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Drodzy Parafianie!
Biskup Jan Kopiec dokona aktu poświęcenia Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
dzieci i młodzieży Diecezji Gliwickiej. Uroczystość odbędzie się 5.04.2020 w Niedzielę
Palmową podczas Mszy Świętej w Katedrze Gliwickiej o godz. 10.00 transmisja w TV Imperium: http://www.tvimperium.pl/live/
W związku z powyższym kieruję zachętę do dzieci, młodzieży i rodzin naszej parafii,
aby miało miejsce dokonanie aktu osobistego poświęcenia się Najświętszego Sercu Jezusa i
Niepokalanemu Sercu Maryi w dzisiejszą Niedzielę Palmową w swoich domach.
Niech wszyscy członkowie rodziny o godz. 15.00 zgromadzą przy krzyżu w swoich domach i po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia dokonają aktu poświęcenia.
AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI DZIECI I MŁODZIEŻY 5.04.2020
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! Ja, (imię i nazwisko) oraz moja rodzina …… (wymienić ich imiona)
pragniemy zawierzyć Ci nasze życie osobiste i życie naszej rodziny, parafii i diecezji.
Spoglądamy na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błagamy:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół,
- przywróć wiarę naszej rodzinie i wszystkim ochrzczonym
- odnów w nas pragnienie poznawania Ciebie
- bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
- wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
- wspieraj pokornych i uciśnionych,
- uzdrawiaj chorych i grzeszników,
- podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
- i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, klęcząc pod Twoim krzyżem,
widzimy w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości i błagamy w tej wyjątkowej
godzinie pełnej cierpienia:
- wspieraj, dzieci, młodzież, osoby starsze i najsłabszych,
- pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
- umacniaj małżeństwa i rodziny, wzbudź w nich żywą wiarę

i ducha przekazywania wartości swoim dzieciom,
- bądź światłem dla umierających,
- powitaj umarłych w swoim Królestwie,
- chroń nas od wszelkiego grzechu i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
Przez Serce Twej Matki, której oddaję Ci moje serce, członków mojej rodziny i serca
wszystkich ludzi młodych, które od zawsze są Twoje, proszę dziś: przyjmij nasze zawierzenie. W świetle Twojego zmartwychwstania, poświęcamy się Twemu Przenajświętszym Sercu i oddajemy się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.
Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem
Jego miłości. Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają i odnów wszechświat i ludzkość całą.
Amen.
Najświętsze Serce Jezusa- zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi- módl się za nami
Ojcze Nasz…
WAŻNE!!!
• Msze św. są odprawiane wg zamówionych intencji jednakże bez udziału wiernych i przy
zamkniętych drzwiach.
• W czasie odwiedzania kościoła jednorazowo może być w nim 5 osób. W razie nieprzestrzegania tego kościół zostanie w ogóle zamknięty.
• 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.
• Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu) w ilości 5 osób.
• Czas komunii św. wielkanocnej od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.
• w parafiach nie będzie organizowana spowiedź przedświąteczna.
• Celebracje Triduum Paschalnego bez udziału wiernych. Nie ma adoracji Krzyża i Bożego Grobu w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w kościele. Czynimy to w swoich domach! W Wielki Piątek odprawiając Drogę Krzyżową zakończoną rodzinną adoracją
krzyża (bez całowania go) przez trzykrotne: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste …
• W Wielką Sobotę czytając opis Męki w Ewangelii Jana rozdziały 18 i 19., a po południu pokarmy na stół wielkanocny święci ojciec rodziny lub ktoś inny (Droga do Nieba s.
360)
• Wigilia Paschalna w Drodze do Nieba s.365
• Odnowienie przymierza Chrztu św. s. 116
• Wieczór albo poranek paschalny s. 363

Intencje mszalne 5 – 12 IV 2020
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
WIELKI PONIEDZIAŁEK – 6 IV
18.00 – za ++ rodz. Hildegardę i Alfonsa Gogolin, Klarę, Gertrudę i Antoniego Biskupek,
rodzeństwo, Małgorzatę i Bruno Biskupek, ciotkę Ani, ++ z pok. Szeliga, Kaleta, Gogolin,
Helmuta i Stefanię Höppner, Wendelina i ++ z pok.
WIELKI WTOREK - 7 IV
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) męża Herberta Grzeganek, rodziców,
teściów, siostrę, synową ++ z pok. i d.w cz.c. 2) za ++ rodz. Marię i Edwarda Blitek i ++ z
pok. 3) za + Iwonę Szczeponik w 2 rocz. śm. i ++ z pok. Orlik, Szczeponik 4)za + męża Józefa, rodz. Ottylię i Pawła Switala, Elżbietę, Różę, Jana Liszka i ++ z pok. 5)za + Gerarda
Tomanek (od Rozi) 6) do Miłosierdza Bożego pw. MB Częstoch. z podz. za otrzym. ł. z pr.
o błog. i zdr. dla rodziny Zuzanny i Adriana Korgel 7) do B.Op. pw. MB Fatimskiej i św.
Jadwigi o bł., opiekę i zdr. dla Rodziny i Służby Zdrowia
WIELKA ŚRODA - 8 IV
18.00 – za + matkę Urszulę w 15 rocz. śm., ojca Franciszka, teściów Wandę i Antoniego
Pieleń, Janinę Jagielnicką i ++ z pok.
WIELKI CZWARTEK - 9 IV
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ w int. Parafian, za ++ kapłanów i o
powołania kapłańskie i zakonne
WIELKI PIĄTEK – 10 IV
18.00 - LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA SOBOTA – 11 IV
19.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ I MSZA ŚW.
NIEDZIELA ZMARWTYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12 IV
8.00 – REZUREKCJA I MSZA ŚW. za Parafian i dusze ++ z kapliczki w Przezchlebiu
11.00 – za poległego brata Alfreda Milan, męża Karola Spende, rodziców, teściów,
rodzeństwo i ++ z pok.

Ogłoszenia parafialne
5 IV 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. W Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
Wg naszego zwyczaju nie spożywamy mięsa również w Wielką Sobotę aż do
wieczornych obrzędów Wigilii Paschalnej.
4. 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.
5. Kościół jest otwarty codziennie do 18.00. Jeśli jest zamknięty w ciągu dnia to tylko na
czas odprawienia Mszy św.
6. Ofiary za intencje mszalne będzie można składać po epidemii.
7. Kancelarii nieczynna
8. 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: na 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

