
 Kochana Piastowska Wspólnoto Parafialna! 
 

 Zgodnie z tym rozporządzeniem i zaleceniami Episkopatu Polski  bardzo proszę               

wszystkich Wiernych o skorzystanie przez okres kwarantanny z dyspensy ogólnej 
Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czai  i  o pozostanie w niedzielę w domu.  

 Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej, w tym 
wskazanym czasie, nie jest grzechem. Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy 
trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.  
 

 Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje 
radiowe, telewizyjne lub internetowe.  
 

 Podczas każdej mszy świętej w kościele może uczestniczyć maksymalnie   
50 osób i tylko tyle osób będzie mogło wejść do kościoła.    
 Będą to w pierwszej kolejności osoby i rodziny, które zamówiły intencję mszalną. 

Bardzo prosimy o wyrozumiałość. 
 

 W niedzielę 15 marca 2020 msze święte będą w naszej świątyni odprawiane 

w porządku w niedzielym: 
 

   7.oo -  8.3o  - 10.oo - 11.3o - 14.oo - 15.oo - 18.3o 

 *  nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali o godz.16.oo. 

  Odprawimy dodatkową mszę świętą o 16.oo   
Msze święte będą recytowane, z "Słowem Biskupa Opolskiego" i z najważniejszymi 
ogłoszeniami  i  nie będą trwały dłużej niż 35-40 minut. 
 

 W ciągu tygodnia - od poniedziałku 16.03. do soboty 21.03.: 

 *  w kościele będzie całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu.   

 *  tak jak w ciągu całego roku modlitwa różańcowa o godz.7.15 

 *  msze święte będą odprawiane o godz.6.3o - 8.oo i 18.oo   

 *  będziemy odprawiali dodatkową mszę świętą o godz.15.oo.  

 *  w dni powszednie przed każdą mszą świętą 30 minutowa okazja do spowiedzi. 

 *  w czasie każdej mszy świętej będą śpiewane suplikacje; 
 

 inne ważne sprawy: 
 

*  w kancelarii parafialnej będziemy załatwiali tylko sprawy najpilniejsze,  

 dotyczące udzielania Sakramentu Chrztu, Małżeństwa, sprawy pogrzebowe...  
 

*  odwołane są odwiedziny Chorych przez Szafarzy.  
 W przypadku potrzeby odwiedzin osoby chorej przez kapłanów i udzielenia 
 Sakramentów - prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny. 
 

  Kochani Parafialnie!   
 

z moralną odpowiedzialnością zastosujmy się do wskazań Episkopatu Polski, 

Ministra Zdrowia, wskazań Sanepidu, do tego co nam przybliżają media. Od tego 
zależy nasze zdrowie, a nawet życie nasze i naszych bliźnich.  
 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi, np. poprzez pomoc w zakupach.  
 

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed 

chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.  
 

Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy                                 
i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.  

 Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.  
 

 ...od powietrza, głodu, ognia i wojny - wybaw nas Panie 
 ...abyś lud Twój od szerzącej się epidemii zachować raczył - wysłuchaj nas Panie! 
 

 

       Proboszcz Parafii i Księża Duszpasterze 


