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dnia 25 marca 2020 roku
Z DEKRETU
BISKUPA GLIWICKIEGO
W związku z nowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 25 marca 2020 roku, należy na terenie Diecezji Gliwickiej przestrzegać, do
odwołania, następujących zasad:
1. Utrzymane zostaje w mocy postanowienie z dnia 14 marca 2020 roku zawieszające
godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach.
Księża jednak nadal pozostają zobowiązani do codziennego – bez udziału wiernych, przy
zamkniętych drzwiach – sprawowania Mszy świętych w/w obiektach sakralnych
w przyjętych na dany dzień intencjach. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania
każdego dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich
chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie
szerzącej się epidemii.
Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w niedziele
i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej
3. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się
z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując
się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie
mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę
się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco:
nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
4. czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym,
obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
5. W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych
z sakramentami w domach, chyba, że znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci.
7. Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we
wszystkich kościołach i kaplicach…
8. Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej
stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując

jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz ograniczeniu liczby uczestników do
5 osób – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii…
9. Zaleca się by kościoły nadal pozostały otwarte celem umożliwienia wiernym
indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie do 5 liczby osób
przebywających w kościele…
10… wierni ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności są uprawnieni do
skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego
podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli
zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania,
gdy tylko będzie to możliwe;
11.W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna,
wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą.
15.Wszystkich wiernych – zarówno duchownych jak i świeckich – zachęcam do codziennej
modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem
Jasnogórskim. Kapłanów i osoby konsekrowane proszę o jej odmawianie w swoich
wspólnotach, zaś wiernych świeckich w swoich rodzinach.
16.Nadal zawieszona pozostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
Celebracje Wielkiego Tygodnia
19.Duszpasterze powinni sprawować Mszę świętą w Niedzielę Palmową bez udziału
wiernych oraz innych osób posługujących.
23.Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej należy celebrować bądź koncelebrować bez udziału
wiernych … zakazuje się organizowania adoracji Najświętszego Sakramentu od Mszy
świętej Wieczerzy Pańskiej aż do Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Wielki Piątek.
25.Wierni mogą w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub
wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w punkcie 29.
26.Liturgię Męki Pańskiej należy sprawować we wszystkich kościołach parafialnych
Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych.
28.Z uwagi na zaistniałe okoliczności, nakazuje się w Liturgii Męki Pańskiej opuszczenie
procesji z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Tym samym nie ma konieczności
jego wznoszenia. W związku z tym nie jest także dozwolona adoracja Pana Jezusa w
Bożym Grobie oraz indywidualna adoracja Krzyża w kościele.
29.Duszpasterze niech zachęcą wiernych do przeprowadzenia adoracji Krzyża we
wspólnotach rodzinnych, w domach. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez
ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed
krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie następującej modlitwy:
Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.
Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.
30.W Wielką Sobotę nie zezwala się na adorację Pana Jezusa w Bożym Grobie oraz na
adorację Krzyża w kościele. Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach
wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18,
1 – 19, 42.
31.Duszpasterzom zabrania się organizowania i celebrowania tradycyjnego błogosławienia
pokarmów na stół wielkanocny. Wiernym należy natomiast zaproponować obrzęd
Błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym,
+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki

Intencje mszalne 29 III – 5 IV 2020
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 III
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.
PONIEDZIAŁEK – 30 III
18.00 – za + Dietera Miczka, jego rodziców, 2 braci, bratowe, Jerzego Jałowiecki, dziadków, rodzeństwo, Marię i Edwarda Biskupek, 2 synów, synowe, Marię i Eugena Szulz, Irenę i Edwarda Lis i całe pokr.
WTOREK - 31 III
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za + matkę Gertrudę Rother, jej męża
Wiktora, matkę Rut Zeiner, dziadków Kapek, Knappe, Zeiner, Niesporek, i ++ z pok.
ŚRODA - 1 IV
18.00 – za ++ rodz. Rudolfa i Adelajdę Skandy, brata Joachima, Elżbietę i Rajmunda
Mainka, brata Erharda, Krystynę Mazurkiewicz i ++ z pok.
CZWARTEK - 2 IV
DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
18.00 – za + córkę Urszulę Broja w rocz. ur.
PIĄTEK – 3 IV I-szy piątek
18.00 – za Parafian i wszystkich czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; za + Adriana
Burda w 30 dz. po śm.
SOBOTA – 4 IV I-sza sobota
8.00 - w int. Czcic. Różańca św.; za + Teresę Wienchol z racji pogrzebu
18.00 – za + męża Oswalda Thürmer, jego rodz. Gustawa i Konstantynę, Marię i Jerzego
Plichta, brata Jacka, żonę Marię, 4 szwagrów i pok.
NIEDZIELA PALMOWA – 5 IV
8.00 – za + Emila, Edytę i Alfreda Wilczek, dziadków Wilczek, Kocjan, Józefa, Roberta,
Annę i Karola Wicha i Henryka Kudlek
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + Weronikę w rocz. śm., rodziców z
obu stron i ++ z rodziny

Ogłoszenia parafialne
29 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. Drodzy Parafianie! Proponuję już dziś na Wielką Sobotę, by zapoznać się z obrzędem
błogosławienia pokarmów i modlitwy przy stole wielkanocnym w naszej „Drodze do
nieba” od s. 360. Zamiast pokropienia wodą święconą błogosławieństwo znakiem
krzyża nad pokarmami.
4. Kościół jest otwarty codziennie do 18.00. Jeśli jest zamknięty w ciągu dnia to tylko na
czas odprawienia Mszy św.
5. Do kancelarii przychodzimy tylko po niezbędne dokumenty.
6. Sprzątanie kościoła odwołane.

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

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

