Pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Bartłomieja Ap. w Głogówku
www.parafia.glogovia.pl * tel. 77 406 92 05 * nr 8 (590) * 19 kwietnia 2020 r.

Łaski większe od odpustu zupełnego!
Darowanie win i kar!
Inspiracją dla ustanowienia tego
święta było pragnienie Jezusa, które
przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedział do niej: Pragnę, ażeby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było
ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się
zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Trzeba wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Przygotowaniem do tego święta jest
nowenna, polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego
Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – obiecał Pan Jezus –
udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; (Dz. 742).
Źródło: https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/?wide=true#more-801
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II NIEDZIELA WIELKANOCY

III NIEDZIELA WIELKANOCY

MIŁOSIERDZIA – 19.04.2020

– 26.04.2020

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 Uroczyste nabożeństwo Koronki do Miłosierdzia Bożego z udziałem składu kameralnego
scholii Światło dla Młodych, ale bez udziału
wiernych w kościele, dziś o godz. 1500.
 Nadal musimy w kościołach zachowywać limit osób biorących udział w liturgii. Do odwołania obowiązuje dyspensa biskupa od obowiązku udziału w niedzielnej mszy. Jednak od
jutra zostają złagodzony przepisy odnośnie
zgromadzeń religijnych, z tym, że osoby przychodzące do kościoła obowiązuje noszenie maski ochronnej. Dla miłości bliźniego zachęcamy
do przyjmowania Komunię św. na rękę.
 W związku z powyższym, przynajmniej przez
dwie następne niedziele będzie zmiana godzin
niedzielnych mszy. Jedna dodatkowa będzie
przed południem i jedna wieczorem. Szczególnie niech to sprawdzą osoby, które mają w tym
terminie zamówione intencje.
 Kancelaria czynna jest we wtorki, czwartki i
piątki. Oczywiście też nas obowiązuje zakrywanie twarzy i zachowanie odległości. Wiele
spraw można załatwiać telefonicznie oraz komputerowo i tę formę kontaktu rekomendujemy.
 Gazetkę parafialną proponujemy pobrać ze
strony internetowej parafii i wydrukować samemu w domu. Ograniczoną ilość powielamy
także na ksero i umieszczamy w przedsionku
kościoła.
 W sobotę przypada wspomnienie św. Marka
Ewangelisty. Na tradycyjne nabożeństwo błagalne o urodzaje zapraszamy rolników o godz.
600 (bez procesji, wewnątrz kościoła).
 Różaniec i Eucharystia w intencji rodzin naszej parafii w sobotę o godz. 1600.
 Za tydzień w niedzielę o godz. 1130 będzie obchodzona I rocznica Spowiedzi i Komunii
Świętej. Dzieci niech pozostaną w domu i
uczestniczą w transmisji. Proponujemy ubranie
dzieci w alby i świąteczne przeżycie mszy w
domu. W kościele będą tylko przedstawiciele
rodziców rocznicowych dzieci.

 Nieszpory niedzielne z koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500.
 Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w środy. Na zakończenie nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 W I piątek miesiąca msza dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 900.
 Z przyczyn sanitarnych nie możemy w domach odwiedzać chorych z Komunią św. Jedynym wyjątkiem, dla których możemy zanieść sakramenty, są osoby w niebezpieczeństwie śmierci.
 W I sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi o godz.
600.
 Dziękujemy za składane ofiary i prace wykonane przy naszych obiektach. Bóg zapłać za
modlitwy i wszelką życzliwość, której w tych
trudnych czasach szczególnie dużo doświadczamy.
 Niech dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi i chroni od wszelkiego zła.
Wszystkie nabożeństwa transmitujemy na

https://www.youtube.com/user/ParochieGlogoviensis
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3. Z podz.za odebrane łaski, z prośbą o dal-

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020
630

1200

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Kornelii i Edmunda w rocz. ślubu
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla kleryka Dariusza z
okazji urodzin
1. Za † Krystynę Kopacz, †† rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † Pawła Joseph w dniu urodzin oraz ††
rodziców Paulinę i Stanisława

