PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 23.03 DO 29.03.2020.
PONIEDZIAŁEK – 23.03.2020.
Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą
opiekę w intencji Aleksandry Grycman z okazji 40 rocznicy urodzin.
WTOREK – 24.03.2020.
Za + Józefa Wolnika – od rodziny Łyczek
ŚRODA – 25.03.2020; Zwiastowanie NMP (uroczystość).Dzień Świętości Życia.
Za + Augustynę Halamę.
CZWARTEK – 26.03.2020.
Za ++ dziadków Jadwigę i Józefa Cyranów i ++ z pokrewieństwa.
PIĄTEK –27.03.2020.
Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Nahlików.
SOBOTA – 28.03.2020.
Za ++ rodziców Agnieszkę i Longina Trzaskalików, Annę i Józefa Czechów.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03.2020.
Za ++ rodziców Dorotę i Emila Jarzombków, Genowefę i Józefa Gorkich,
poległego ojca Edmunda
Za + Elżbietę Nowak – od byłych i obecnych pracowników PT KRUS Racibórz.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Biskup gliwicki udziela wszystkim dyspensy od udziały we Mszy św.
niedzielnej (do 29.03)!
2. Msze św. w zamówionych i ogłoszonych intencjach będą odprawiane, jednak
mają być odprawiane bez udziału ludu. MSZE ŚW. W ZAMÓWIONYCH
INTENCJACH BĘDĄ ODPRAWIONE, JEDNAK O INNYCH GODZINACH. Bardzo
proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji.
3. Zostańmy więc w domach i weźmy udział w transmisjach Mszy św.
4. Kościół w Babicach będzie otwarty codziennie od 8:00 9:00 do 18:00 - tak,
by każdy mógł przyjść, pomodlić się indywidualnie unikając spotkań
w większych grupach niż 50 osób 5 osób!
5. Codziennie od godziny 17:00 do 18:00, a w niedzielę dodatkowo od 14:00 do
15:00 będę w kościele. W tym czasie każdy może podejść i poprosić

o Spowiedź. oraz o udzielenie Komunii świętej. Prawo Kanoniczne pozwala
na przyjmowanie Komunii św. poza Mszą św. dla słusznej przyczyny.
6. Wchodząc do kościoła proszę o dezynfekcję rąk (płyn jest w przedsionku).
Proszę tez NIE CAŁOWAĆ KRZYŻA!!
7. Odwołane są w tym czasie wszystkie nabożeństwa (Droga Krzyżowa,
Gorzkie Żale i Koronka do Miłosierdzia Bożego). Zachęcam by przeżywać
te modlitwy indywidualnie.
8. Do grupy ryzyka należą osoby starsze, które bezwzględnie powinny pozostać
w domach, nie wychodzić nawet do sklepu. Nie zapominajmy o nich w
naszym sąsiedztwie, czy w rodzinie, pomóżmy zrobić zakupy i załatwić
niezbędne sprawy.
9. Zachęcam, by często w tym czasie sprawdzać naszą stronę parafialną
www.annababice.pl, bo mogą się częściej pojawiać nowe informacje
i wytyczne. Założyłem również parafialną stronę na Facebooku Parafia św.
Anny – Babice, gdzie bardziej na bieżąco mogą się pojawiać informacje –
zachęcam do korzystania.
10. Jeśli będą się pojawiały nowe te informacje, przekazujmy sobie nawzajem,
by każdy był zorientowany.
11. Módlmy się więc indywidualnie i w rodzinach, korzystajmy z transmisji
Mszy św., wykorzystajmy ten czas na pogłębienie naszej wiary.
12. Dziękuję za sprzątanie kościoła. Dwa tygodnie temu pracowały panie:
Maria Niemiec, Weronika Badura, Beata Cyranka i Stefania Falkenstein.
W czasie epidemii kościół nie jest odwiedzany tak intensywnie, jak zwykle,
więc wystarczy posprzątać raz w tygodniu. W związku z tym proszę by
dobrane zespoły przyszły w piątek lub sobotę w dwa kolejne tygodnie.
13. Na czas epidemii nie będzie „Gościa Niedzielnego” w kościołach. Można go
kupić w sklepie w Babicach, w kioskach, salonikach prasowych i stacjach
benzynowych. Można też skorzystać z darmowego wydania elektronicznego.
Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12.
numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie też dostępne w
formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl.
14. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień jest
również przeżywany, jako Dzień Świętości Życia. Zachęcam do podjęcia
w tym dniu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli codziennej modlitwy
przez 9 miesięcy w intencji nienarodzonych dzieci, których życie jest
zagrożone. Można ją rozpocząć indywidualnie!

