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BISKUP GLIWICKI
DYSPENSA
Mając na uwadze wskazania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27
maja 2020 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, znoszące
limit liczby wiernych w kościołach, z dniem 7 czerwca br., odwołuję ogólną dyspensę
zwalniającą wiernych Diecezji Gliwickiej oraz aktualnie przebywających na jej terytorium
z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.
Jednocześnie udzielam dyspensy od powyższego obowiązku osobom starszym, z objawami
infekcji i tym, które czują obawę przed zarażeniem.
† Jan Kopiec Biskup Gliwicki

Z DEKRETU BISKUPA GLIWICKIEGO
W związku z nowymi wytycznymi władz państwowych dotyczącymi sytuacji epidemicznej
w naszym kraju, na terenie Diecezji Gliwickiej, aż do odwołania, należy przestrzegać następujących zasad:
1. Zniesione zostają limity osób we wszystkich kościołach i kaplicach publicznych podczas
zgromadzeń liturgicznych, nabożeństw, nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu
oraz modlitwy prywatnej. Zachowany zostaje w mocy obowiązek zachowania wszelkich
środków ostrożności takich jak zakrywanie ust i nosa oraz regularne dezynfekowanie pomieszczeń.
.
2. Mając na uwadze aktualnie obowiązujące przepisy państwowe, możliwe będzie zorganizowanie procesji Bożego Ciała, ale tylko wokół kościoła z czterema błogosławieństwami
bez konieczności budowania osobnych ołtarzy. Należy przy tym zachować wskazane normy państwowe, zgodnie z którymi w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, a także odpowiednie zalecenia sanitarne (zasłanianie ust i
nosa lub odstęp 2 metrów). Zalecam natomiast adorację Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej oraz ramach popołudniowego nabożeństwa, zaś w oktawie w związku z

wieczorną Mszą świętą, odprawić stosowne nabożeństwo Eucharystyczne. Podczas tych
nabożeństw zaleca się wykorzystanie tekstów i obrzędy przeznaczonych na procesję Bożego Ciała (odczytanie jednej lub wszystkich Ewangelii oraz odmówienie przypisanych do
wybranego lub wszystkich ołtarzy modlitw błagalnych).
3. Częściowo przywraca się do swojej posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej,
którzy w czasie Mszy świętej mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii
świętej z zachowaniem właściwych przepisów liturgicznych. Nadal pozostaje w mocy zakaz zanoszenia przez nich Komunii świętej chorym; ta posługa pozostaje, zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem, w kompetencji kapłanów i diakonów.
4. Zezwala się na przywrócenie do służby podczas celebracji liturgicznych i nabożeństw
ministrantów – także tych poniżej 13 roku życia – Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej, o ile
rodzice w poszczególnych przypadkach nie wyrażą sprzeciwu.
5. Należy przywrócić regularne sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w kościołach
i kaplicach publicznych. Miejscem sprawowania tego sakramentu powinny być w pierwszym rzędzie konfesjonały otwarte. Kratka w każdym konfesjonale powinna być z obu
stron zabezpieczona odpowiednią folią. Wszystkie konfesjonały – szczególnie zamknięte –
powinny być regularnie dezynfekowane.
6. Według roztropnej oceny rządców parafii, po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi
za formację, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności takich jak: zasłanianie ust i
nos, odpowiednia odległość między osobami, dezynfekcja dłoni, regularna dezynfekcja
pomieszczeń, dopuszczona jest organizacja spotkań formacyjnych dla grup parafialnych. W
przypadku grup dziecięcych i młodzieżowych należy bezwzględnie wziąć pod uwagę
ewentualny sprzeciw rodziców.
7. Przywraca się zwyczajną formę sprawowania liturgii pogrzebowej. Tym samym ponownie możliwe jest odprawienie Mszy świętej pogrzebowej w obecności doczesnych szczątków zmarłej osoby. Zarówno podczas celebracji sprawowanych w kaplicy przedpogrzebowej (którą należy często dezynfekować), w kościele, na cmentarzu a także podczas konduktu pogrzebowego należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (w pomieszczeniach
zasłanianie ust i nosa zgodnie z wyżej podanymi zasadami, w przestrzeni otwartej zachowanie odpowiedniej odległości lub zasłanianie ust i nosa).
8. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.
† Jan Kopiec
Biskup Gliwicki

