OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego – 31.05.2020r.
1. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego tzw. „Zielone Świątki”.
Nabożeństwo majowe o godz. 16.00. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres
wielkanocny w Kościele.
2. W poniedziałek 1 czerwca br. obchodzimy Drugi Dzień „Zielonych Świąt”, święto Najśw.
Maryi Panny Matki Kościoła. Msze św. w tym dniu w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00,
9.30 16.30 i 18.00. Nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. wieczornej.
3. Również w poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka.
4. Od 1 czerwca br. w naszym kościele odprawiane będą nabożeństwa czerwcowe w tygodniu
po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o godz. 16.00.
5. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 3 czerwca br. o godz. 18.00
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca czerwca. Z tej
okazji w czwartek po Mszy św. o godz. 8.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji
powołań, a w piątek również po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
Nadal wstrzymane są odwiedziny chorych.
7. W czwartek 4 czerwca br. przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana
8. W piątek 5 czerwca br. o godz. 17.00 w kościele Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do
spowiedzi św.
9. W sobotę 6 czerwca br. o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny w intencji Róż Różańcowych
10. W przyszłą niedzielę 7 czerwca br. obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która
kończy okres przyjmowania Komunii Świętej Wielkanocnej. W tym dniu również zbiórka
ofiar na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
11. Ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne procesji Bożego Ciała w tym roku
nie będzie. Natomiast w samym dniu uroczystości po Mszy św. o godz. 8.00 odprawimy
modlitwy przy 4 ołtarzach ustawionych w kościele. Wiernych prosimy o przyniesienie
kwiatów i gałązek brzozy w środę przed uroczystością Bożego Ciała.
12. Parafian i Wiernych zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego, gdzie można nabyć
prasę katolicką, cegiełki na Parafialny Fundusz Inwestycyjny, z którego finansujemy
monitoring kościoła oraz różne dewocjonalia.
13. Naszym Parafianom i Wiernym składamy serdeczne podziękowanie 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. „Bóg zapłać”.

14. W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej
w naszym kraju, w kościołach zniesiono limit obecności wiernych na Mszach św. i
nabożeństwach W związku z tym na terenie naszej diecezji Biskup Gliwicki z dniem 7
czerwca br., odwołuje ogólną dyspensę zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz
aktualnie przebywających na jej terytorium z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub
świątecznej Mszy świętej. Jednocześnie udziela dyspensy od powyższego obowiązku
osobom starszym, z objawami infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem. Ponadto
wprowadza zakaz organizowania procesji Bożego Ciała i budowania ołtarzy. Dopuszczalna
jest jedynie procesja dookoła kościoła z 4 błogosławieństwami Najśw. Sakramentem.
Procesja może jednak liczyć nie więcej niż 150 osób przy zachowaniu 2 metrowej odległości
jednej osoby od drugiej. Ponieważ nie możemy tego przepisu wykonać z przyczyn
obiektywnych dlatego postanowiliśmy uroczystości Bożego Ciała obchodzić w naszym
kościele. Od przyszłej niedzieli wznowimy sakrament spowiedzi w konfesjonałach i
Komunię Świętą rozdawaną przez więcej niż jednego kapłana. Nadal jednak obowiązuje
wiernych uczestniczących w liturgii lub modlących się w kościele zakrywanie nosa i ust lub
noszenie maseczek ochronnych. Znosimy limity związane z zamawianiem chrztów,
pogrzebów i ślubów. W przypadku uroczystości Pierwszej Komunii Świętej utrzymany
zostaje termin niedziela 13 września br. godz. 11.00. O dalszych postanowieniach Władz
Kościelnych będziemy informować Parafian i Wiernych na bieżąco.

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.

