
  

 ▪ Od dzisiaj rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. W obecnej sytuacji ce-
lebracje liturgiczne, spowiedź święta, obrzędy związane z pobożnością i tra-
dycją tych dni ulegają wielu zmianom i modyfikacjom, które wynikają z roz-
porządzeń władz państwowych i kościelnych (Dekret Biskupa Opolskiego 
o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej w załącz-
niku do niniejszego Informatora). Uwzględniając dekret naszego Biskupa oraz 
warunki i możliwości naszej parafii podaję informacje o posłudze duszpaster-
skiej w tych dniach: 
– z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, 

„podstawową formą” pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla 
wielu w tym czasie akt żalu doskonałego (propozycja duszpasterska, która 
może być pomocna w jego przeprowadzeniu jest załącznikiem do niniej-
szego Informatora).

– Do Wielkiej Środy włącznie będzie sprawowana dodatkowa Msza św., po 
której na godzinę wystawiony zostanie Najświętszy Sakrament. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu będzie też godzinę przed wieczorną Mszą św. 
Przy tej okazji apeluję, by pilnie przestrzegać przepisu o maksymalnie pię-
ciu osobach, które mogą przebywać w kościele jednocześnie. 

 Przy okazji ośmielam się na zwrócenie uwagi, że pobożność, która nie 
uwzględnia dobra drugiego człowieka i nie respektuje decyzji i zaleceń 
Pasterzy Kościoła jest egoizmem i nie jest zdrową religijnością.

– Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do obrzędów Wigilii Pas-
chalnej włącznie czynności liturgiczne będą sprawowane bez udziału ludu. 
W czasie obrzędów liturgicznych kościół pozostanie zamknięty.

– Nie będzie przygotowanej Ciemnicy, ani też adoracji przy niej. W Wielki 
Piątek zachęcam do odprawiania Drogi Krzyżowej – w kościele można to 
uczynić indywidualnie, przestrzegając limitu pięciu osób w kościele.

– W Wielką Sobotę nie będzie zwyczajowego poświęcania pokarmów; za-
chęcam, aby przez modlitwę pobłogosławić je w rodzinie przed śniada-
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niem wielkanocnym. Propozycja tego obrzędu znajduje się w „Drodze do 
Nieba” (nr 77). Hołd krzyżowi można oddawać jedynie poprzez głęboki 
pokłon bądź przyklęknięcie (nie będzie okazji do dotykania lub ucałowa-
nia krzyża).

– W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rezurekcyj-
nej. Jeśli nie zmienią się przepisy co do możliwości udziału 50 osób w li-
turgii, to zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 8.00.

– Zachęcam do udziału w obrzędach Wielkiego Tygodnia poprzez środki ma-
sowego przekazu (m.in. w TVP3 OPOLE: : Msza św. w Niedzielę Palmową 
o godz.9.00; Ciemna Jutrznia w Wielki Piątek o godz. 8.00, Ciemna Jutrznia 
w Wielką Sobotę o godz. 8.00, Mszę św. w Niedzielę Wielkanocną o godz. 
9.00 i Mszę św. w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 9.00. Ponadto w Wielki 
Piątek o 15.00 w TVP3 Opole będzie transmitowane nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej z parafii św. Karola Boromeusza w Opolu-Chabrach).

 ▪ Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazuje nastę-
pujące pouczenie w sprawie Praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót 
miesiąca w okresie epidemii: „Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu so-
bót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku 
przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu 
ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie 
przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc. Zaleca się jednakże celem podtrzy-
mania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) 
w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą 
danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii 
duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczysz-
czenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie 
można się wyspowiadać”.
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