
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 31 maja 2020 r. 
 

Zapraszamy dziś o godz. 16.00 na Nieszpory oraz ostatnie Nabożeństwo majowe. 

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w tygodniu o godz. 17.30, w sobotę 

o 7.30 oraz w niedzielę o 16.00.  
 

Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa zniesione zostają limity osób podczas zgromadzeń 

liturgicznych. Pamiętamy o wszelkich środkach ostrożności w kościele. Obowiązuje nadal 

zakrywanie ust i nosa. 
 

Msze św. w tygodniu będą odprawiane o godz. 7.00 i o godz. 18.00. Natomiast w niedzielę 

bez zmian. 
 

Do przyszłej Niedzieli (Uroczystości Trójcy Najświętszej) mamy jeszcze możliwość 

przyjęcia spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Prosimy dorosłych o przypomnienie 

dzieciom i młodzieży o tym obowiązku. Sakrament pokuty i pojednania w konfesjonałach 

otwartych przy uwzględnieniu ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Podczas 

spowiedzi penitent i spowiednik ma zakryte usta i nos. Spowiedź od godz. 6.45 do 7.00 i od 

godz. 17.00 do 18.00. W sobotę połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. 
 

Do Komunii św. podchodzimy w rzędach z zachowaniem odpowiedniej odległości między 

sobą.   
 

Na naszym parafialnym kanale YouTube transmitować będziemy Mszę świętą w 

niedzielę o godz. 10:30. 
 

Z dniem 7 czerwca br., Biskup Gliwicki 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. 
 

Kancelaria parafialna będzie otwarta od poniedziałku do piątku od 8:30 do 12:00 oraz 

poniedziałek, środę i piątek od 15:00 do 17:00. Przypominamy, że w kancelarii obwiązuje 

zasłanianie ust i nosa przez wszystkie osoby. 
 

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Godzina Święta w 

czwartek o godz. 17.00, po niej Msza św. w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe powołania. 

W piątek Msza święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli o godz. 

18.00. W sobotę o godz. 7.00 Msza św. ku czci Królowej Różańca Świętego. 
 

W czwartek o godz. 19.00 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych. 
 

Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego i Informatora 

parafialnego. 
 

Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie materialne naszej parafii, za wszystkie ofiary wpłacane na 

konto parafialne, składane w kościele i kancelarii. W przyszłą niedzielę przed kościołem 

zbiórka ofiar do puszek dla potrzebujących z parafii (zbiórka „Caritas”).  
 


