
Komunikat  Parafialny   z   dnia  17  maja   2020 
 

  W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z dyspensy ogólnej i  o pozostanie w 

niedzielę w domu.   

 Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej, w tym 

wskazanym czasie, nie jest grzechem.  

 Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej  i rodzinnej 

modlitwie. 

 Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje 

radiowe, telewizyjne lub internetowe, których w sieci jest naprawdę wiele. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1.  W związku z nowym Rozporządzeniem od 17 maja w naszym kościele może 

  przebywać 130 osób  -  z wyłączeniem celebransa i usługujących.   
 

 2.  W przylegającym do kościoła placu kościelnym nie obowiązuje zasada 
przelicznika podanego powyżej lecz zasada dystansowania się czyli "przebywamy od 

siebie nie bliżej niż 2 metry".  Uczestniczący we mszy świętej na placu kościelnym 
przyjmują Komunię świętą na placu kościelnym przy głównych drzwiach, nie 
wchodząc do kościoła lub mogą wejść do kościoła po mszy świętej i przyjąć 

Eucharystię. 
 

 3.  Przystępując do Komunii wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej 

części elementu ochronnego. 
 

 4.  Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Dotyczy to również 

usługujących przy ołtarzu, Z tego obowiązku wyłączni są tylko duchowni w trakcie 
sprawowania kultu religijnego. Pamiętajmy zawsze o zasadzie dystansowania się czyli                           
o odległości 2 metrów od najbliżej siedzącej osoby w kościele.  
 

 5.  Liczba uczestników pogrzebu na cmentarzu nie może przekraczać 50 osób,            
nie wliczając osób sprawujących kult i obsługi zakładu pogrzebowego.  

 Na cmentarzu obowiązuje również zasada dystansowania.    
 

 6.  Od 17 maja zniesione są ograniczenia wieku Służby Liturgicznej to znaczy, że 

wszyscy Ministranci mogą służyć do mszy świętej. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

nasze dodatkowe informacje parafialne: 
 

 A.   W razie potrzeby  można skorzystać z parafialnego numeru telefonu:        

 B.   Kościół w dni powszednie będzie otwarty  od godz.6.15  do  20.30.  
 

 C. Msze święte w dni powszednie rozpoczynają się w następujących godzinach: 

    6.3o  -  8.oo  -  15.15  -  18.oo 
 D. Księża pół godzinny przed mszami będą dyżurowali w konfesjonale                   
i można skorzystać z Sakramentu Pokuty. 
 

 E.   W dni powszednie od godz.15.45 do godz.18.oo wystawiony będzie 

Najświętszy Sakrament i zapraszamy na adorację.  
 

 F. Nabożeństwa  majowe  w  naszym  kościele  odprawiane  są  w  godzinach:  

od poniedziałku do piątku: 18.45,   w sobotę o godz.19.oo,    w niedzielę o godz.17.oo. 
 

 G.   Kancelaria Parafialna otwarta w poniedziałek i w piątek w godzinach: 

 od godz.10.oo  do godz.12.oo      oraz     od godz.16.oo  do godz.17.oo 
  W sprawach kancelaryjnych można się kontaktować telefonicznie.  
  Numer kancelarii parafialnej 77 / 4-83-73-50. 

Intencje mszalne na stronie parafialnej są podane z wyprzedzeniem dwutygodniowym. 
Można sprawdzić poprawność napisanych intencji i zobaczyć kiedy mamy wolne intencje 
w najbliższym czasie. 

 



 

 
 
 H.   Ofiarę na potrzeby PARAFII najlepiej składać w kancelarii, drogą bankową 

lub w kopertach po mszach świętych. 
 

 Konto bankowe można znaleźć również na stronie parafii: 
 www.duchaswietego-kk.pl  
 

 Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła 
 ul. Bolesława Krzywoustego 2       47-232 Kędzierzyn-Koźle 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu 

05 8882 1032 2001 0000 0909 0001 
z dopiskiem:   na cele kultu religijnego 

lub   
 Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła 
 ul. Bolesława Krzywoustego 2       47-232 Kędzierzyn-Koźle 

Bank PKO S.A.  I O. w Kędzierzynie-Koźlu 
 26 1240 1659 1111 0000 2594 9018 

z dopiskiem:   na cele kultu religijnego 

  
 Dziękujemy tym, którzy przekazali ofiary na aktualne potrzeby parafii.  
 Bóg zapłać!  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Trwamy z wiarą w modlitwie do Miłosiernego Boga o ustanie epidemii,                      
o zdrowie, o dobre urodzaje z naszych pól.   Polecajmy naszą Wspólnotę. 
 W tych intencjach my kapłani każdego dnia modlitwy się o godz.20.30. 
 Zapraszamy do modlitwy w Domowych Kościołach całą Wspólnotę 
Parafialną ! 

Księża Duszpasterze 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W związku z obecna sytuacją  
przypominamy: 

 

1. do 24 maja w mocy pozostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy 
świętej niedzielnej i świątecznej;   

 

2. pozostając w domach powinniśmy pobożnie uczestniczyć we Mszy świętej 
transmitowanej przez media, 

 

3. czas komunii wielkanocnej będzie trwał do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej czyli 
do 7 czerwca.  Powinniśmy do tego czasu przystąpić do spowiedzi wielkanocnej. 

 

4. w naszym kościele w obrzędach liturgicznych może brać udział 130 osób; 

na przylegającym do kościoła placu obowiązuje zasada dystansowania się 

minimum  2 metry od siebie, 
 

5. przebywając w kościele pamiętajmy, aby mieć zasłonięte usta i nos, 
 

6. do służby przy ołtarzu dopuszcza się dzieci - bez ograniczenia wiekowego.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


