
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 06.04 DO 13.04.2020.

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 06.04.2020.
Za + męża Piotra Kwapika.

WIELKI WTOREK – 07.04.2020.
W intencji Elfrydy Siedlaczek w dniu urodzin.

WIELKI ŚRODA – 08.04.2020.
Za ++ Alojzego Syrnika, rodziców z obu stron, rodzeństwo.

WIELKI CZWARTEK – 09.04.2020. 
Msza Krzyżma (Gliwicka Katedra)

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
18:30 Msza Wieczerzy Pańskiej W intencji Kapłanów posługujących

kiedykolwiek  w  naszej  parafii  o  życie  wieczne  dla  zmarłych,
szczególnie  ks.  Leona  Urbańskiego,  ks.  Zygfryda  Pyki  i  ks.
Gintera  Kolendy  oraz  Boże  błogosławieństwo  dla  żyjących,
szczególnie ks. Bogdana Kicingera, ks. Jarosława Buchenfelda,
jak również o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

WIELKI PIĄTEK – 10.04.2020.
18:30 Liturgia Męki Pańskiej

WIELKA SOBOTA – 11.04.2020.

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12.04.2020.
20.30 Wigilia Paschalna. W intencji Parafian.
Za + Józefa Wolnika – od rodziny Lucjana Kowaczka.
Za ++ rodziców Jadwigę i Józefa Czogalików, pokrewieństwo, dusze

w czyśćcu cierpiące.
W intencji  wszystkich chorych,  osób w niebezpieczeństwie śmierci,

personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 13.04.2020.

Za + Elżbietę Nowak – od sąsiadów i parafian.
Za + Henryka Hatko.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Trwa  stan  epidemii  z  wszystkimi  ograniczeniami.  Dlatego  w
dalszym ciągu MSZE ŚW. W ZAMÓWIONYCH INTENCJACH BĘDĄ
ODPRAWIONE,  JEDNAK  O  INNYCH  GODZINACH i  bez  udziału
ludu.

2. Kościół jest otwarty codziennie od 9:00 do 18:00 (w Niedzielę od
10:00  do  18:00)-  tak,  by  każdy  mógł  przyjść,  pomodlić  się  
indywidualnie unikając spotkań w większych grupach niż 5 osób!

3. Dzisiaj  Niedziela Palmowa - dzień, w którym wspominamy wjazd
Pana  Jezusa  do  Jerozolimy,  gdzie  był  witany  przez  tłumy  z
gałązkami palmowymi. Przez epidemię nie możemy wziąć udziału
w Eucharystii  ani w procesji z palmami wokół kościoła. Dlatego
chcę zaproponować inną formę uczczenia Jezusa w ten dzień:  o
godz.  14:00  wyjdę  z  Najświętszym  Sakramentem  i  przejdę
ulicami  naszej  wioski,  by  pobłogosławić  wszystkie  domy  i
rodziny.  Wszystkich  zachęcam,  by  wyjść  przed  drzwi  na
podwórko,  czy  stanąć  w  oknie  (może  nawet  z  palmami?),  by
Jezusa przywitać  i  przyjąć  błogosławieństwo.  Wyjdę z kościoła
przez  cmentarz  i  przejdę  następującą  trasą: ul.  Szkolna  (od
cmentarza w stronę Wiejskiej), Wiejska, Matejki, Rudzka w stronę
Nędzy (do końca chodnika), Piaskowa, Drzewna, Rudzka w stronę
Markowic,  Powstańców  Śl.,  Wiejska,  Arki  Bożka,  Wyzwolenia,
Przyrwy,  Polna,  Adamowicka  i  Szkolna  od  szkoły  do  kościoła.
Będzie mi towarzyszył diakon z dzwonkiem, by było słychać, gdzie
mniej więcej jesteśmy.

4. Ze  względów  bezpieczeństwa nie  będzie  specjalnych  okazji  
do   spowiedzi  przedświątecznej.  Biskup  przypomina,  że  w
nadzwyczajnych  okolicznościach,  gdy  nie  ma  możliwości
spowiedzi,  powinniśmy  korzystać  z  nadzwyczajnej  drogi
pojednania z Bogiem przez  wzbudzenie żalu doskonałego (czyli z
miłości  do  Boga),  który  daje  przebaczenie  nawet  grzechów
śmiertelnych,  jeśli  zawiera  w  sobie:  mocne  postanowienie
przystąpienia  do  sakramentu  pokuty  i  pojednania,  gdy  tylko



będzie  to  możliwe  (przy  najbliższej  okazji  należy  w  spowiedzi
wyznać  te  grzechy).  Jeśli  jednak  ktoś  bardzo  chce  z  tego
sakramentu skorzystać, można podejść do proboszcza w kościele
i poprosić o spowiedź codziennie do Wielkiej Soboty między 17:00
a 18:00, w Wielki  czwartek,  piątek i  sobotę również od 8:00 do
8:30.  Można się  też  umówić,  np.  telefonicznie,  na  spowiedź  w
innym czasie (tel. 32 410 21 50; kom. 608 242 812). Nie będzie
jednak spowiedzi  w konfesjonale,  lecz w zakrystii  lub w Domu
Parafialnym.