WTOREK – 21.04.2020
630
1830

Za † Angelę Pluder w dniu urodzin oraz ††
męża i jej rodziców
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie z okazji 30. ur.
2. Za † Hildegardę Opatrzek w 5. rocz. śm.
oraz †† z rodzin Opatrzek i Golczyk

ŚRODA – 22.04.2020
30

6

1830

Za †† rodziców Pawła i Martę Kontny, 2
siostry i szwagra

sze błog. Boże i zdrowie dla Jarosława z ok.
urodzin
4. Za †† rodziców Ryszardę i Kazimierza
Gajdemskich

SOBOTA – 25.04.2020
Święto św. Marka, Ewangelisty
600
630

Nabożeństwo błagalne o urodzaje

1600
1630

Różaniec w intencji małżeństw i rodzin
1. W intencji małżeństw i rodzin naszej pa-

rafii
2. Za † syna Andrzeja w rocz. śm. i urodzin
3. Za † Zdzisławę Piętak w 10. rocz. śmierci

III NIEDZIELA WIELKANOCNA –
26.04.2020
630
700
830

Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy
1. Za †† męża Adolfa Wieszołek w dniu

urodzin, rodziców Agnieszkę i Czesława
oraz wszystkich †† z rodziny
2. Za †† rodziców Weronikę i Józefa Furmaniewicz i siostrę Janinę

CZWARTEK – 23.04.2020

930

1030

Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
630
1830

Za † ojca Leonarda Kubiczek, †† rodziców
i dusze w czyśćcu cierpiące
1. Za † Fritza Ciomber
2. Do Boskiej Opatrzności z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo. Boże i
zdrowie w rocznicę ślubu
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie oraz dary Ducha
Świętego dla wnuków Antoniny, Barbary,
Jana i ich rodziców

PIĄTEK – 24.04.2020
30

6

1830

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Andrzeja z ok. ur.
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ingi i Adama z
okazji 30. rocznicy ślubu
2. Za † męża Jana Kolasińskiego w 13. r. ś.

Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Marty i Dominika
z okazji 1. rocznicy ślubu

1130

1500
1600
1800

Godzinki ku czci NMP

Za †† z rodzin Koćwin, Miczka, Nowak i
Wesoły
1. Für †† Franz und Anna Stralla, Schwester
Maria
2. Für †† Anna Paul zum Geburtstag, Ehemann Jan und †† aus der Familie
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie dla Moniki i Aleksandra z okazji 10. rocz. ślubu (z 10.00)
1. Za †† Jana i Małgorzatę Szega oraz Marię
i Józefa Larysz (z 10.00)
2. Przez wstawiennictwo Anioła Stróża, z
podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i
błogo. Boże i zdrowie dla rocznego dziecka
Leny Tytuła (z 10.00)
1. W intencji dzieci obchodzących pierwszą
rocznicę przyjęcia Komunii Świętej
2. Za † Jerzego Maier
3. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Reginy i Huberta w 20. rocz. ślubu i Bożą
opiekę w rodzinie
Nieszpory niedzielne z koronką

Za † Marię Ceglińską w rocz. śm. i †† z rodziny
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie i pomyślną rehabilitację dla Piotra z okazji 71. urodzin
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla ks. proboszcza

Kościół Parafialny w Głogówku
2. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błog. Boże i zdrowie w intencji rodzin Krokosz, Antonów, Krupa i
Miklas

PONIEDZIAŁEK – 27.04.2020
630
1500

Za † Jana Sobota w dniu urodzin

1830

1. Za †† członków 4. Róży Żywego Ró-

Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie

I SOBOTA MIESIĄCA – 2.05.2020

żańca
2. Za żyjących członków 4. Róży Żywego Różańca
WTOREK – 28.04.2020
30

6

1830

Za † męża Herberta oraz o zdrowie i
błog. Boże w rodzinie Cibis
1. Za † Jana Kubas, Zofię i Jana Mincer
oraz †† rodzeństwo
2. Za †† Johanna i Augustę Seidel,
Annę i trzech synów, Jerzego Hoidem
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski, Głównej Patronki Polski
600
30

