
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OD 30.03 DO 05.04.2020.

PONIEDZIAŁEK – 30.03.2020.
Do Bożej Opatrzności w intencji rodziny Chrubasik.
Za + Różę Cieślik w 7. dzień po śmierci – od róż różańcowych.

WTOREK – 31.03.2020.
Za ++ ojca Jerzego Borszcza i córkę Dominikę Mrozek.

ŚRODA – 01.04.2020.
Za + Erharda Kowola.

CZWARTEK – 02.04.2020. 
O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

PIĄTEK – 03.04.2020.
Za + Oswalda Dziedziocha w dniu urodzin.

SOBOTA – 04.04.2020.
Za + matkę Marię Kałus w dniu urodzin.

 NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020.
Za  ++  rodziców  Annę  i  Wilhelma  Krziżków,  Pelagię  i  Pawła

Makowiaków, ++ z pokrewieństwa.
Za + matkę Matyldę Kokot w drugą rocznicę śmierci, ojca Bolesława

Kokota, ++ z pokrewieństwa Wranik, Dziedzioch i Cieślik.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Trwa  stan  epidemii,  co  w  dalszym  ciągu  powoduje
przeorganizowanie życia parafialnego i religijnego.

2. Biskup  gliwicki  udziela wszystkim  dyspensy  od  udziału  
we Mszach św. niedzielnych i świątecznych aż do odwołania.

3. MSZE ŚW. W ZAMÓWIONYCH INTENCJACH BĘDĄ ODPRAWIONE,
JEDNAK O INNYCH GODZINACH bez udziału ludu.

4. Liturgia Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego również będzie
odprawiana  bez  udziału  wiernych.  Planujemy  jednak
zorganizowanie transmisji internetowej. Szczegóły za tydzień.

5. Zostańmy w domach i weźmy udział w transmisjach Mszy św.
Mimo to starajmy się przeżywać niedzielę odświętnie, bardziej
uroczyście.

6. Gdy  nie  możemy  bezpośrednio  uczestniczyć  w  Eucharystii  i
przyjąć  Komunii  św.,  Kościół  przypomina  i  poleca  praktykę
Komunii  Duchowej.  Komunia  (łac.  Communio)  to  dosłownie
zjednoczenie,  stworzenie wspólnoty.  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.

7. Trzecie  przykazanie  kościelne  zobowiązuje  nas  do  przyjęcia  
Komunii św. w czasie wielkanocnym. Biskup przypomina, że czas
Komunii  Wielkanocnej trwa  od Środy  Popielcowej  do  niedzieli
Trójcy Świętej  (czyli  do 7 czerwca).  Chodzi  o to,  żeby nie mieć
skrupułów,  poczucia  grzechu,  że  nie  przyjmę  Komunii  w  same
święta Wielkanocne.

8. Ze względów bezpieczeństwa do odwołania nie będzie spowiedzi
w konfesjonale, lecz w zakrystii lub w Domu Parafialnym.. Można
podejść  do  proboszcza  w  kościele  i  poprosić  o  spowiedź
codziennie między 17:00 a 18:00,  a  w niedzielę  dodatkowo od
14:00  do  15:00.  Można  się  też  umówić,  np.  telefonicznie,  na
spowiedź w innym czasie (tel. 32 410 21 50; kom. 608 242 812). 

9. Nie  będzie  również  organizowana  spowiedź  przedświąteczna.
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).

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

11.W tym tygodniu przypada I. czwartek, piątek i sobota miesiąca.
Nie  będzie  oczywiście  żadnych  nabożeństw  ani  odwiedzin
chorych.  W  czasie  epidemii  chorych  mogę  nawiedzać  
z sakramentami tylko w niebezpieczeństwie śmierci. I sobota jest
dniem  zmiany  tajemnic w  wielu  różach  różańcowych.  
Ze względu na ograniczenie odwiedzin nie zmieniamy obrazków z
tajemnicami, tylko odmawiamy kolejną tajemnicę różańca.

12.Nie odbyły się w tym roku nasze rekolekcje wielkopostne. 
Zachęcam jednak do skorzystania z nauk rekolekcyjnych ks. 
Artura Sepioło zamieszczonych w internecie: Ćwiczenia 
Wielkopostne #Przeobrażeni  (snegliwice.org/prze-obrazeni)

13.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.

14.Dziękuję  za  sprzątanie  kościoła.  Ostatnie  dwa  tygodnie
pracowały panie: Barbara Wydra, Monika Solich, Anita Gorgoń  
i Renata Dunkel.  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.

15.Na czas epidemii nie będzie „Gościa Niedzielnego” w kościołach.
Można go kupić  w sklepie  w Babicach.  Można też  skorzystać  
z  wydania  elektronicznego.  Szczegóły  na  e.gosc.pl w  zakładce
Instrukcja, lub www.gosc.pl .

Transmisje telewizyjne Mszy św. w Niedzielę:

 godz. 7:00 – TVP 1 (Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia 
w Krakowie – Łagiewnikach)

 godz. 9:00 – Polsat News (Świątynia Opatrzności

Bożej w Warszawie)

 godz. 9:30 – TV Trwam (Kaplica Cudownego 
Obrazu na Jasnej Górze)

 godz. 10:30 – Polsat Rodzina (Świątynia 
Opatrzności Bożej w Warszawie)

 godz. 10:55 – TVP 1 (Jasna Góra)

 godz. 13:00 – TVP Polonia.

Oprócz tego jest ogromna ilość transmisji
internetowych.


