INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03.2020 - LAETARE
IV Tydzień Wielkiego Postu, który rozpoczynamy upłynie nadal pod znakiem walki z rozprzestrzenianiem się wirusa. Najważniejsze ogólne informacje znajdują się na głównej stronie internetowej parafii oraz zostały zawieszone na drzwiach wejściowych świątyni. Poniżej przypominam najważniejsze informacje oraz te, które dotyczą najbliższego tygodnia.
Zgodnie z dekretem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, związanym ze stanem zagrożenia epidemią,
Msze święte do odwołania muszą być odprawiane bez udziału wiernych przy zamkniętym kościele. Zawieszone zostają wszystkie nabożeństwa oraz spotkania grup parafialnych.
Wszystkie zamówione intencje mszalne są odprawiane zgodnie z planem. Ponadto każdego
dnia odprawiamy dodatkową Mszę Św. do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych,
osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
Choć dla bezpieczeństwa nie wolno nam gromadzić się w świątyni, prosimy, aby łączyć się z nami
duchowo. Podczas przeżywania Mszy Św. transmitowanych przez radio lub telewizję przyjmujmy
Pana Jezusa do swojego serca i życia na sposób duchowy.
Pomocą w naszej domowej modlitwie mogą służyć zamieszczane na parafialnej stronie internetowej nasze rozważania do niedzielnej ewangelii i rozważania pasyjne, a także teksty Drogi Krzyżowej.
Gorąco zapraszamy do adorowania Najświętszego Sakramentu, który wystawiany jest w naszym kościele codziennie w godz. 8.00-18.00 (w niedzielę 10.00-17.00).
Nie zapominajmy, aby przystąpić do Sakramentu Pokuty. Nie zostawiajmy tego do ostatnich dni
przed Świętami, aby nie gromadzić się w kościele zbyt licznie. Okazja do spowiedzi jest codziennie w godz. 8.00-8.30 i 17.30-18.00 (w niedzielę 10.00-10.30 i 16.30-17.00).
Kancelaria parafialna czynna jest we wtorki w godz. 16.00-17.00 i w piątki w godz. 8.00-9.00 telefonicznie (32 419 13 54) lub mailowo (kancelaria@parafiakuznia.pl).
W najbliższą środę przeżywać będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do indywidualnego podjęcia się tzw. Adopcji Duchowej Dziecka Poczętego.
Szczegóły na stronie internetowej: www.duchowa-adopcja.pl
Kolejny numer naszego parafialnego informatora „Łezka” znajduje się na stronie internetowej parafii oraz – w postaci drukowanej – z tyłu kościoła.
Z tyłu kościoła są również dostępne caritasowe paschaliki na stół wielkanocny w cenie 10 zł.,
6 zł. i 2,50 zł. Pamiętajmy, że rozprowadzanie świec i działalność Caritasu w obecnej sytuacji
została poważnie ograniczona, a potrzeby ludzi wzrosły. Bądźmy więc hojni w tym geście miłości.
Zachęcamy gorąco do osobistej modlitwy, nabożnego czytania Pisma Św. Pamiętajmy o pomocy
ludziom starszym i chorym. Łączmy się ze sobą i wspierajmy odmawiając różaniec w swoich rodzinach codziennie o godz. 20.30 kończąc go Apelem Jasnogórskim.
Nie pozwólmy, aby nieprawdziwe informacje i komentarze wprowadziły zamęt w nasze umysły
i serca! Módlmy się w intencji naszego nawrócenia i ustania epidemii. Pamiętajmy: ostrożność,
rozwaga, ale nie panika ani zamieszanie. Troszczmy się o siebie nawzajem!
Szczęść Boże!