6

i Imiołek
2. Za † Jana Delakowitz w 1. rocz. śm.
700

Rozmyślanie

1600

Nabożeństwo majowe
1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o

16

30

dalsze błog. Boże i zdrowie dla Hildegardy z okazji 80. urodzin
2. Za † Za † Jerzego Wojtala

ŚRODA – 29.04.2020

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 3.05.2020

Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy
630

1830

Za †† rodziców Mariana, Łucję Tyburczy, siostrę Sabinę i Krzysztofa Sommer oraz †† z pokrewieństwa Sobek i
Tyburczy

630

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

830

00

7

1. Z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Dominiki z okazji 11. urodzin
2. Za † Leona Ludwig w rocz. śmierci
CZWARTEK – 30.04.2020
30

6

30

18

Za † Jana Lindner w rocz. urodzin
1. Za † Andrzeja Moneta w rocznicę
śmierci
2. Za † córkę Urszulę Kołodziej w
rocznicę urodzin oraz męża Siegfrieda
Wiesner

930

1030

1130

I PIĄTEK MIESIĄCA – 1.05.2020
630
900
1800
1830

Za † Cecylię Król, rodzeństwo i rodziców z obu stron
Za † Barbarę Czepczarz
Nabożeństwo majowe na Helbergu

Za †† Czesławę Szymańską i Krzysztofa Glombica w 30. dzień po śmierci

Różaniec
1. Za †† z rodzin Cebula, Klimko, Paul

1500
16

00

1800

Godzinki ku czci NMP

Przez wstawiennictwo MBNP z podz.
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błog. Boże i zdrowie w rodzinie
1. Als Dank für erhaltene Gnaden mit
Bitte um weitere, Gottes Segen und
Gesundheit für Erwin Thomalla zum
89. Geburtstag
2. Für † Bernard Rosenberger und alle
†† Geschwister
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie dla Marka
z okazji 40. urodzin
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błog. Boże i zdrowie w rodzinie
Imiołek i Klimko
1. Za † ojca Eugeniusza Trombik w
rocz. śmierci oraz rodziców z obu stron
2. Za † syna Kamila w 3. rocz. śmierci
Nabożeństwo majowe na Olszynce

Za † Urszulę Glacel w 3. rocz. śmierci
Za † Krzysztofa Glombica od właścicieli firmy Interstyl Janusza Rusnaka z
Podegrodzia

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
Poniedziałek
17.30 1) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
20 IV
Bożej Loretańskiej i zdrowie dla małżonków Doroty i Piotra w 23 rocznicę ślubu
2) Za † koleżankę Franciszkę Pawliczek
Kapl. Za †† z rodzin Hamerla i Przegenza
9.00

1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
17.30 1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za † ojca Joachima Kownackiego oraz za † mamę Marię i za †† rodziców
z obu stron
Kapl. Za †† z rodzin Hamerla i Przegenza
9.00

Wtorek
21 IV

1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
17.30 1) O błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie oraz o opiekę Aniołów Stróżów
dla Pawła, Ani, Marysi, Natalki, Kariny i Łukasza
2) Za †† Marię i Piotra Posyniuk, Janinę, Eugeniusza, Stanisława i Marię
Kochmaniewicz oraz Władysława Puchalskiego
Kapl. O pomoc Bożą dla osób przeżywających trudności finansowe
9.00

Środa
22 IV

1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
17.30 1) Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Renaty i Mariana
w rocznicę sakramentu małżeństwa
2) Za † siostrę Teklę Bicz w 5 rocznicę śmierci
Kapl. O poznanie woli Bożej i wypełnienie jej
9.00

Czwartek
23 IV

9.00
Piątek

17.30

24 IV
Kapl.
9.00
Sobota
25 IV

17.30
8.00

Niedziela
26 IV

9.30
12.00
17.00

1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
1) Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie
dla Doroty i Bernarda z okazji urodzin
2) Za † Dymitra Hołówko w rocznicę śmierci
Przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej o pomoc w spłacie kredytu
i o błogosławieństwo Boże w prowadzeniu firmy oraz o potrzebne łaski
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej
2) Za †† Teresę i Stanisławę
3) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
1) Za † ojca i męża Stefana Pałkę w 19 rocznicę śmierci
2) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
1) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
2) Za † brata Huberta Hejda
Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
Za † ojca Edwarda Gawlińskiego w 16 rocznicę śmierci i za † Józefę oraz za †† babcie
i dziadków z obu stron
Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej Loretańskiej w 45 rocznicę ślubu oraz o zdrowie dla rodziny

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel. 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
27 IV

9.00
17.30
Kapl.

