
 

 

Ogłoszenia Parafialne 
Parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, III Niedziela Wielkanocna, 26 kwietnia 2020 r. 

 
	

Na	początek	kilka	przypomnień.		
Od	poniedziałku	20	kwietnia	wróciliśmy	z	Mszą	św.	do	kościoła!	Należy	

zapoznać	się	z	zarządzeniami	ks.	Arcybiskupa	Wiktora	Skworca	z	20	marca	i	
17	kwietnia	br.	Znajdziemy	je	na	parafialnej	stronie	internetowej.	W	praktyce,	
w	naszej	parafii	będzie	to	wyglądało	w	sposób	następujący:	
* Dalej	 jest	 aktualna	dyspensa	od	obowiązku	uczestnictwa	w	niedzielnej	
Mszy	 św.	 i	 obowiązuje	 aż	 do	 odwołania.	 Zachęcamy	 więc	 wiernych	 –	
szczególnie	 starsze	 osoby	 i	 najbardziej	 narażone	 -	 do	 korzystania	 z	
telewizyjnych,	 radiowych	 i	 internetowych	 transmisji	 Mszy	 św.	 i	
nabożeństw.	

* We	Mszy	św.	w	kościele	uczestniczą	najpierw	osoby	związane	z	przyjętą	
intencją	 i	 ewentualnie	 inne	 osoby,	 z	 zachowaniem	 zasady	 wskazanej	
przez	władzę	państwową	–	1	osoba	na	15	m2.	 Powierzchnia	użytkowa	
naszego	 kościoła	 wynosi	 720m2.	 Zatem	 jednorazowo	 może	 w	 niej	
uczestniczyć	48	osób	+	osoby	posługujące	do	Mszy	św.		

* Uczestniczymy	 we	 Mszy	 św.	 w	 kościele	 wyłącznie	 w	 maseczkach	
ochronnych,	 zakrywających	 nos	 i	 usta!	 Rozsądek	 nakazuje	 by	mieć	
również	nałożone	rękawice	ochronne.		

* W	 niedziele	 transmitujemy	 Mszę	 św.	 o	 10.30	 za	 pośrednictwem	
Facebooka.	 (https://www.facebook.com/Parafia-Ścięcia-św-Jana-
Chrzciciela-w-Rudzie-Śląskiej-Goduli-105721967541830/).	 Na	 głównej	
stronie	internetowej	parafii	możemy	znaleźć	link,	który	nas	przekieruje	
na	 odpowiednią	 stronę.	 Oglądać	 mogą	 również	 osoby,	 które	 nie	 są	
zalogowane	na	Facebooka.	

* Spowiedź	 św.	 Dalej	 nie	 ma	 możliwości	 skorzystania	 z	 sakramentu	
pokuty	 w	 zwyczajnej	 formie!	 Jest	 jednak	 możliwość,	 w	 sytuacjach	
wyjątkowych,	skorzystanie	z	sakramentu	pokuty	i	pojednania	dla	tych	
wiernym,	którzy	o	to	osobiście	poproszą.	Trzeba	umówić	się	telefonicznie	
na	dzień	i	godzinę.	Dzwonić	proszę	na	probostwo	od	9.00	do	10.00	lub	od	
16.00	do	17.00	(32	248	13	85).	Miejscem	takiej	spowiedzi	będzie	kaplica	
„Matki	 z	 dzieckiem”	 (wejście	 od	 tyłu	 kościoła).	 Spowiedź	 taka	
odbywałaby	się	tylko	w	maseczce	ochronnej	i	rękawicach	jednorazowych	



 

 

(które	 zainteresowany	 musi	 sam	 sobie	 załatwić).	 W	 kaplicy	 będzie	
klęcznik	 bez	 krat,	 a	 ksiądz	 będzie	 siedział	 dwa	 metry	 od	 klęcznika.	
Spowiadać	będzie	się	trzeba	głośno!	

