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BISKUP GLIWICKI
dnia 14 marca 2020 roku
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
Szczegółowe zalecenia:
- zaleca się przy wejściu do kościoła żegnać się bez wody święconej
- zaleca się przyjmować Komunię św. na rękę
- 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;
„Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła udzielić odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom
służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą" - czytamy w dekrecie opublikowanym 20 marca w Watykanie.
Najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych postanowił, że odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. Muszą oni wykluczyć wszelkie przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu, łącząc się duchowo za pośrednictwem mediów z celebracją
Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi
formami pobożności, albo przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Ojcze nasz i pobożne
wezwanie do Najświętszej Maryi Panny. Mają też ofiarowywać tę próbę duchową w duchu
wiary i miłości względem braci, pragnąc wypełnić warunki zwyczajne (spowiedź sakramentalną, Komunię eucharystyczną i modlitwy zgodnie z intencjami Ojca Świętego), tak
szybko, jak będzie to możliwe.
Zaznaczono, że pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin chorych i ci, którzy narażając się na zarażenie, pomagają pacjentom z koronawirusem otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
Penitencjaria Apostolska udziela także odpustu osobom nawiedzającym i adorującym
Najświętszy Sakrament czy też czytającym Pismo Święte przez co najmniej pół godziny,
odmawiającym Różaniec Święty, pobożnie odprawiającym Drogę Krzyżową, albo odmawiającym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby błagać Boga Wszechmogącego o ustanie
epidemii, ulgę dla cierpiących i wieczne zbawienie, dla tych, których Pan Bóg wezwał do
siebie.
„Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych
i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy
komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem,
że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się" – stwierdza Penitencjaria
Apostolska.

Intencje mszalne 22 - 29 III 2020
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.
PONIEDZIAŁEK – 23 III
18.00 – do B. Op. pw. MBNP i św. Charbela z podz. za otrzym. ł. z ok. 18 ur. Jakuba Iwan z
pr. o błog. i zdr. dla całej Rodziny
WTOREK - 24 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + Jacka i Marię Plichta, męża Engelberta, rodz. Marię i Jerzego, teściów, szwagrów, dziadków i pok. 2) za + Franciszkę i
Piotra Pieczka, Herberta i Adelajdę Kowolik, jej siostrę Klarę, Antonię i Alojzego Niedziela
3) za + ojca Henryka Lubickiego, brata Kazimierza i ++ z rodz. Szeliga 4) do B. Op. pw.,
św. Jadwigi z podz. za otrzym. ł. z ok 80 ur. Józefa z pr. o bł. i zdr. dla całej Rodziny 5) za +
Marzenę Korzeń w 30 dz. po śm. (od Jadwigi z Rodziną)
ŚRODA - 25 III
UROCZ. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
18.00 – za + męża i ojca Marka Śliwińskiego oraz za ++ z pok.
CZWARTEK - 26 III
18.00 – za ++ rodz. Gertrudę i Emanuela Goławski, siostrę Urszulę, szwagrów Franciszka i
Henryka, dziadków Goławski, Zgorzelski i ++ z pok.
PIĄTEK – 27 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Charbela, św. Rity i Anioła Stróża o opiekę, pomyślne leczenie
i powrót do zdrowia Kubusia i o światło Ducha Św. dla lekarzy
SOBOTA – 28 III
18.00 – za ++ rodz. Helenę i Jerzego Klimek
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 III

(kolekta na nasz kościół)

8.00 – za + za + męża Gerarda, rodziców z obu stron, 3 siostry, brata, 3 szwagrów, dziad
ków i ++ z pok. Szlosarek, Dudek
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za ++ rodz. Agnieszkę i Pawła Knopik w
dn. ur., męża Bernarda, syna Zygfryda, siostrę Cecylię i Agnieszkę i ++ z pok.

Ogłoszenia parafialne
22 III 2020
1. Na czas kwarantanny Msze św. i nabożeństwa z katedry gliwickiej będą transmitowane pod adresem www.tvimperium.pl
Niedziele: Msza św. g.10.00 Gorzkie Żale g.18.00
Od poniedziałku do soboty: Msza św. g.8.00 i 18.00 a w piątek Droga Krzyżowa
g.18.00.
2. Również na stronach http://jasnagora.pl/ i https://episkopat.pl/ będą transmitowane codziennie Msze św. odprawiane w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
3. Nauki przedślubne będą kontynuowane w późniejszym terminie.
4. Kościół jest otwarty codziennie do 18.00.
5. Okazja do Spowiedzi codziennie od 16.15 do 16.45
6. Do kancelarii przychodzimy tylko po niezbędne dokumenty.
7. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 28 III – Hajda, Żurek, Jakubik, Sławicki, Sławicki,
Basiak, Latocha, Bojarczuk, Walczyński, Zawadzki 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

WAŻNE TELEFONY
Infolinia NFZ całodobowa: 800190590.
Infolinia całodobowa WSSE w Katowicach: 323512300
Infolinie w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych:
Bytom: 605745817, 609582303 Gliwice: 666227205
KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00, czwartek 9.00 – 9.30 - tylko po dokumenty
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

