OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej – 05.04.2020r.
1. Z powodu ogłoszonej pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie, Biskup Gliwicki Jan
Kopiec wydał dekret, w którym do odwołania Msze św. odprawiane będą bez udziału
wiernych. Jedynie w ciągu dnia mają być otwarte kościoły dla chętnych na modlitwę oraz
okazja do spowiedzi św.
2. W naszej parafii w ciągu dnia od godz. 9.00 do 17.00 otwarte jest westibulum kościoła jako
miejsce modlitwy. Zgodnie z nowymi przepisami w westibulum nie może przybywać więcej
niż 5 osób. Natomiast spowiedź jest organizowana na prośbę wiernych.
3. Nasza Kancelaria Parafialna w Wielkim Tygodniu czynna będzie od 6 do 8 kwietnia br.
czyli od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy w godzinach urzędowania.
Interesantów przyjmować będziemy pojedynczo. Większość spraw prosimy załatwiać
telefonicznie, a do Kancelarii przychodzić tylko z ważnymi sprawami.
4. Wszystkie Msze św. i celebracje Triduum Paschalnego w Wielkanoc i Poniedziałek
Wielkanocny będą odprawiane bez udziału Wiernych.
5. Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę nie będzie.
6. Zachęcamy naszych Parafian i Wiernych do indywidualnej modlitwy i śpiewania suplikacji
o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie, o powrót do zdrowia osób
zarażonych, wsparcie dla personelu medycznego opiekującego się chorymi oraz pokój
wieczny dla zmarłych z powodu epidemii.
7. Jeśli będzie to możliwe zamierzamy transmitować ceremonie Triduum Paschalnego w
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 18.00 oraz Mszę św.
Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę o godz. 9.30 i w Poniedziałek Wielkanocny
również o godz. 9.30. Transmisję na parafialnym Facebooku uzależniamy jednak od
możliwości operatorów.
W tych trudnych dniach naszej walki z koronawirusem, życzymy wszystkim naszym
Parafianom, Gościom i Sympatykom błogosławionych i pełnych pokoju Świąt
Wielkanocnych. Niech Zmartwychwstały Chrystus wleje w nasze serca łaskę wiary w
zwycięstwo dobra nad złem, niech umocni w nas nadzieję, że z Nim pokonamy epidemię i
wyzwolimy się od lęku, niech zjednoczy nas w miłości, abyśmy nieśli sobie wzajemną
pomoc i wsparcie. Pusty Grób niech stanie się znakiem Bożego Miłosierdzia, którego dziś
tak bardzo potrzebujemy. „Szczęść Boże”.
o. proboszcz
wraz ze wspólnotą zakonną OO. Kamilianów z parafii św. Kamila w Zabrzu

