Kancelaria Parafialna jest nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać
drogą telefoniczną.
Różaniec za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w wypominkach
będzie odmawiany każdego dnia o godz. 17.30
poniedziałek, wtorek za zmarłych polecanych w wypominkach Łąki Kozielskie
od środy do soboty za zmarłych polecanych w wypominkach Raszowa
Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego.
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Kościelnej 1-8 (numery
parzyste i nieparzyste).
Dziękujemy za posprzątanie kościoła filialnego, ofiary na kwiaty i utrzymanie
porządku placu kościelnego.
Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z
wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020
(z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje
kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w
wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży
prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.).
Pragniemy zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania
„Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja.
Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi - będzie
też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na
stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny”
mógł trafić do starszych czytelników. Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną
koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo.
ZAPOWIEDZI:
Błażej Karol Olejnik, 					
Aleksandra Agnieszka Olejnik z d. Barton, 		
zapowiedź druga.
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - LAETARE
Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu zwaną Laetare, czyli
Niedzielę Radości, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest
wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się
dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa,
radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.
Kolekta przeznaczona jest na remonty obiektów diecezjalnych
i konserwację zabytków sakralnych.
Zachęcamy do podejmowania uczynków pokutnych w związku z sytuacją
związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, jak i za grzechy nasze i świata.
Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych
nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas
mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie
swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
Zawieszone są nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.
Krzyż ochronny z modlitwą na czas zarazy można zamówić drogą internetową, na adres Parafii ws@raszowa.pl
Uroczystości pogrzebowe sprawowane będą tylko od stacji na cmentarzu, w
obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa
może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale bez ludu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.
Zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie
w sytuacji zagrożenia życia.
W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu przypada
Dzień Świętości Życia.

23.03.2020
Poniedziałek - dzień powszedni
18.00 RASZOWA
Msza św.: Za †† Anastazję i Jana Rogos, Franciszkę i Wiktora Lisok, Łucję
Stokłosa, szwagra Horsta, †† z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu
24.03.2020 Wtorek - dzień powszedni
18.00 RASZOWA
Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny
z okazji urodzin
25.03.2020
Środa - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
8.00 RASZOWA
Msza św.: Za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem
za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Róż Różańcowych Rodziców modlących się za dzieci i w intencji
Członków Grupy Margaretki
18.00 RASZOWA
Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
oraz za †† Stefanię i Augustyna, córkę, dwóch synów, Jadwigę i Jana,
†† z pokrewieństwa Zgodzaj, Wesoły, Wolny, Gajda
26.03.2020
Czwartek - dzień powszedni
18.00 RASZOWA
Msza św.: Za wstawiennictwem św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane
łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Józefa z okazji urodzin
oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie Kamuzela
27.03.2020
Piątek - dzień powszedni
18.00 RASZOWA
Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Klaudiusza Kubica
z okazji 70 rocznicy urodzin

28.03.2020
Sobota - dzień powszedni
8.00 RASZOWA
Msza św.: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Małgorzaty w pewnej intencji
18.00 RASZOWA
Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
oraz za †† Herberta i Eleonorę Wesoły, dziadków Larysz, Wesoły,
†† z pokrewieństwa
29.03.2020
V Niedziela Wielkiego Postu
7.00 RASZOWA
Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób
w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie
szerzącej się epidemii
9.00 ŁĄKI KOZIELSKIE
Msza św.: Za †† rodziców Eugenię i Eugeniusza Goraj, ojca Rajnholda
Chmiel, brata Franciszka, dziadków, †† z pokrewieństwa oraz do Bożej
Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
10.30 RASZOWA
Msza św.: Za †† rodziców Pawła i Magdalenę Hadasik, ojca Antoniego
Klich, Martę Hadasik, ojca chrzestnego Josefa Hadaschik,
†† z pokrewieństwa Klich, Hadasik
Informujemy, że Biskup Opolski Andrzej Czaja podtrzymuje w mocy
dyspensę ogólną od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej
do V Niedzieli Wielkiego Postu włącznie.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we
wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie osoby, które skorzystają
z dyspensy zachęca się do uczestnictwa we Mszy Św. za pośrednictwem
radia lub telewizji i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o
powstrzymanie szerzejącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i
cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin oraz służb medycznych
i sanitarnych.