Wtorek

9.00

28 IV
17.30

Środa
29 IV

9.00
17.30
Kapl.

Czwartek
30 IV

Piątek
1V

Sobota
2V

1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
1) Za †† rodziców Stefanię i Macieja Brosławskich, brata Janusza, siostrę Annę i szwagra Kazimierza
2) Za † Marię Gawlica i bratową Annę oraz za †† rodziców
O powrót braci i ich rodzin do Pana Boga, o błogosławieństwo Boże dla rodziców oraz
o Bożą opiekę i potrzebne łaski dla całej rodziny
1) W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy
2) O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski
dla Krzysztofa i Manfreda z okazji urodzin
3) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
1) Za †† Lecha Florek, Ninę i Kazimierza Malinowskich, Zofię i Mikołaja Mielniczuk
oraz za † o. Jana Kalembkiewicza
2) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
1) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski dla Barbary z okazji 50. rocznicy urodzin
2) Za †† brata Krzysztofa i brata Marka
Za † matkę chrzestną Janinę Pleskacz

1) Za †† Leona i Olgę Stein, Annę Steuer i za †† z pokrewieństwa
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
17.30 1) Za † ojca Albina w rocznicę śmierci i za † matkę oraz za †† dwóch braci, siostrę i siostrzeńca
2) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
Kapl. Za wszystkich †† z rodzin Cebula i Klimko i za dusze w czyśćcu cierpiące

9.00

1) Za † ojca Gerarda Schindler (greg.)
2) Za †† Krystiana Wolny i Dominikę Sobek (greg.)
17.30 1) Za †† Krystynę i Franciszka Poremba i za †† z rodziny
2) Za †† rodziców Teodora i Łucję Pawliczek i za †† rodzeństwo
Kapl. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej Loretańskiej dla rodzin Klimko, Imiołek i Gadżała
8.00 W intencjach zanoszonych przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej

9.00

9.30

Za † ojca Gerharda Porske (greg.)

12.00 Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

Niedziela
3V

17.30 1) Za † Jadwigę Fuchs z okazji urodzin i za † Edmunda Fuchs oraz za †† braci
i za †† z pokrewieństwa
2) Za †† Barbarę Szarla, Agnieszkę Pauder i Annę Filipczyk
8.00 1) W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców naszego sanktuarium, klasztoru i prenowicjatu
2) Za † ojca Gerharda Porske (greg.)
9.30 Dziękczynna, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej,
zdrowie i potrzebne łaski dla Katarzyny Kobiałka w 90. rocznicę urodzin
12.00 Za †† Erharda Styra i Kurta Janik
17.00 1) O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Loretańskiej i potrzebne łaski dla
członków Róż Żywego Różańca z Dekanatu Głogóweckiego
2) Za † męża Gerarda Ciernioch (greg.)

Klasztor Franciszkanów
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
PL 48 – 250 Głogówek, ul. Klasztorna 3
Tel./Fax 077/438 00 20; e-mail: glogowek@franciszkanie.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKANOCY – OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
19 kwietnia 2020 r.
1. Ze względu na ogłoszony w Polsce stan epidemiczny nasz Ksiądz Biskup udzielił wiernym dyspensy
od obowiązku udziału w niedzielnej mszy św. Zgodnie z zarządzeniem służb sanitarnych we mszach św.
i nabożeństwach odprawianych w kościele od 20 kwietnia, tj. od jutrzejszego poniedziałku, może
jednocześnie uczestniczyć 1 osoba na 15 m2, czyli w naszym kościele w nabożeństwach i mszach św.
będzie mogło brać udział jednocześnie 45 osób oprócz celebransa i asysty liturgicznej. Chcąc wiernym
ułatwić udział we mszy św. w mniejszej grupie, w niedziele w naszym kościele jest odprawiana dodatkowa
msza św. o godz. 15.30. Uczestnicy mszy św. są zobowiązani do używania maseczek ochronnych lub innej
osłony ust i nosa.
Podczas każdej mszy św. po Komunii św. modlitwą suplikacji prosimy Pana Boga o uwolnienie od
epidemii.
W czasie epidemii do odwołania nie będą się odbywać spotkania grup i wspólnot duszpasterskich przy
naszym klasztorze.
2. W dzisiejszą niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 z kaplicy klasztornej drogą internetową
będziemy transmitować uroczystą Godzinę Miłosierdzia ze śpiewem Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w domach.
3. We wtorek przypada drugi dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością
św. Antoniego z Padwy. Na mszę św. z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi
zapraszamy o godz. 9.00 i 17.30.

