
  

 ▪ Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna kończy oktawę uroczystości Zmartwych-
wstania Pańskiego i jest zarazem (od 2000 r.) niedzielą Miłosierdzia Bożego. 
Jest to jednocześnie patronalne święto Caritas i rozpoczyna się 76. Tydzień 
Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. Przy tej 
okazji gorąco dziękuję wszystkim włączającym się w działania Parafialnego 
Zespołu Caritas. 

 ▪ Wobec istniejącej sytuacji pandemii i w związku z nowymi rozporządze-
niami władz państwowych oraz dekretem Biskupa Opolskiego obowiązują-
cym od poniedziałku 20 kwietnia, informuję o ważniejszych i praktycznych 
konsekwencjach, które mają wpływ na posługę i funkcjonowanie duszpa-
sterstwa w naszej parafii:

–  do odwołania przedłużona jest dyspensa ogólna od obowiązku uczest-
nictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na 
terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne;

–  od poniedziałku w naszym kościele nie może przebywać jednocze-
śnie więcej niż 37 osób – wynika to z obowiązującego przelicznika: 
1 osoba na 15 m2 (realna powierzchnia użytkowa naszego kościoła wy-
nosi 555,7 m2). W liczbie tej winni się znajdować także usługujący. Bar-
dzo proszę, by przy zajmowaniu miejsc rozproszyć się na wszystkie sek-
tory ławek. 

– wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religij-
nego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przy-
łbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to rów-
nież usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to 
tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komu-
nii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części ele-
mentu ochronnego. Usta i nos mają mieć zasłonięte wszystkie osoby, 
tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancela-
rii parafialnej czy zakrystii;
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– uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy gro-
bie). Obowiązuje w nich zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa 
może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie póź-
niejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowa-
niem powyższych ograniczeń. Na cmentarzach obowiązuje zasada dy-
stansowania się także poza ceremoniami pogrzebowymi;

– w naszym kościele codziennie – godzinę przed wieczorną Mszą św. i go-
dzinę po porannej Mszy św. (chodzi o środę) – jest wystawiany do ad-
oracji Najświętszy Sakrament. W tym czasie można też sygnalizować 
pragnienie przyjęcia Komunii świętej. 

– jesteśmy zobowiązani do śpiewania suplikacji podczas każdej Mszy 
świętej z prośbą o zachowanie od epidemii, zdrowie i deszcz. Sprawo-
wanie kultu Bożego w tych intencjach jest naszym obowiązkiem i wkła-
dem w walkę z epidemią. Zachęca się wiernych do osobistej modlitwy, 
szczególnie w Godzinie Miłosierdzia, o powstrzymanie epidemii i suszy 
oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się z tymi żywiołami.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Stanisława Jusiela, lat 82, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 
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