
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
=========================== 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Drodzy Parafianie, 

Ta radosna nowina budzi świat dzisiejszego poranka.  

Niech ta prawda wzmacnia w Was wiarę,  

że Jezus żyje, działa i prowadzi Was każdego dnia. 

Niech ustąpi wszelki niepokój i lęk, a każda myśl niech będzie 

pełna świadomości Bożej Obecności. 

Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym, 

uleczy wszelkie rany i da Wam doświadczyć owoców 

duchowego odrodzenia! 

Niech światło Zbawiciela towarzyszy Wam i wskazuje drogę 

miłości prowadzącą do spotkania z Nim w niebie. 

 
 

1. Dzisiaj przeżywamy  NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 
 

Msze św. o godz.: 8.00 – 10.30 i 16.00 
 
Zgodnie z Dekretem Ks. Biskupa Msze św. sprawowane będą nadal bez 
udziału wiernych do odwołania. 

 
  

2. PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY 
--------------------------------------------- 

 
 Msze św.  o godz.: 8.00 – 10.30 i 16.00 
 
 W tym dniu przypada również 13 dzień miesiąca – bardzo proszę  
           o indywidualne odmówienie modlitwy różańcowej, do której zachęca Matka          
          Najświętsza. 
 

 



3. W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny od godz. 15.00 do 16.00   
w kościele będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu – zapraszam 
na ADORACJĘ.  
 

4. Zachęcam do lektury „Gościa Niedzielnego” – jest to aktualne wydanie. Można 
je nabyć w kościele (czasopisma są wystawione za ławkami). 

 
5. Sprawy kancelaryjne proszę nadal załatwiać telefonicznie.  

 
6. Drodzy Parafianie, pragnę bardzo podziękować za wszelkie złożone ofiary  

i pomoc w utrzymaniu parafii oraz za każdy przejaw życzliwości z Waszej 
strony. Jeśli, w tej niezwykle trudnej sytuacji, jesteście w stanie pomóc naszej 
parafii, można to uczynić dokonując wpłat na konto parafialne  (Bank PKO SA 
Gliwice 14 1240 1343 1111 0000 2359 9989) lub składając ofiarę do skrzynki 
pocztowej przy plebanii. Serdecznie za wszystko dziękuję! 
 

7. Ks. Biskup kieruje serdeczne „Bóg zapłać” do wszystkich, którzy już 
odpowiedzieli na Jego prośbę dotyczącą zbiórki pieniężnej na zakup 
respiratora. Aktualnie, dzięki ofiarności kapłanów i wiernych świeckich, 
zakupiono już trzy respiratory, a gromadzona nadwyżka może zostać 
przeznaczona na kolejny, tak bardzo aktualnie potrzebny sprzęt medyczny.  
W związku z tym, prośba Biskupa Gliwickiego jest nadal aktualna.  
 

8. W załączeniu zamieszczam również Słowo Ks. Biskupa do Diecezjan. 
 
 
 
 

Świąteczne pozdrowienie Biskupa Gliwickiego do Diecezjan 
 

     Umiłowani Diecezjanie! 
 
      W tym trudnym i niesprzyjającym czasie otwiera się przed nami 

nadprzyrodzony moment  włączenia się w radosny obchód wielkanocnego 

zwycięstwa naszego Zbawiciela nad wszelką słabością, grzechem i złem. Te 

tajemnice przeżywać będziemy w naszych domach, ale Chrystus przemieni je w 

pełny triumf zmartwychwstania. Za to Bogu Najwyższemu wypowiadamy naszą 

głęboką wdzięczność, która płynie z umocnionej wiary w zbawcze dzieła.  

      Tegoroczne przygotowania do Świąt przebiegały odmiennie, niż w innych latach. 

Doświadczenia obecnego udręczenia z pewnością nas wzmocniły oraz pogłębiły 

naszą świadomość, że stanowimy żywą wspólnotę, spragnioną braterskich więzów, 

pozwalających zdobywać się na gesty pełne zrozumienia z powodu niedostatków. 

Objawiają się one nie tylko w uznaniu dla niezwykłych wysiłków całej służby 

medycznej, ale też w odzewie naszych Diecezjan, co znalazło spontaniczny wyraz w 



ufundowaniu przez wspólnotę diecezjalną w sumie trzech respiratorów, mogących 

skutecznie ratować życie ciężko chorym. Za ten dar serca serdecznie Wam 

wszystkim - współbraciom kapłanom, osobom konsekrowanym oraz rzeszy wiernych 

świeckich - dziękuję najgoręcej. A zwycięski Chrystus niech też umocni Was w 

przekonaniu, że każda forma Waszego wsparcia materialnego dla własnej parafii, o 

co pokornie proszę, jest pogłębieniem świadomości przynależności do wspólnoty 

Kościoła, który może nadal wspierać wszystkie Osoby potrzebujące. Niech stanie się 

ona wyrazem autentycznej wiary w Chrystusa, otwierającego nam drogę do swojego 

Ojca. 

 Na głębokie przeżywanie  tajemnic zbawczych, dzięki którym uwolnieni 

zostaliśmy z mroków grzechu i śmierci, wszystkim Wam z serca błogosławię. 

    Gliwice, w Wielki Czwartek 

    9 kwietnia 2020 r. 

Wasz biskup 

+ Jan Kopiec 

 
 

 


