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Łąki KozielskieRaszowa

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJNIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

W Niedziele Palmową, w Wielką Sobotę, podczas Liturgii Wigilii Paschalnej 
oraz w Okresie Wielkanocnym zabronione są jakiekolwiek pokropienia. 

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zabrania się, jak to jest w zwyczaju, udo-
stępniać wiernym krzyża do adoracji w taki sposób, aby mogli go dotykać czy 
całować. Krzyż powinien pozostawać na ołtarzu albo obok niego, a hołd należy 
mu oddawać poprzez głęboki pokłon bądź przyklęknięcie.

Tam, gdzie zbudowano Boży Grób, zezwala się na całodzienną adorację przy nim 
jednocześnie pamiętając że nie może być w jednym momencie więcej niż 5 
osób.

Zabrania się zwyczajowego poświęcania pokarmów. Zachęcamy aby przez 
modlitwę pobłogosławił je ojciec, matka bądź inna wierząca osoba w rodzinie przed 
śniadaniem wielkanocnym. Na stronie parafialnej raszowa.pl jest do pobrania 
przewodnik po świętowaniu w czasie pandemii "Wielkanoc w domu" (przygotowany 
przez Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu).

W Wielką Sobotę w Liturgii Światła opuszcza się poświęcenie ognia przed 
kościołem, a w Liturgii Chrzcielnej poświęcenie źródła chrzcielnego czy wody do 
pokropienia. Należy zachować jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zakaz procesji.

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

Dziękujemy za posprzątanie i utrzymanie porządku placu kościelnego. 
W tym tygodniu do sprzątania prosimy mieszkańców z Kuszówki. 
Dziękujemy za posprzątanie kościoła filialnego, ofiary na kwiaty i utrzymanie 
porządku placu kościelnego. 

Pragniemy zachęcić do skorzystania z elektronicznego wydania „Gościa 
Niedzielnego” - na stronie gosc.pl. 
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W liturgii Kościoła przeżywamy dziś Niedzielę Męki Pańskiej, zwaną 
również Niedzielą Palmową. W ten sposób rozpoczynamy obchody 
Wielkiego Tygodnia.

Przeżyjmy Święta Paschalne w pełnym zjednoczeniu z Chrystusem, ale 
również z Maryją i Jego Uczniami. Kiedy Jezus umierał, pod krzyżem nie 
było kwiatów, ani radości. Była niepewność i samotność. W tym szczególnym 
czasie spróbujmy bardziej wejść w głąb tej tajemnicy i zrozumieć, co 
przeżywali ludzie, którzy wtedy stali pod krzyżem – Maryja i św. Jan.
Co przeżywali ci, którzy pośpiesznie i niemal w ukryciu grzebali ciało Jezusa 
w grobie. Co czuła Maria Magdalena, a potem Piotr i Jan, którzy o świcie 
pobiegli do pustego grobu zobaczyć, co się stało. Spróbujmy więc wejść w 
przeżycia pierwszych świadków zarówno Śmierci, jak i Zmartwychwstania 
Chrystusa.
Może się okazać, że te święta, kiedy nie będzie jak pójść do kościoła i 
przyjąć Najświętszego Sakramentu, staną się czasem głębokiej refleksji; że 
uświadomimy sobie, co jest najbardziej cenne w naszej relacji z Chrystusem 
i naszym chrześcijaństwie.

Do Wielkiej Środy włącznie w Liturgii może brać udział nie więcej niż 5 
wiernych. Do Księdza Proboszcza należy pilne przestrzeganie, by pod-
czas sprawowania kultu Bożego w kościele i jego otoczeniu nie znajdowało 
się więcej osób niż jest w danym czasie dozwolone.

Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek czynności liturgiczne 
należy sprawować bez udziału ludu (sine populo). Poza celebransem 
może w nich uczestniczyć nie więcej niż 5 usługujących, którzy mają 
być pełnoletni. Dla uniknięcia trudności, kościół należy zamknąć nie 
później niż na godzinę przed rozpoczęciem celebracji.

Nie buduje się Ciemnicy i nie urządza się w niej adoracji.



Na wszystkich Mszach świętych i nabożeństwach do Wiekiej Środy włącznie 
w Kościele może przebywać w jednym momencie nie więcej niż 5 osób z 
rodziny, która zamówiła intencję

06.04.2020 Wielki Poniedziałek 
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców Marię i Józefa Krahl, dziadków obojga stron, 
 †† z pokrewieństwa, dusze opuszczone

07.04.2020 Wielki Wtorek 
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców, siostry, męża i ojca, teściów, ich dzieci, 
 szwagrów, †† z pokrewieństwa oraz do Bożej Opatrzności z prośbą 
 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

08.04.2020 Wielka Środa 
  8.00 RASZOWA
 Msza św.: Za †† męża i ojca Jana Krahl, jego rodziców, syna Krzysztofa, 
 synową Elżbietę, dusze w czyśćcu oraz do Bożej Opatrzności z prośbą  
 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Josefa Hadaschik w 30 dzień po śmierci  

09.04.2020 Wielki Czwartek 
18.00 RASZOWA
 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (bez udziału ludu):
 Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencji Kapłanów z naszej Parafii 

 z podziękowaniem za Dar Kapłaństwa i z prośbą o Boże błogosławieństwo 

 i potrzebne łaski w dalszej posłudze kapłańskiej oraz za zmarłych kapłanów 

 z naszej Parafii

10.04.2020 Wielki Piątek 
  9.00 RASZOWA 
 DROGA KRZYŻOWA (bez udziału ludu)
18.00 RASZOWA
 Liturgia ku czci Męki Pańskiej (bez udziału ludu)

Zachęcamy, by w wspólnotach naszych rodzin nabożnie adorować 
Tajemnicę Męki Pańskiej i Krzyż Święty – Znak naszego Zbawienia. 
W tym dniu obowiązuje post ścisły.

11.04.2020     Wielka Sobota 
18.00 RASZOWA
 Wigilia Paschalna (bez udziału ludu): W intencji Rodzin z naszej Parafii
  
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.

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

Solidaryzując się z apelem władz państwowych prosi się wiernych, by także w 
niedziele i święta nakazane pozostali w domach i korzystali z udzielonej im dys-
pensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej.
Zachęcamy do duchowego uczestnictwa w obrzędach Wielkiego Tygodnia 
poprzez środki masowego przekazu.

Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia 
się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przy-
jąć 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 teraz 
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 Cie-
bie. Amen.


