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Dzisiejsza V Niedziela Wielkiego Postu kieruje naszą pobożność ku Męce Pańskiej – od dzisiaj za-
słonięte są krzyże, które ponownie odkryjemy podczas liturgii Wielkopiątkowej. Niestety ten ko-
lejny wielkopostny tydzień 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 pandemii,  Msze
święte do odwołania muszą być odprawiane nadal bez udziału wiernych przy zamkniętym koście-
le. Zawieszone pozostają wszelkie nabożeństwa oraz spotkania grup parafialnych.

Wszystkie zamówione intencje mszalne są odprawiane  zgodnie z planem, który zapisany został
w kolejnym numerze naszego parafialnego informatora. „Łezka” znajduje się na stronie interneto-
wej parafii oraz – w postaci drukowanej – z tyłu kościoła. Ponadto każdego dnia odprawiamy do-
datkową Mszę Św. do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeń-
stwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie wciąż nie ustępującej epidemii. Dziękujemy
za przekazywane przez was ofiary. To obecnie jedyny sposób utrzymania.
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. Tekst Komunii Duchowej znajduje się
m.in. w Drodze do Nieba pod numerem 51.7. Zarówno w gablocie, jak i na stronie internetowej za-
mieściliśmy godziny transmitowanych Mszy Św. i nabożeństw.

Pomocą w naszej domowej modlitwie mogą służyć zamieszczane na parafialnej stronie interneto-
wej nasze rozważania do niedzielnej ewangelii i kazania pasyjne, a także teksty Drogi Krzyżowej. 

Zasadą jest, że pozostajemy w domu. Jeśli jednak wychodzimy na krótki czas na zewnątrz, to go-
rąco zapraszamy do  adorowania Najświętszego Sakramentu, który wystawiany jest w naszym
kościele codziennie w godz. 8.00-18.00 (w niedzielę 10.00-17.00). Wyjątkowo kościół może zo-
stać zamknięty w trakcie jego mycia i dezynfekowania. Pamiętajmy jednak o podstawowej zasa-
dzie, że w kościele nie może przebywać jednocześnie więcej niż 5 osób!

W normalnych warunkach przed świętami liczniej  przystępowaliśmy do  Sakramentu Pokuty.
Okazja do spowiedzi również w tym tygodniu będzie codziennie w godz. 8.00-8.30 i 17.30-18.00
(w niedzielę 10.00-10.30 i 16.30-17.00). Ze względu na obecne okoliczności wierni są uprawnieni
do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podję-
tego z miłości do Boga, który daje  przebaczenie  nawet grzechów śmiertelnych. Musi jednak za-
wierać  w sobie:  mocne postanowienie przystąpienia do  sakramentu pokuty, gdy tylko to będzie
znowu możliwe i szczere wyznanie wszystkich grzechów.

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 zo-
stała poważnie ograniczona, a potrzeby ludzi wzrosły. Bądźmy więc hojni w tym geście miłości.



Jeszcze raz zachęcamy gorąco do rodzinnej czy 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. My tak-
że na plebanii modlimy się o tym czasie łącząc się z całą naszą parafią.

Kancelaria parafialna czynna jest we wtorki w godz. 16.00-17.00 i w piątki w godz. 8.00-9.00 te-
lefonicznie (32 419 13 54) lub mailowo (kancelaria@parafiakuznia.pl).

Informacje dotyczące Wielkiego Tygodnia i czasu świątecznego podamy w przyszłą niedzielę.

Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Penitencjaria Apostolska wydała dekret udzielający od-
pustu  zupełnego  wiernym  dotkniętym  koronawirusem,  a  także  pracownikom  służby  zdrowia,
członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę,
opiekują się nimi. Mogą go uzyskać, jeśli w duchu oderwania od jakiegokolwiek grzechu, zjedno-
czą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, Różańca Święte-
go, Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Mo-
dlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary
w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź
sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak bę-
dzie to możliwe. Na tych samych warunkach udziela się odpustu nawet tym wiernym, którzy ofia-
rują  nawiedzenie  Najświętszego  Sakramentu,  lub  Adorację  Eucharystyczną,  lub  lekturę  Pisma
Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odpra-
wienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłaga-
nia Boga o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i o zbawienie wieczne dla zmarłych. Peł-
ny tekst Dekretu znajduje się na naszej stronie internetowej.
 
I na koniec: drodzy, nie pozwólmy, aby nieprawdziwe informacje i komentarze wprowadziły zamęt
w nasze umysły i serca! Zamęt sieje diabeł, nawet posługując się pobożnymi słowami i cytatami
z Pisma Św., także rozsyłając informacje, filmiki, które podburzają i wprowadzają dezorganizację!
Módlmy się w intencji naszego nawrócenia i ustania epidemii. Pamiętajmy: ostrożność, rozwaga,
ale nie panika ani zamieszanie. Troszczmy się o siebie nawzajem, szczególnie o starszych i samot-
nych! To jest niezwykły, choć bardzo trudny, czas miłości!

Szczęść Boże!
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