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MIŁOSIERDZIA BOŻEGOMIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Ograniczenie zgromadzeń i przemieszczania się dotyczy także cmentarzy. 
Przebywając na cmentarzach w celu uprzątnięcia grobów można zostać 
ukaranym mandatem, przy czym liczba osób tam przebywających nie ma 
znaczenia. Wizyta na cmentarzu poza ceremonią pogrzebu nie jest „niezbędną 
sprawą życia codziennego” i bywa interpretowana jako naruszenie zakazu 
przemieszczania się, co skutkuje nałożeniem grzywny. 
Zostańcie w domu i tam pomódlcie się za Waszych zmarłych.

Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie).
Liczba uczestników pogrzebu na cmentarzu nie może przekraczać 50 osób, 
nie wliczając osób sprawujących kult i obsługi zakładu pogrzebowego. 
Obowiązuje w nich zasada dystansowania się. Msza pogrzebowa może być 
odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu albo w terminie późniejszym, w zależności 
od ustaleń z rodziną zmarłej osoby, z zachowaniem powyższych ograniczeń. 

Informujemy że za nieprzestrzeganie przepisów każdy za siebie ponosi 
odpowiedzialność karną. 

Czas, który przeżywamy, jest ogromnym sprawdzianem tego, jakimi jesteśmy 
ludźmi. Czy myślę tylko o sobie, bo ja jestem lepszy, ufam Bogu, czy też mam 
wzgląd na tych, co myślą inaczej.

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

W sobotę obchodzimy Święto Św. Marka, Ewangelisty. O godz. 18.30 
transmisja Mszy Św., po której odmówimy modlitwy o urodzaje.

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO
W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w 
nawiązaniu do „Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii” z dnia 15 kwietnia 2020 roku (Dz.U. 
2020 poz. 673) z dniem 20 kwietnia 2020 roku na terenie Diecezji Opolskiej 
postanawiam, co następuje:
Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa 
we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie 
Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
Na drzwiach kościoła należy wywiesić informację o jego realnej po-
wierzchni użytkowej wraz ze wskazaniem liczby osób, które mogą 
uczestniczyć w obrzędach religijnych, wg przelicznika: 
1 osoba na 15 m2. 
Powierzchnia użytkowa Kościoła w Raszowej wynosi 324,6 m2

Maksymalna ilość wiernych w Kościele wynosi 22
Powierzchnia użytkowa Kościoła w Łąkach Kozielskich wynosi 212,77 m2

Maksymalna ilość wiernych w Kościele wynosi 14
Osób sprawujących kult nie wlicza się do liczby uczestników, którzy 
mogą być w kościele podczas liturgii. 
Pamiętając o zachowaniu odstępu - przynajmniej 2 metry.
Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego 
oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą 
także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również 
usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w 
trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni 
odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. 
Ten sam obowiązek (zasłaniania ust i nosa) dotyczy osób posługujących, 
którzy znajdują się podczas Liturgii w prezbiterium. Należy zwrócić na to 
szczególną uwagę podczas Liturgii transmitowanych w Internecie. Transmisja 
bowiem pozwoli  łatwo zweryfikować stosowanie się bądź nie do tego obowiązku.

Pragnę w tym miejscu podziękować Dobremu Bogu 
za dar naszej Wspólnoty Parafialnej. 

Za dar Waszej troski o nią. 
Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, 

Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota. 
Tak śpiewamy w jednej z pieśni. 

Serc Wspólnota, która jednoczy się teraz w zupełnie inny sposób 
wokół Chrystusowego Wieczernika.

Bóg zapłać za to, że ten nasz Parafialny Wieczernik, 
który znów stał się wspólnym dla mieszkańców Raszowej i Łąk Kozielskich 

napełniacie darem wyznawanej przez Was wiary.
Bóg zapłać za Waszą troskę o utrzymanie parafii. 

Dalsze dobrowolne ofiary możemy wpłacać na konto naszej parafii.
Bank Spółdzielczy w Leśnicy ul. Narutowicza 9, 47-150 Leśnica 
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20.04.2020 Poniedziałek - dzień powszedni
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 1)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† rodziców, dziadków z obu stron, braci, †† z pokrewieństwa  
 oraz do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą  
 o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie 

21.04.2020 Wtorek - dzień powszedni
16.30 ŁĄKI KOZIELSKIE 
 Msza św.: Za † Mariana Wiszowaty w pierwszą rocznicę śmierci
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 2)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† męża, ojca i dziadka Czesława Kołodziej w 15 rocznicę  
 śmierci, rodziców, †† z rodziny Kunc

22.04.2020 Środa - dzień powszedni
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 3)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 
 i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Apolonii 
 Młyńskiej z okazji 90 rocznicy urodzin

23.04.2020 Czwartek - Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika,  
  Głównego Patrona Polski
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 4)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski 

 i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Korneli 

 i Waldemara w pewnej intencji 

24.04.2020 Piątek - dzień powszedni
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 5)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za †† Joachima Burka, rodziców z obu stron, siostrę 
 Agnieszkę, brata Stefana, ciotkę Annę, †† z pokrewieństwa, dusze 
 w czyśćcu

25.04.2020     Sobota - Święto św. Marka, Ewangelisty
17.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 6)
18.30 RASZOWA
 Msza św.: Za wstawiennictwem św. Marka Ewangelisty z prośbą o urodzaje  
 polne w Gromadzie Rokicze

26.04.2020 III Niedziela Wielkanocna
  7.00 RASZOWA
 Msza św.: Za †† ojca Maksa w 30 rocznicę śmierci, matkę Marię, 
 brata Franciszka, rodziców Konrada i Beatę, braci Heinricha i Leonarda,  
 †† z pokrewieństwa Reinert, Czakaj, Huberta Barteczko, † Ks. Prałata  
 Adama Igielskiego, † Ks. Tadeusza Kasprzyka, dusze opuszczone
  9.00 ŁĄKI KOZIELSKIE 
 Msza św.: Do Bożej Opatrzności i Chrystusa Zmartwychwstałego 
 z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
 błogosławieństwo i zdrowie oraz za †† rodziców Pelka, Pietczyk
10.30 RASZOWA
 Msza św.: Za † Franciszka Czakaj (gregoriańska 7)
12.00 RASZOWA
 Msza św.: Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 za wstawiennictwem Maryi Matki Kapłanów w intencji własnej z okazji 
 60 rocznicy urodzin 


