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• Dziś V Niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości Zmartwychwstania.
Zachęcamy do rodzinnej modlitwy i nabożeństw majowych w domach.
Niech ten czas będzie budowaniem Kościoła domowego. Przypominamy,
że cały czas obowiązuje dyspensa od uczestniczenia w niedzielnej Mszy
Świętej. Zachęcamy do łączenia się ze Wspólnotą Kościoła za
pośrednictwem transmisji radiowych, telewizyjnych oraz internetowych,
szczególnie osoby mające wątpliwości co do stanu zdrowia, osoby w
podeszłym wieku i chorujące. 

• W naszym kościele Msze Święte odprawiane są w zwykłym porządku, o
godz. 7.00 i 18.00 w dni powszednie, oraz 9.00, 11.00 oraz 16.00 w
niedziele. Przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia co do ilości
osób obecnych na Mszach Świętych. Dla naszego kościoła to 6 osób w
nawie kościoła, 2 osoby na chórze oraz 2 w przedsionku. Dostępne są
także miejsca siedzące przy ołtarzu polowym. W czasie Mszy proszę
zajmować miejsca oznaczone żółtymi naklejkami oraz zakrywanie nosa i
ust. Przed wejściem do kościoła dostępny jest środek dezynfekcyjny do
rąk, proszę o jego stosowanie. 

• Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby zamawiające intencję. Proszę
zapoznać się z tygodniową rozpiską, niektóre intencje zostały
przesunięte, za zmiany przepraszamy. 

• Z tyłu kościoła wyłożone są paschalne świece. Miały nam towarzyszyć
w przeżywaniu Wigilii Paschalnej. Radość Zmartwychwstania jednak
trwa, więc zapalona świeca paschalna może towarzyszyć nam we
wspólnej modlitwie w rodzinach, zachęcamy więc do zabrania
przygotowanych świec za dobrowolną ofiarą, którą składamy do
skarbony. 

• Zachęcamy też do czytania prasy katolickiej dostępnej w naszym
kościele. 

• Dziękujemy za wszystkie złożone ofiary na utrzymanie naszej parafii i
kościoła. Ofiary można składać na nasze konto: 55 1600 1462 1837 9333
7000 0001.



• W tym tygodniu przypada wspomnienie MB Fatimskiej (13 Maja), święto
św. Macieja, apostoła (14 Maja) oraz rocznica poświęcenia kościoła
katedralnego w Gliwicach (16 Maja).

• Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli
i tygodnia +
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