W Wielkanoc i w Poniedziałek Wielkanocny odprawiona zostanie tylko
jedna Msza św. o godz. 8.00 Wszystkich Parafian zachęcamy do duchowego
uczestnictwa we Mszy św. dzięki transmisji on-line.
Msze św. w intencjach zamówionych są odprawiane z udziałem 5 wiernych.
Dalej obowiązuje przepis:
Do Księdza Proboszcza należy pilne przestrzeganie, by podczas sprawowania
kultu Bożego w kościele i jego otoczeniu nie znajdowało się więcej osób niż jest
w danym czasie dozwolone.
Kancelaria Parafialna jest nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać
drogą telefoniczną.
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NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Dziękujemy za posprzątanie i przygotowanie naszych świątyń do Uroczystości
Wielkanocnych. Dziękujemy również za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz
za wszystkie ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. "Bóg zapłać!"

Drodzy Parafianie i Goście, Bracia i Siostry,
Uśmiech na Wielkanoc (tak bardzo go teraz potrzebujemy)
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.
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Życzę Wam, abyście w czasie tej Wielkanocy
spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i odkryli,
że Jego grób jest naprawdę pusty.
Niech nadzieja płynąca ze zwycięstwa Chrystusa
pokona wszelką niepewność, lęk i bezradność,
która próbowała zagościć w minionych tygodniach w naszych sercach.
Przyjmijcie i uwierzcie na nowo w to,
że z Chrystusem każdy krzyż kończy się zmartwychwstaniem.
			
Ks. Proboszcz Henryk

12.04.2020
Niedziela Wielkanocna - Zmartwychwstanie Pańskie
8.00 RASZOWA
Msza św.: W intencji Parafian z prośbą o błogosławieństwo Chrystusa
Zmartwychwstałego i łaskę zdrowia
13.04.2020
Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
8.00 RASZOWA
Msza św.: W intencji całej Naszej Parafii z prośbą o oddalenie epidemii,
zdrowie dla chorych, pociechę, ufność i moc dla każdego
14.04.2020
Wtorek w Oktawie Wielkanocy
18.30 RASZOWA
Msza św.: Za †† męża i ojca Jana Mikołasz, jego rodziców Józefa
i Teklę, Ignacego i Zofię Szyndzielorz, szwagierkę Klarę, szwagra 		
Ericha, Anastazję i Oskara Marondel, dziadków, †† z pokrewieństwa,
dusze w czyśćcu oraz do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji
15.04.2020
Środa w Oktawie Wielkanocy
18.30 RASZOWA
Msza św.:
16.04.2020
Czwartek w Oktawie Wielkanocy
18.30 RASZOWA
Msza św.: Za †† rodziców Wilhelma i Marię Fandrych, Józefa i Agnieszkę
Szewior, dziadków, szwagra Gerharda, bratanka Piotra oraz do Bożej
Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
17.04.2020
Piątek w Oktawie Wielkanocy
18.30 RASZOWA
Msza św.: Za †† Alojzego Frasek, rodziców, brata i bratową, Serafina
i Florentynę Kiolbasa, córkę i zięcia, dziadków Wesoły i dzieci,
† Ks. Tadeusza Kasprzyka oraz do Bożej Opatrzności z podziękowaniem
za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie
w rodzinie

18.04.2020
Sobota w Oktawie Wielkanocy
18.30 RASZOWA
Msza św.: Za †† rodziców Amalię Polewka, dwóch mężów, Łucję i Józefa
Kapłon, rodzeństwo z obu stron, dusze opuszczone, † Ks. Tadeusza
Kasprzyka oraz do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie w rodzinie
19.04.2020
II Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego
7.00 RASZOWA
Msza św.: Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie w pewnej intencji oraz
za †† z rodziny Boronowski, Weiser
9.00 ŁĄKI KOZIELSKIE
Msza św.: Za †† Józefa Zagrol, brata Rajmunda, Alojzego i Joannę Zagrol,
dziadków Antoniego i Katarzynę Chwałek, ciocie Marię, Jadwigę
i Klarę oraz do Bożej Opatrzności z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie w rodzinie
10.30 RASZOWA
Msza św.: Do Anioła Stróża z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą
o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla rocznego dziecka Hanny Mikolasz
oraz dla jej rodziców i chrzestnych

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.

