
  

 ▪ Wspólnie z Parafialnym Zespołem Caritas zwracamy się z gorącą prośbą o sy-
gnalizowanie potrzeb względem ludzi starszych i znajdujących się aktualnie 
w trudnej sytuacji. Pragniemy z całą delikatnością usłużyć poprzez np. zro-
bienie zakupów, wykupienie lekarstw itp. Przypominam numer telefonu pa-
rafialnego: 77 483 40 93.

 ▪ W sobotę i w przyszłą niedzielę z przedsionka kościoła będzie sobie można 
zabrać wystawione wiązanki palm przygotowane przez Parafialny Zespół Ca-
ritas, które mogą być ubogaceniem naszych liturgii domowych.

 ▪ Ogłoszenia parafialne zwykle zawierały zaproszenia na różne spotkania i wy-
darzenia wyznaczane najczęściej rytmem roku liturgicznego. Wobec istnie-
jącej sytuacji informuję o ważniejszych konsekwencjach rozporządzeń władz 
państwowych i kościelnych, decydujących o posłudze i funkcjonowaniu na-
szej parafii w najbliższym czasie (Dekret Biskupa Opolskiego w załączniku do 
niniejszego Informatora):

–  rekolekcje parafialne, które miały trwać od czwartku do Niedzieli Palmo-
wej są odwołane;

–  bierzmowanie i Pierwsza Komunia święta przeniesione zostają na dalszy 
termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.; 

–  nie będzie przedświątecznych odwiedzin chorych. Posługę wobec cho-
rych mogę pełnić wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia. Zawieszona 
zostaje też posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej;

– ograniczeniu ulega sprawowanie Sakramentu Pokuty – podstawową formą 
pojednania z Bogiem i Kościołem w tym czasie ma się stać akt żalu do-
skonałego, który po gruntownym rachunku sumienia wraz z intencją spo-
wiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi wiernych do trwania 
w stanie łaski – załącznikiem do Informatora jest przygotowana przez 
Kurię propozycja mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. 
Osoby koniecznie pragnące przystąpić do spowiedzi sakramentalnej będą 
to mogły uczynić w otwartej przestrzeni kościoła lub w zakrystii po wcze-
śniejszym umówieniu; 
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–  uroczystości pogrzebowe ograniczone zostaną tylko do stacji przy grobie. 
Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć 
udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa 
może być odprawiona bez ciała w terminie ustalonym z rodziną zmarłej 
osoby.

–  nasz kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia, a godzinę przed wieczornymi 
Mszami św. oraz godzinę po porannych Mszach św. będzie trwała adora-
cja Najświętszego Sakramentu (w niedziele od godziny miłosierdzia); 

–  w żadnym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób 
jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. W Mszach 
św. pierwszeństwo mają osoby z rodziny, która zamówiła intencję;

– zachęcam do udziału we Mszach św., nabożeństwach, czy też w rekolek-
cjach poprzez środki masowego przekazu (terminy transmisji na ulotkach). 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Agnieszkę Rachwał, lat 50, z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się we wtorek 
o godz. 15.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…


