
Wytyczne -  zasady bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii  
I.  Dyspensa. obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego 
uczestnictwa we Mszy świętej dla:  osób w podeszłym wieku,  osób z 
objawami infekcji , osób, które czują obawę przed zarażeniem. .. Za-
chęca się duszpasterzy by organizowali transmisje Mszy świętych .. 
II.  Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach 

1) Ilość wiernych w kościołach.. w strefie żółtej – 1 osoba na 4 
m kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych.  

2) Maseczek lub przyłbic używamy; z wyjątkiem diakona, lek-
tora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu, 
- księża – zwłaszcza podczas rozdawania Komunii Świętej..  

3) Udzielanie Komunii Świętej. Należy umożliwić przyjęcie 
Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. ..Jeśli jest obecny tylko 
jeden szafarz, najpierw należy udzielić Komunii Świętej wiernym, któ-
rzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują  do ust.  

4) Modlitwa o ustanie epidemii.  Zachęca się duszpasterzy do 
organizowania nabożeństwa lub wystawienia Najświętszego Sakra-
mentu,  połączonego z odśpiewaniem suplikacji... 
 III. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania 
Uroczystość Wszystkich Świętych jest czasem większej ilości spowie-
dzi wiernych. Zachęca się by.. sakrament ten był sprawowany 
w ..miejscach, które umożliwiają należyty dystans. (maseczki!). 
V. Posługa chorym. Sakrament namaszczenia chorych. 

Dopuszcza się możliwość udania się do domu chorego z posłu-
gą sakramentalną. Należy jednak zrezygnować z tradycyjnej formy ta-
kich wizyt w pierwszy piątek lub sobotę .. 
VI. Spotkania grup i pielgrzymki 
  Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych należy prowadzić w trybie zdalnym. .  Należy odwołać piel-
grzymki i wyjazdy duszpasterskie. 
VII. Uroczystość Wszystkich Świętych 

Należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania 
cmentarzy, rozkładając w czasie odwiedziny grobów swoich bliskich.  

..Wiernych zaprosić do udziału w Mszy Świętej w kościele oraz 
w nabożeństwach za zmarłych odprawianych po Wszystkich Świętych. 
VIII. Wizyty duszpasterskie (tzw. kolęda) 

W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpa-
sterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie.  Zamiast tego wier-
nych należy zaprosić na Msze Święte lub nabożeństwa kolędowe, zor-
ganizowane w mniejszych grupach.. których intencją będzie modlitwa 
za tych właśnie parafian... 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Wj 22, 20-26; Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych 
Ref : MIŁUJĘ CIEBIE, PANIE, MOCY MOJA 
2/ 1 Tes 1, 5-10; Służyć Bogu i oczekiwać Chrystusa 
3/  Mt 22, 34 –40;  Największe przykazanie  

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej zaprasza narzeczonych na week-
endowe przygotowanie do małżeństwa w formie online, w dniach 28-29 
listopada b.r.. Proponowana forma obejmuje wideokonferencje w czasie rze-
czywistym i warsztaty dla narzeczonych. Szczegółowe informacje i zapisy 

znajdują się na stronie internetowej: dorodzin.pl  https://www.dorodzin.pl/
weekend-dla-narzeczonych/92-zabrze-stacjonarny.html 

https://www.dorodzin.pl/weekend-dla-narzeczonych/92-zabrze-stacjonarny.html
https://www.dorodzin.pl/weekend-dla-narzeczonych/92-zabrze-stacjonarny.html


ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 
RÓŻANIEC 
1/ Za + Szczepana Pilc, o łaskę nieba. 
2/ Za + męża Józefa, ++ rodziców Stanisława i Stanisławę Stępień, 
Jana i Marię Kołcz, ++ z rodzin Kołcz, Stępień. 

7.00 
 

/ 
17.30 

7.00 
17.30 

 

Za ++ rodz. Annę i Roberta Szwinge, br. Andrzeja, teściową Elżbietę 
o dar z. w. 
RÓŻANIEC;  Do Miłos. B o radość duszy i życie wieczne dla sp.  
brata Wiktora Pytel 

26.10.2020  

25.10.[WRACA CZAS ZIMOWY] MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30, 

O dar życia w. dla sp. Jadwigi Sadowskiej (od mieszk. Mickiewicza 1) 
RÓŻANIEC ;  
Za + ojca Tadeusza, rodziców Jana i Adelę, braci Henryka i Norberta, 
++ z rodzin Budziałowski, Nowak, o łaskę Nieba. 

 27.10.2020;   

16.00 
17.45 
18.15 

/ 

31.10.2020;  

Za + Jacka Krawczyka, o radość wieczną (od mieszk. bl.11)/ 
RÓŻANIEC;  
Za + matkę Marię Pietruszkiewicz, ojca Leona, ++ z rodziny. 

28.10.2020; św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

7.00 
17.30 

 
 

Za + męża Jerzego, s. Joachima Chmielorz, zięcia Jerzego Sznura, bra-
ci, siostry, bratowe,  szwagrów, dziadków z 2 stron,  pokr. Chmielorz, 
Szwinge, Sznura, Goj. 
RÓŻANIEC;  
 Do Miłos. B  o radość duszy i życie w dla sp. brata Wiktora Pytel 

17.00 
/ 

 

1/ Za + męża  Foks,  ++ rodziców, teściów, chrzestnych, o życie w. 
2/ Do MBNP o zdrowie, pomoc w nauce i dary Ducha sw. dla 
wnuczka Roberta Kandzia oraz o błogosławieństwo dla pierwszoklasi-
stów. 

 29.10.2020;  

30.10.2020;  

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

17.30 

Wtorek 

Poniedziałek 
7.30 

 
 
 
 

10.30 
15.15 

 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 1.11.2020;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Przystąpmy do spowiedzi i ofiarujmy Komunię św. za zmarłych 
        Spowiedź: czwartek, piątek i sobotę od 16.00 
        [ dzieci kl.4 : czwartek 16.30] 
2. W Wszystkich Świętych .. 
3. W Dzień Zaduszny - [2.11] 3 Msze św. 
   Msze św. można zamawiać w piątek po Mszach. 
 4. Przez cały I tydzień listopada zapraszamy na różaniec za zmarłych. 
5. Bóg zapłać za starania o kościół, prace i ofiary. 
6. Gość Niedzielny:  Siła modlitwy (2);  Ekshumacja ks. Blachnickiego 

(4); Polacy na misjach (8); O religii w szkole (12); O co chodzi w chrze-
ścijaństwie? (17); Migranci z Ukrainy (18); Posłuszeństwo drogą do 
wolności (22); Co to jest miłość? (32);  Doktorat honorowy Bpa Kopca 
(I); Sp. Ks Rudolf Halemba - wspomnienie (II); O Komunii na rękę _2 
listy (IV);  Aktor, który znał się na duszy (62);    MAŁY GOŚĆ.;  

    RYCERZ NIEPOKALANEJ. 

Zachowujmy wskazania sanitarne [s.4];  

Pamiętaj o modlitwie za zmarłych! 
Zalecki/wypominki za zmarłych  

polecanych Bogu w modlitwie Kościoła  
można składać przed ołtarzem.  

Konto bankowe Parafii: Rzymskokatolicka   Parafia św. Jó-
zefa w Krupskim Młynie, Bank Spółdzielczy Tworóg,  
 nr: 49 8466 0002 0000 2701 2000 0001 

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA—patrz s.1 

W sklepiku 
 Caritas: 
ZNICZE 


