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Ogłoszenia

 Z powodu epidemii w kościele może przebywać równocześnie nie więcej, niż 5
osób pełnoletnich. Stosowanie się do tego zarządzenia władz państwowych i
kościelnych jest wyrazem chrześcijańskiej miłości bliźniego. O taką postawę proszę!
Zostawmy te miejsca dla przedstawicieli rodziny, w intencji której sprawowana jest
Msza św. Korzystajmy z dyspensy.
 Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Tydzień. Nabożeństwa Gorzkich Żali nie będzie.
Od dziś zmiana tajemnic różańcowych.
 Od dzisiaj do środy godz. 14.oo w kościele parafialnym wystawienie Najświętszego
Sakramentu , zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia. (5 osób)
 Z powodu epidemii nie sprawuje się sakramentu pokuty, W sytuacji nadzwyczajnej,
a taka jest, możemy otrzymać darowanie grzechów wzbudzając żal za grzechy
doskonały i zobowiązując się przed Bogiem do przyjęcia sakramentu pokuty, gdy
epidemia minie. Wzór takiego żalu na tablicy ogłoszeń i w poczcie mailowej.
Spowiedź jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
To samo dotyczy chorych.
 Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu
kapłaństwa.
W czwartek wieczorem rozpoczyna się ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.
„Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako
szczyt całego roku liturgicznego.” Liturgia w kościele parafialnym będzie
sprawowana o godz. 18.oo bez udziału wiernych. Możemy w niej uczestniczyć
za pośrednictwem radia DOXA w katedrze.
Z rozpoczęciem Świętego Triduum Paschalnego zakończy się Wielki Post.
 Wielki Piątek - dzień w którym umarł Pan Jezus.
Obowiązuje post ścisły.
O godz.18.oo Obrzędy Wielkopiątkowe w kościele parafialnym, bez udziału wiernych.
W tym roku w piątek nie ma adoracji Bożego Grobu.
Adorując Krzyż Pana Jezusa możemy uzyskać odpust zupełny.

 Wielka Sobota - adorujemy Pana Jezusa w Grobie.
Zalecany jest post jakościowy, jak w każdy piątek.
Adoracja Bożego Grobu jest możliwa w grupach po 5 osób pełnoletnich . Czas
adoracji jednej grupy to 20 minut i 10 minut na wymienienie się adorujących.
Adorować będą: o godz. 10.oo parafianie z Dąbrówki ( chętni zgłoszą się
telefonicznie u proboszcza), o 11.oo z Zakrzowa ( chętni zgłoszą się telefonicznie u
proboszcza). O godz. 12.oo z Jasionej, o godz. 13 i 14.oo z Oleszki, o 15 – 17. 3o z
Żyrowej. Kolejność grup od godz.12.oo parafianie z wiosek ustalają między sobą.
Nad realizacją czuwają radni parafialni.
Poza wyznaczonym czasem , jak i w większej niż 5 osób w grupie, adoracja będzie
niemożliwa. Przestrzegając tych zasad okażmy miłość naszym bliźnim, nie
narażajmy innych na zarażenie ani na kłopoty.
 W sobotę nie będą święcone pokarmy wielkanocne. Pobłogosławić pokarmy
wielkanocne może w rodzinie ojciec lub matka według wzoru w Drodze do nieba nr
78 lub zamieszczonego w poczcie mailowej.
 W I E L K A N O C. O godz.20.oo w sobotę Obrzędy Wielkanocne bez udziału
wiernych.
W dzień Wielkanocy Msze św. jak w niedzielę .
 W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Myśliwca 12 - 22
- Żyrowej - ul. . Poprzeczna i Korfantego
 Z czasopism: W Wielkim Tygodniu ukaże się Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
Radio Doxa będzie prowadzić transmisje z opolskiej katedry: Wielki Czwartek:
Msza Wieczerzy Pańskiej o g.18.30. Wielki Piątek: Ciemna Jutrznia o g.8.00 i
Liturgia Męki Pańskiej o g.18.30. Wielka Sobota: Ciemna Jutrznia o g.8.00 i Liturgia
Wigilii Paschalnej o g.19.00. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: transmisje
Mszy św. o g.7.00 (Rezurekcja) i o g.10.30. Poniedziałek Wielkanocny: transmisja
Mszy św. o g.10.30. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości
107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7
FM (Nysa), a także na www.doxa.fm.
Transmisje w TVP3 OPOLE w najbliższych dniach. TVP3 OPOLE w najbliższych dniach
przeprowadzi kilka transmisji liturgii sprawowanej w katedrze w Opolu. Będą to: 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.

