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Łąki KozielskieRaszowa

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Kancelaria Parafialna jest nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać 
drogą telefoniczną.

Różaniec za zmarłych polecanych modlitwom Kościoła w wypominkach 
będzie odmawiany każdego dnia o godz. 18.00
poniedziałek, wtorek za zmarłych polecanych w wypominkach Łąki Kozielskie 
od środy do soboty za zmarłych polecanych w wypominkach Raszowa
W Kościele może przebywać w jednym momencie nie więcej niż 5 osób.

Uroczystości pogrzebowe sprawowane są tylko od stacji na cmentarzu, w obecności
najbliższej rodziny (nie więcej niż 5 osób). Msza św. pogrzebowa może być
odprawiona w dniu pogrzebu, ale tylko 5 osób lub w terminie późniejszym, w 
zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim 
przykazaniem kościelnym, obejmuje okres od Środy Popielcowej do Niedzieli 
Trójcy Świętej.

Nie będzie w tym miesiącu odwiedzin chorych.

Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego. 
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z ul. Kościelnej 9-32 (numery 
parzyste i nieparzyste). 
Dziękujemy za posprzątanie kościoła filialnego, ofiary na kwiaty i utrzymanie 
porządku placu kościelnego. 

Pragniemy zachęcić do skorzystania z elektronicznego wydania „Gościa 
Niedzielnego” nr 13/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne 
wydanie 13. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi -  będzie też dostępne 
w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. 

ZAPOWIEDZI:
Błażej Karol Olejnik,      zam. Zabrze
Aleksandra Agnieszka Olejnik z d. Barton,   zam. Raszowa
zapowiedź trzecia.
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Przeżywana dziś V Niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w okres 
rozpamiętywania Męki Pańskiej. W ostatnich dwóch tygodniach Wielkiego 
Postu zgodnie ze zwyczajem do końca Liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku 
zasłania się krzyże.

Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także 
w niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im 
dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.

Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednocze-
nia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą moż-
na przyjąć posługując się następującą modlitwą:
Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię 
nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ te-
raz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do 
mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, 
oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił 
się od Ciebie. Amen.

Zachęcamy do podejmowania uczynków pokutnych w związku z sytuacją 
związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, jak i za grzechy nasze i świata.

Zawieszone są nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

Nasze życie zmieniło się z dnia na dzień. Wobec koronawirusa człowiek 
okazał się bezbronnym, a porządek społeczno-ekonomiczny świata jest 
poważnie zagrożony. Ta sytuacja staje się dla nas wezwaniem, by tym 
bardziej zwracać się ku Bogu, który nigdy nie opuszcza żadnego człowieka 
i jest zawsze gotów wyjść nam naprzeciw, w każdym niebezpieczeństwie.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w najbliższych dniach.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, Wybaw nas Panie
Od nagłej i niespodzianej śmierci, Zachowaj nas Panie
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas Panie



30.03.2020 Poniedziałek - dzień powszedni
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† męża Grzegorza, rodziców Monikę i Michała, Marię Maj,  

 O. Waldemara Wesołego, †† z pokrewieństwa

31.03.2020 Wtorek - dzień powszedni
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego i za wstawiennictewm Matki Bożej  

 Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą  

 o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji oraz za ††  

 męża i ojca Karola Polaczy, rodziców i krewnych z obu stron, dusze  

 opuszczone

01.04.2020 Środa - dzień powszedni
18.30 RASZOWA
 Msza św.: W intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych 

 i misyjnych, o wytrwanie w powołaniu dla Kapłanów z naszej Parafii,  

 Siostry Weroniki, †† Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii  

02.04.2020 Czwartek - I czwartek miesiąca
18.30 RASZOWA
 Msza św. dziękczynna za dar apostolskiego życia i posłannictwa św. Jana 

 Pawła II za jego wstawiennictwem prosząc o wzrost naszej miłości do  

 Boga

03.04.2020 Piątek - I piątek miesiąca
18.30 RASZOWA
 Msza św.: W intencji Parafian

04.04.2020     Sobota - I sobota miesiąca
  8.00 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców Felicję i Rajnholda, brata Damiana, ††  z rodzin  
 Majnusz, Reinwald oraz za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej z prośbą   
 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców Franciszka i Marię Botor, Józefa i Łucję 
 Fandrych, brata Wilhelma, Marię i Joannę Spilla, trzech szwagrów, 
 dziadków, †† z pokrewieństwa  oraz do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże   
 błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 
  
05.04.2020 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób 
 w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie  
 szerzącej się epidemii 
10.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców Augustyna i Martę Bannert, Hildegardę i Józefa  
 Kral, †† z pokrewieństwa Bannert, Kral oraz za wstawiennictwem Matki  
 Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 

Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa 
we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie 
Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne. 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.