W	 ciągu	 dnia	 kościół	 jest	 otwarty	 i	 można	 indywidualnie	 adorować	
Najświętszy	Sakrament	od	8.00	do	18.00	(z	wyjątkiem	pogrzebów).	
Codziennie	odprawiamy	w	intencji	parafii	Mszę	św.,	prosząc	Boga	o	ochronę	

i	osłonę	przed	wirusem.	O	20.30	modlimy	się	różaniec	w	tej	intencji.	Módlcie	
się	razem	z	nami	w	swoich	domach.	
Dalej	 nie	 sprawujemy	 innych	 nabożeństw,	 poza	 Mszą	 św.	 Stąd	 w	

Pierwszy	Piątek	maja,	w	który	przypada	również	wspomnienie	św.	Józefa,	
Rzemieślnika,	 po	 Mszach	 św.	 zaśpiewamy	 Litanię	 do	 Najświętszego	 Serca	
Pana	Jezusa.	
Uroczystość	NMP	Królowej	Polski,	która	normalnie	przypada	3	maja,	ze	

względu	na	niedzielę,	w	tym	roku	przypada	na	sobotę,	dzień	wcześniej.	Msze	
św.	z	Uroczystości	będą	odprawione	o	7.30;	9.00	i	10.30.	Msza	św.	o	9.00	-	w	
intencji	Ojczyzny	z	prośbą	o	oddalenie	pandemii	i	o	deszcz	dla	ziemi.	
W	miesiącu	maju	po	każdej	Mszy	św.	w	tygodniu,	a	w	niedzielę	po	16.30,	

będziemy	śpiewać	Litanię	Loretańską	do	NMP.	
Bardzo	 serdecznie	 dziękujemy	 za	 wszelkie	 ofiary	 składane	 na	 konto	

parafialne	 i	 w	 wszelkiej	 innej	 formie.	 Bez	 Waszych	 ofiar	 parafia	 by	 nie	
przetrwała.	 Jako,	 że	w	dalszym	ciągu	ofiary	wiernych	 są	 ograniczone,	 dalej	
proszę	o	wsparcie.	(Nr	konta,	Ing	Bank:	39	1050	1243	1000	0090	3139	4456).	
	 	



 

 

	

Kaplica  w  Chebziu 	

	

Przywrócono	 w	 kościołach	 i	 kaplicach	 parafii	 archidiecezji	 katowickiej	
celebrowanie	 w	 niedziele	 i	 dni	 powszednie	 Mszy	 św.	 według	 stałego	
harmonogramu.	Zaleca	się,	aby	uczestniczyły	w	nich	przede	wszystkim	osoby	
związane	z	przyjętą	intencją	Mszy	św.,	z	zachowaniem	zasady	wskazanej	przez	
władzę	państwową	–	1	osoba	na	15	m2.	
W	 naszej	 kaplicy	 Msze	 św.	 	 są	 sprawowane	 według	 stałego	 porządku.	 Od	

Wielkanocy	Msze	św.	wieczorne	odprawiane	są	o	godz.	17.30.	Przyjęte	intencje	
będą	 odprawione	 według	 ustalonego	 terminu.	 Można	 zamawiać	 intencje	
telefonicznie.	Numer	tel.	601	405	979	
Od	niedzieli	26	kwietnia	2020	r.	zostaje	wprowadzona	dodatkowa	Msza	św.	o	

godz.	 12.00	 do	 czasu	 zakończenia	 ograniczenia	 w	 liczbie	 uczestników	
zgromadzeń.	

	

Niedziela	–	3	Niedziela	Wielkanocna.	
Środa	-	Święto	św.	Katarzyny	Sienieńskiej.	
Piątek	–	Pierwszy	piątek	miesiąca	-	Święto	św.	Józefa	Rzemieślnika.	
Sobota	 –	 Ze	 względu	 na	 przypadającą	 3	 maja	 4	 Niedzielę	 Wielkanocną	

Uroczystość	NMP	Królowej	będzie	obchodzona	w	tym	roku	w	sobotę	2	maja.	
Msze	św.	w	naszej	kaplicy	o	godz.	9.00,	10.30,	12.00.	
Niedziela	–	4	Niedziela	Wielkanocna	–	Niedziela	Dobrego	Pasterza.	


