Do użytku wewnętrznego

11/2020 (1074) III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15 III 2020

www.ziemiecice.eu
www.ziemiecice.eu
www.swietoszowice.pl

__________________________________________________________________
BISKUP GLIWICKI
DEKRET
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu
13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności
z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:
1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach
parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału
ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do
Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci,
personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich
udzielam prawa binacji i trynacji.
2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam
wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam
o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego
przekazu;
3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i
misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;
4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa
może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym,
w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;
5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając
jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;
6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;
7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich

wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a
wiernych w swoich rodzinnych domach;
8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;
12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.
+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/
będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
Szczegółowe zalecenia:
- zaleca się przy wejściu do kościoła żegnać się bez wody święconej
- zaleca się przyjmować Komunię św. na rękę
- zawieszone zostają wizytacje oraz udzielanie sakramentu Bierzmowania i przenosi się je
na bardziej dogodny czas, który zostanie podany w późniejszym terminie;
-zaleca się odwołanie rekolekcji szkolnych, parafialnych i wspólnotowych;
- zaleca się zawieszenie spotkań grup i wspólnot, tak parafialnych jak i diecezjalnych;
- odwołuje się wszystkie diecezjalne dni skupienia przewidziane w harmonogramie;
- zaleca się, aby w liturgii na znak pokoju zrezygnować z podawania ręki;
- zaleca się by do nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali dołączyć intencję o po
wstrzymanie epidemii;

_________________________________________________________________________
WAŻNE TELEFONY
Infolinia NFZ całodobowa: 800190590.
Infolinia całodobowa WSSE w Katowicach: 323512300
Infolinie w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych:
Bytom: 605745817, 609582303 Gliwice: 666227205

Intencje mszalne 15 - 22 III 2020
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 III (kolekta na nasz kościół i zbiórka na
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Rusinowicach)
8.00 – za + Annę, Wincentego i Pawła Krawczyk, 2 siostry, 2 szwagrów, męża Alfreda, Ma
rię i Pawła Szyszka, dziadków i pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Ignacego i Zbigniewa Świątek i ++ z
rodz. Świątek, Stańczyk, Bednarczyk oraz do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za
otrzym. ł. z ok. 80 ur. Jadwigi: do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz. za otrz. ł. z
ok. 104 rocz. ur. Gertrudy z pr. o bł. i zdr.
PONIEDZIAŁEK – 16 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Marię i Jerzego Plichta,
męża Oswalda, brata Jacka, żonę Marię, 4 szwagrów, dziadków z obu stron i ++ z pok. 2)
za + męża Henryka Schuwald, Stanisława i Martę Schuwald, Otylię i Adolfa Kernert i ++ z
pok. Schuwald, Kernert 3) do B. Op. pw. św. Jadwigi z podz, za otrzym. ł. z ok. 60 ur. i 2
ur. wnuczki z pr. o B. błog. i zdr. dla całej Rodziny 4) za + Łucję i Mariana Fordymackich,
Wiktorię i Józefa Gęza, Jana, Klarę i Zofię Stypa, Krzysztofa Stypa i pok. 5) za + matkę
Edytę Kowolik w I rocz. śm., męża Erharda Mainka, rodz. Rajmunda i Elżbietę i ++ z pok.
6)za ++ rodz. Teodora i Karolinę Pasternok, siostrę Rutę, dziadków Gurowiec, Pasternok, i
++ z pok. 7) za + w Niemczech brata i wujka Georga Lischka 8) za + syna i brata Gintera
Josch z ok. ur. 9) za ++ rodz. Karola i Margot Kapica, Józefa i Magdalenę Kosubek, dziadków z obu stron i ++ z pok.
WTOREK - 17 III
18.00 – za + Piotra Maśnica w 30 dz. po śm.
ŚRODA - 18 III
18.00 – za + ojca Ernesta Szymaczek w 16 r. śm., matkę Erykę, dziadków Matyldę i Józefa
Szymaczek, Wiktorię i Donata Szczeponik, Franciszka Szymaczek, Edytę Kruzel i kuzunkę
Urszulę Broja
CZWARTEK - 19 III UROCZ. ŚW. JÓZEFA, OBLUBNIEŃCA N M P
18.00 – za ++ rodz. Józefa i Hildegardę Mainka, Michała i Katarzynę Koperwas, dziadków
i krewnych
PIĄTEK – 20 III
17.45 – za + Józefa Sobiech, rodz. Sobiech, Giers, braci i siostrę
SOBOTA – 21 III
18.00 – za ++ rodz. Huberta i Łucję Białasik, męża Herberta Kroll, jego rodz. Wiktora i
Annę Kroll i ++ z pok.
- błog. rocz. dz. Eleny Nicz
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE – 22 III (kolekta na nasz kościół)
8.00 – za ++ rodz. Hildegardę i Józefa Mike, ojca Erwina Szyszka, brata Józefa i pok.
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Tadeusza Klimala, rodz. z obu stron,
Łucję i Jana Klimala, Helenę i Adolfa Bielesz i ++ z pok.

Ogłoszenia parafialne
15 III 2020

1. Chętni do wyjazdu na beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego muszą mieć wejściówki. Do niedzieli 22 marca w zakrystii są przyjmowane zapisy na wejściówki. Z naszego dekanatu pojedzie autokar. Dla naszej parafii jest pięć miejsc. Chętni zapiszą się
też w zakrystii.
2. Nauki przedślubne będą kontynuowane w późniejszym terminie.
3. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 21 III – Dudek, Aplik, Kurpas, Daniel, Langer,
Sadecki, Dziedzic, Poloczek,Wysocki, Szydło. Klucz u kościelnego. Sprzęt pod
chórem.

Bądź nam litościw, Boże nieskończony!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

Zapowiedzi przedślubne
Śniegula Miłosz, Świętoszowice i Cesarz Julia, Świętoszowice

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00, czwartek 9.00 – 9.30
tel.: 32 233 68 16
Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4
Nr rach.: 86 1240 1343 1111 0000 2359 2485
CARITAS Parafii pw. św. Jadwigi: bank j.w. Nr rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502

