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NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
- Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Ofiary możemy złożyć do koszyka, który
znajduje się przy drzwiach obok bocznego wejścia do kościoła. Bóg zapłać za ofiary
przekazywane na konto parafialne oraz za te składane w kościele czy w kancelarii parafialnej.
- W dniu dzisiejszym przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o chrześcijanach żyjących w tym kraju.
- Msza Święta w intencji małżonków przeżywających swoje jubileusze sakramentu małżeństwa
będzie sprawowana w Katedrze Chrystusa Króla o godz. 12.00, jednak bez udziału małżonków.
Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji
internetowej z Katedry.
Obecnie w budynku naszego kościoła we Mszy św. może uczestniczyć 68 osób. Należy
zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania
ust i nosa (z wyjątkiem celebransa).

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA SAKRAMENTU
POKUTY I POJEDNANIA z dnia 16 maja 2020 r.
Ponownie zachęcam wiernych do korzystania w okresie wielkanocnym, który trwa do Niedzieli
Najświętszej Trójcy (7 czerwca) z Sakramentu Pokuty i Pojednania i do pełnego uczestnictwa
we Mszy świętej, tzn. z przyjęciem Komunii św. Jest to wymóg przykazania kościelnego. Można
go wypełnić, uczestnicząc we Mszy św. również w dni powszednie, do czego usilnie zachęcam
wiernych.
Spowiedź w naszej parafii nadal odbywa się poza konfesjonałem w salkach przed każdą
Mszą świętą.
KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ - każdy kto przyjmuje Komunie św. na dłoń, musi pamiętać
o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń
podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do
ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
LITURGICZNE POSTAWY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI – ZGODNE Z UCHWAŁAMI II
SYNODU: „Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem
jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii:
wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących” (OWMR 42). Wierni stoją: od
wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii,
wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z
wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia
Mszy świętej. Wierni siedzą: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie
przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po niej. Wierni klęczą: w
czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia; na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien;
mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii.

