OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej – 07.06.2020r.
1. Dziś obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy okres przyjmowania
Komunii Świętej Wielkanocnej. Nabożeństwo czerwcowe o godz. 16.00.
2. Dziś również po każdej Mszy św. w westibulum naszego kościoła wystawiona jest szklana
skarbona, do której wierni mogą składać swoje dobrowolne ofiary na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie. Zbiórkę ogłasza Episkopat Polski. Za złożone na ten cel
ofiary składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Na Mszę św. ku czci św. Kamila w intencjach poleconych i Nowennę do Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych zapraszamy w środę 10 czerwca br. o godz. 18.00
4. W czwartek 11 czerwca br. przypada Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże
Ciało. Ze względów epidemicznych w tym dniu procesji ulicami naszej parafii nie będzie.
Wiernych zapraszamy na Mszę św. o godz. 8.00, po której w kościele odbędą się modlitwy
przy czterech ołtarzach ustawionych przy Obrazie Serca Pana Jezusa, Obrazie Jezusa
Miłosiernego, Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej i Obrazie Matki Bożej Uzdrowienie
Chorych. W procesji wezmą udział tylko Służba Liturgiczna Ołtarza i kapłani. Na koniec
przy ołtarzu głównym odśpiewamy dziękczynne TE DEUM i zakończymy uroczystości.
Naszych Parafian i Wiernych prosimy o przyniesienie w środę do kościoła kwiatów i
gałązek brzozy do ustrojenia ołtarzy. W Boże Ciało Msze św. w naszym kościele będą
odprawione o godz. 6.00, 8.00 z modlitwą przy ołtarzach, 9.30, 11.00, 12.15 i 19.00. Nie
będzie Mszy św. o godz. 15.00. Nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną o godz.
16.00. Przez całą oktawę Bożego Ciała Msze św. wieczorne z procesją eucharystyczną na
placu kościelnym do 150 osób i zachowaniem 2 metrowej odległości między uczestnikami
procesji. Ostatniego dnia oktawy poświęcenie wianków i ziół. Zachęcamy wiernych do
przystrojenia domostw obrazami religijnymi i emblematami eucharystycznymi.
5. W piątek po Bożym Ciele Biskup Gliwicki udziela dyspensy od zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na
terenie diecezji gliwickiej.
6. 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.
7. Wiernym przypominamy, że zniesiony został limit osób uczestniczących w kościele we
Mszach św. i nabożeństwach. Nadal jednak w naszych świątyniach zachowujemy
bezpieczną odległość 2 metrów od siebie, zakrywamy nos oraz usta, albo zakładamy
maseczki ochronne. Zniesiona została również dyspensa od uczestnictwa we Mszach św.
niedzielnych i uroczystościach. Możemy więc swobodnie uczęszczać do kościoła.
8. Drodzy Parafianie, Wierni i nasi Sympatycy! Wszyscy obecnie znajdujemy się w trudnej
sytuacji życiowej. Cała Polska i świat walczą z koronawirusem. A jednak mimo to w
ludziach wyzwala się prawdziwie chrześcijańska postawa duchowego wsparcia i
materialnej pomocy. Jesteśmy wdzięczni, że ta pomoc dociera również do naszej parafii.
Dziękujemy za spontaniczne i pełne życzliwości wpłaty ofiar na nasze parafialne konto i
składanych w Kancelarii Parafialnej. Dzięki Waszej pomocy łatwiej nam będzie zapłacić
rachunki, podatki i opłacić pracowników parafii. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten
trudny czas. Niech Bóg dopomoże nam przetrwać te trudne chwile i okaże swoje
miłosierdzie. Wszystkim naszym Dobrodziejom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

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.