III NIEDZIELA WIELKANOCY
26 kwietnia 2020 r.
1. We wtorek przypada trzeci dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością
św. Antoniego z Padwy. Na mszę św. z okolicznościowym kazaniem i modlitwami nowennowymi
zapraszamy o godz. 9.00 i 17.30.
2. W piątek rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony szczególnej czci Najświętszej Maryi Panny.
Nabożeństwa majowe ze śpiewem Litanii Loretańskiej w naszym sanktuarium będą odprawiane
w dni powszednie o godz. 17.00, a w niedziele i uroczystości o godz. 16.30.
3. Wyjątkowo w bieżącym roku w sobotę, 2 maja, z racji przypadającej 3 maja 3 Niedzieli wielkanocnej,
będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. w naszym
kościele będą sprawowane według porządku niedzielnego.
4. Planowane na sobotę, 2 maja, czuwanie z cyklu Młodzi dla Jezusa ze względu na trwający stan epidemii
– nie odbędzie się.
5. W przyszłą niedzielę, 3 maja, o godz. 18.00 rozpoczynamy w naszym sanktuarium odprawianie Nabożeństw
Loretańskich ku czci Matki Bożej – z tej racji nie będzie nabożeństwa majowego o godz. 16.30. Pierwszemu
tegorocznemu Nabożeństwu Loretańskiemu będzie przewodniczył ks. Tadeusz Komorek. Kolejne
Nabożeństwa Loretańskie będą sprawowane w pierwsze niedziele miesiąca do października włącznie. Do
udziału zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Loretańskiej.
7. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali w ramach rozliczenia podatkowego za rok 2019
1% podatku na rzecz naszego klasztoru, które są wykorzystywane na prace konserwatorskie i organizację
Koncertów Loretańskich. Wyrażamy także wdzięczność za życzliwość okazaną nam w latach ubiegłych
i zapewniamy o pamięci w modlitwie. W intencji wszystkich naszych Dobroczyńców i Ofiarodawców
sprawujemy mszę św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00.

NOWE PRZEPISY
DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

WE MSZACH ŚWIĘTYCH
I NABOŻEŃSTWACH
Ile osób może uczestniczyć w celebracji Mszy Świętej czy nabożeństwie?
 Według przelicznika 1 osoba na 15 m2. Do liczby tej nie są wliczane osoby sprawujące kult [zatem w naszym kościele parafialnym może być 57 uczestników].
 W przylegających do kościołów placach i parkach nie obowiązuje przelicznik
podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam
osoby powinny przebywać w odległości min. ok. 2 m od siebie.
Czy wierni w Kościołach muszą zasłaniać usta i nos?
 Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także
podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z
tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania
kultu religijnego.
 Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.
A co z pogrzebem?
 Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Obowiązuje w nich limit do 50 uczestników. Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności od
ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem ograniczenia 1 osoba na 15m2.
[Z racji, że kościół cmentarny jest mały, proponujemy u nas w czasie pandemii
msze pogrzebowe w kościele parafialnym, a godzinę później na cmentarzu złożenie trumny do grobu, tzw. trzecia stacja.]
 Poza ceremonią pogrzebową na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania
się (odległość min. ok. 2 m od siebie).
Z DEKRETU BISKUPA OPOLSKIEGO
który wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 roku na terenie Diecezji Opolskiej
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