OGŁOSZENIA

PARAFIALNE

(05.04.2020 r.)

1.Bóg zapłać za przygotowanie kościoła na dzisiejszą liturgię. Do przygotowania naszej
świątyni na liturgię przyszłej niedzieli zapraszam parafian z ul. Hodowców od p. Walecki do
p. Kotas ul. Słoneczna: Tabiś, Kapias, Gołek. Bóg zapłać za wszelką inną pomoc i
życzliwość. Podziękowanie również dla wszystkich tych, którzy składają ofiarę na potrzeby
parafii, równie przez konto parafialne.
2. Zgodnie z rozporządzeniem ks. Arcybiskupa do odwołania msze będą sprawowane wg
zamówiomych intencji ale bez obecności wiernych. Wszystkie zarządzenia ks. Arcybiskupa
na internetowej stronie parafialnej w zakładce Informacje-infokuria.
Ks. Arcybiskup zachęca do modlitwy różańcowej w domach o godz. 20.30 . Dzwon o 20.15
będzie o tym przypominał.
Ks Arcybiskup zachęca również wiernych do włączenia się w zakup respiratorów dla Szpitala
Zakaźnego w Tychach (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach) i Szpitala św. Józefa
w Mikołowie,ofiary wierni mogą składać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej: (96
1050 1214 1000 0090 3169 8062). Tytuł: OFIARA – KORONAWIRUS
Zachęcamy do przeżycia najbliższych dni w łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła
przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe(na stronie archidiecezji) mszy św. i
nabożeństw. Istotnym elementem owocnego skorzystania z transmisji jest wzbudzenie
intencji, duchowe nastawienie, pragnienie Komunii poprzedzone wzbudzeniem doskonałego
żalu za grzechy z miłości do Boga, z mocnym postanowieniem przystąpienia do spowiedzi
sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.
3.Kościół jest w ciągu dnia otwarty (poza porą sprawowanej mszy).
W kościele do nabycia są paschaliki Caritas w cenie 6 zł i Mały Gość Niedzielny
W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy
również do zachowania wstrzemięźliwości do sobotniej Wigilii Paschalnej.
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego
roku liturgicznego. W tym czasie istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami:
-Wielki Czwartek – udział w Mszy Wieczerzy Pańskiej ( radio, telewizja) i odmówienie
„przed tak wielkim sakramentem”
-Wielki Piątek – za pobożne uczestnictwo i zjednoczenie się (dzięki transmisji radiowej,
telewizyjnej czy internetowej) z adoracją krzyża celebrowaną w kościele lub z nabożeństwem
drogi krzyżowej odprawianym przez papieża.