Intencje mszalne 7 – 14 VI 2020
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I 93 ROCZ. POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA – 7 VI (kolekta na Diecezję i Semin. Duchowne oraz zbiórka na Świątynię
Bożej Opatrzności)
8.00 - za + Roberta, Józefa, Annę i Karola Wicha, Edytę, Emila i Alfreda Wilczek,
Henryka Kudlek
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za fundatorów i budowniczych naszego kościoła, za księży, którzy tu pracowali i siostry zakonne
14.30 – Nieszpory
PONIEDZIAŁEK – 8 VI św. Jadwigi Królowej
18.00 – za + Józefa Sobiech, rodz. Sobiech, Giers, braci i siostrę
WTOREK - 9 VI
11.00 – pogrzeb śp. Helmuta Nowak z Ziemięcic
18.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; 1) za ++ rodz. Elżbietę i Antoniego Kowolik, synów Herberta, Alfreda i Bernarda, córkę Adelę 2) za + syna Krystiana Schneider w
rocz. śm., rodz. Marię i Karola i ++ z pok. 3) za + męża Kurta Nocoń, córkę Jadwigę, zięcia
Ernesta, rodz. Czmok, Nocoń, braci Józefa i Waltera, dziadków Biskupek i ++ z pok. 4) za
+ mężą Piotra Maśnica w dn. ur., rodz. z obu str. i ++ z pok. 5) za + Barbarę Progsza, syna
Łukasza, rodz. z obu stron, 5 braci, Stefana i Helenę Bednarczyk, Dominika Piecha i d. w
cz. c. 6)za + Eryka, Piotra, Martę i Albertynę Grzeganek, Franciszka, Engelharda, Marię i
Emę Kokoszka, Leopolda, Marię, Różę Kudlek, Henryka Pilawa
ŚRODA - 10 VI św. Karola Lwangi i towarzyszy, m.
18.00 – za ++ rodz. Emilię i Henryka Krzywoń i Bernarda Sus
CZWARTEK - 11 VI UROCZ. NAJŚW. CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO
8.00 – za + córkę w dn. ur., męża i ++ pok.
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian
PIĄTEK – 12 VI
18.00 – za + Alojzego i Martę Biskupek, Jana i Agnieszkę Mynarek, Gerdę, Ilzę, Ernesta,
Jerzego, Engelberta i Rudolfa
SOBOTA – 13 VI św. Antoniego z Padwy, kapl. i dra K-ła
18.00 – za + wujka Bernarda Król, jego rodz. Konrada i Paulinę, Henryka i Hildegardę
Serich, Herberta Kroll i ++ z pok.
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 VI (kolekta na nasz kościół)
8.00 - (int. wolna)
9.30 - odpust w kapliczce w Przezchlebiu za ++ i żyjących mieszkańców Przezchlebia
11.00 – do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; błog. rocz. dz. Michała Mainka
14.30 – Nabożeństwo

Ogłoszenia parafialne
7 VI 2020

1. Dziś o 14.30 Nieszpory na poświęcenie kościoła (z transmisją przez internet).
2. Transmisja Mszy św. z naszego kościoła w niedziele g. 11.00.
3. Nabożeństwa w czerwcu po Mszy św. wieczornej za wyjątkiem soboty.
4. We wtorek o g. 11.00 pogrzeb śp. Helmuta Nowak z Ziemięcic.
5. W czwartek obchodzimy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO. (bez figurek i sztandarów).
6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy urocz. odpustową w kapliczce w Przezchlebiu (nie
zajmujemy miejsc w środku kapliczki).
7. Korzystając ze Spowiedzi starajmy się mówić wyraźnie.
8. W czasie sprzątania znaleziono pierścionek (odbiór w zakrystii).
9. Ofiary na kościół czy za intencje mszalne można składać przez wpłatę na konto parafialne. Bóg zapłać za ofiary w ten sposób złożone.
10. Kancelaria czynna we wtorki i czwartki.
11. Sprzątanie kościoła Przezchlebie: 13 VI - Maśnica, Biskupek, Badura, Świątek,
Nocoń, Stroińska, Nogielski, Klimala. Sprzęt pod chórem. Klucz u kościelnego.
12. Bóg zapłać za Wasze ofiary na potrzeby Diecezji i Semin. Duchownego. Dziś zbiórka
na Świątynię Bożej Opatrzności. Za tydzień kolekta na nasz kościół.

Święty Boże, Święty Mocny, zmiłuj się nad nami!
Św. Jadwigo, módl się za nami!

KANCELARIA: wtorek po nabożeństwie do 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