5. Przypominam  również  o  praktyce  Komunii  Duchowej,  którą  
Kościół poleca nam w sytuacji nadzwyczajnej, jaką teraz mamy.
Gdy jestem w  stanie łaski uświęcającej,  lecz  nie mogę przyjąć
Ciała Chrystusa, a mam pragnienie zjednoczenia się z Nim, mogę
to pragnienie wyrazić przez modlitwę (dowolną swoimi słowami,
lub  słowami  np.  Psalmu 42,  albo  biorąc  rzeczywiście  udział  w
transmisji  Mszy  św.  –  nie  przy  okazji  innych  czynności,  ale
przeznaczając ten czas tylko na Eucharystię). W ten sposób mogę
praktykować Komunię Duchową.

6. Liturgia Triduum Paschalnego będzie się odbywała bez udziału
ludu,  przy  drzwiach  zamkniętych,  jednak  będzie  ona
transmitowana na żywo w internecie  na kanale:  Youtube Parafia
św.  Anny  Babice.  W  niedzielę  Wielkanocną  będzie  transmisja
Mszy  o  godz.  9:00  (w  intencji  wszystkich  chorych,  osób  w
niebezpieczeństwie  śmierci,  personelu  medycznego  oraz  o
ustanie szerzącej się epidemii). Zachęcam do przeżywania w ten
sposób  tych  ważnych  dni.  Będzie  również  transmisja  z  Jasnej
Góry w programie pierwszym TVP o godz. 18:00.

7. Liturgia  Triduum  siłą  rzeczy  nie  będzie  tak  uroczysta,  jak
zazwyczaj i zgodnie z zaleceniami biskupa nie będzie zawierała
wszystkich  obrzędów.  Nie  będzie  procesji  z  Najświętszym
Sakramentem  do  ciemnicy,  ani  do  Bożego  Grobu,  nie  będzie
również  adoracji  w  ciemnicy  i  przy  Bożym  Grobie  ani

indywidualnej adoracji Krzyża. Nie będziemy też przygotowywać
w tym roku Bożego Grobu.

8. Zachęcam  jednak  do  rodzinnej  adoracji  krzyża w  swoich  
domach,  np.  w  ramach  modlitwy  wieczornej:  uklęknijmy  przed
krzyżem,  pomódlmy  się  wspólnie,  odmówmy  trzykrotnie:  
„Kłaniamy  Ci  się  Panie  Jezus  Chryste  i  błogosławimy  Ciebie.  
Żeś przez Krzyż i Mękę swoja odkupił świat.”  Powstrzymajmy się
jednak od całowania krzyża w tym czasie.

9. Nie będzie  również tradycyjnego  błogosławienia  (poświęcenia)
pokarmów.  Możemy to zrobić samodzielnie w domu,  w ramach
wspólnej  modlitwy  przed  śniadaniem  wielkanocnym.  Wzór  jest
umieszczony  na  stronie  internetowej  oraz  wydrukowany  do
zabrania w kościele.

10.W  Wielki  Piątek  obowiązuje  tzw.  post  ścisły,  czyli
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i tylko jeden posiłek do
syta.  Zaleca  się  zachowanie  wstrzemięźliwości  od  pokarmów
mięsnych aż do wieczerzy paschalnej.

11.Biskup gliwicki prosi o włączenie się w zbiórkę funduszy na 
zakup respiratora. Środki potrzebne na zakup urządzenia można 
wpłacać na rachunek bankowy: 
Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 
44-100 Gliwice, 
Bank Pekao SA I/O Gliwice
nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479, koniecznie z dopiskiem w
tytule przelewu: RESPIRATOR.

12.Następny numer „Gościa Niedzielnego” będzie podwójny i będzie
dostępny zarówno w kościele, jak i w sklepie w Babicach. 

https://www.youtube.com/channel/UCM0Xg3zC4INL0h4cig7itUg
https://www.youtube.com/channel/UCM0Xg3zC4INL0h4cig7itUg
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