OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Wielkanocną Miłosierdzia Bożego
19.04.2020r.
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. Wszystkie Msze św. odprawiane są w naszym kościele bez udziału wiernych. W tygodniu
Msza św. w intencjach z danego dnia odprawiana jest o godz. 8.00, a w niedzielę o 9.30.
Prosimy w tym czasie łączyć się z nami duchowo.
3. W naszej parafii w ciągu dnia od godz. 9.00 do 17.00 otwarte jest westibulum kościoła jako
miejsce modlitwy. Zgodnie z obecnymi przepisami w westibulum nie może przybywać
więcej niż 5 osób. Natomiast spowiedź jest organizowana na prośbę wiernych.
4. Kancelaria Parafialna czynna jest w godzinach urzędowania. Prosimy jednak załatwiać
tylko najważniejsze sprawy.
5. Naszym Parafianom i Wiernym składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na
rzecz naszego kościoła i parafii. Dziękujemy za wpłaty na nasze parafialne konto oraz dary
pieniężne przynoszone do Kancelarii Parafialnej. Jest to dla nas ogromna pomoc w
utrzymaniu kościoła, opłaceniu pracowników i mediów.
6. Jeśli chodzi o organizację tegorocznej Pierwszej Komunii Świętej to przewidujemy dwa
terminy, albo będzie to ostatnia niedziela czerwca (28.06.2020r.) godz. 11.00, albo druga
niedziela września (13.09.2020r.) również godz. 11.00. Terminy uzależniamy jednak od
zniesienia przepisów państwowych i kościelnych związanych z epidemią koronawirusa. Na
pewno nie będzie Pierwszej Komunii Świętej 10 maja br.
7. Na czas epidemii koronawirusa pogrzeby w naszej parafii ograniczają się tylko do
pochówku na cmentarzu. Możliwa jest też Msza św. w dniu pogrzebu, ale bez udziału
wiernych.
8. Sakramentu chrztu św. udzielamy obecnie tylko w kaplicy zakonnej o umówionej porze.
Podczas chrztu w kaplicy mogą przebywać tylko rodzice z dzieckiem i chrzestni.
9. Chorych z Komunią Świętą i innymi sakramentami odwiedzamy tylko w nagłych
przypadkach.
MODLITWA W CZASIE EPIDEMII
Prowincjała Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie
Wszechmocny Boże, bądź blisko wszystkich, którzy zachorowali na koronawirusa.
Zatroszcz się o tych, którzy lękają się infekcji i którzy z powodu kwarantanny
nie mogą swobodnie się poruszać. Dodawaj sił lekarzom, pielęgniarkom,
ratownikom i opiekunom, którzy w dzień i w nocy poświęcają się dla chorych.
Oświecaj umysły badaczy poszukujących ochrony przed chorobą i skutecznego lekarstwa.
Pobłogosław naszej ojczyźnie i całemu światu. Amen.

