
SŁOWO DO PARAFIAN (2) 
 

     Drodzy Parafianie!  

Pozdrawiam Was Wszystkich i modlę się z Wami w Waszych Rodzinach, 

chociaż tylko, a może aż, na odległość. Dziękuję za Wasze modlitwy i pomoc. 

Wytrwajcie w wierze, nadziei i miłości. Szczególnie pragnę w modlitwie 

umocnienia dla zakażonych koronawirusem. Niech Pan Jezus i Jego Matka dają 

Wam siłę, moc, wytrwanie i zwycięstwo. Pan Jezus do nas wszystkich mówi 

„Wytrwajcie w miłości mojej” oraz „Ufajcie, Jam zwyciężył świat”. My zaś, 

każdy z osobna modlimy się mówiąc „JEZU UFAM TOBIE”. 

    W Tygodniu Miłosierdzia (19-25.04.2020 r.) módlmy się, aby Miłosierdzie 

Boże i nasze były stale obecne w codziennym życiu, ponieważ „Miłosierdziem 

budujemy Kościół Boży”.  

 

     Nasza Diecezja Gliwicka przekazuje śląskim szpitalom respiratory ze zbiórki 

funduszy na ten cel. Już przekazałem z naszej parafii na diecezjalne konto tej  

zbiórki 11 000,00 zł. Zachęcam Wszystkich do włączenia się w taką pomoc. 

Każda ofiara jest okazywaniem miłosierdzia. Biskup Gliwicki kieruje do 

wszystkich diecezjan prośbę o włączenie się w zbiórkę funduszy na zakup 

respiratorów.  

Treść prośby znajduje się tutaj : 

https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/Komunikat_respirator.pdf 

https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/Komunikat_respirator.docx 

https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/respirator_diecezja.jpg 

Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy:  

Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice  Bank Pekao SA I/O Gliwice 

nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479,   koniecznie z dopiskiem w tytule 

przelewu: RESPIRATOR.  

 

     Z żalem i smutkiem informuję, że w czasie pandemii odeszli do Domu Ojca  

(nie byli zarażeni koronawirusem) nasi Parafianie: + Katarzyna Kemuś,  

+ Otylia Matyl, + Lidia Gryzik, + Ks. Jerzy Pająk, + Weronika Osadnik, 

+ Wojciech Langer 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im 

świeci, niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen 

      

Przed Wielkanocą (3 kwietnia) został na głównej fasadzie kościoła 

zainstalowany zegar z logo Jasnogórskiej Drogi Świętego Jakuba. W ten sposób 

została zakończona inwestycja nowego napędu dzwonów oryginalnych, 

dzwonów elektronicznych i kurantów oraz zegara fasadowego wykonana przez 

firmę Rduch Bells & Clocks. Teraz, gdy kościół jest pusty, dzwony, kuranty i 

zegar przerywają ciszę i przypominają nam, że wszyscy jesteśmy Kościołem. 

https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/Komunikat_respirator.pdf
https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/Komunikat_respirator.docx
https://pobierz.kuria.gliwice.pl/wojciech/respirator_diecezja.jpg


    Obowiązują nas dalej dekrety wydane przez Ks. Biskupa Jana Kopca. 

Aktualnie czekamy na dalsze, które złagodzą obecnie obowiązujące. 

 

                                                                                        Szczęść Boże 

 

                                                                                    Ks. Lucjan Kolorz 

                                                                                          proboszcz     

 


