KOMUNIKAT
W zwi¹zku z wprowadzeniem stanu zagro¿enia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br.,
maj¹c na uwadze przede wszystkim dobro spo³eczeñstwa, w ³¹cznoœci z Koœcio³em w Polsce, z
dniem dzisiejszym zarz¹dzam co nastêpuje:
1. odwo³ane zostaj¹ planowe godziny Mszy œw. w naszym koœciele. Kap³ani bêd¹ odprawiaæ
przewidziane Msze œw. w koœciele, wed³ug wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udzia³u
ludu (sine populo). Dzwony bêd¹ w³¹czone!
2. jednoczeœnie odprawiana bêdzie Msza œw. ka¿dego dnia do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji
wszystkich chorych, osób w niebezpieczeñstwie œmierci, personelu medycznego oraz o ustanie
szerz¹cej siê epidemii.
3. ze wzglêdu na decyzjê o sprawowaniu Mszy œw. bez udzia³u ludu udzielona zosta³a przez
biskupa opolskiego Andrzeja Czajê wszystkim diecezjanom oraz innym osobom
przebywaj¹cym na terenie Diecezji, dyspensy od obowi¹zku udzia³u w niedzielnej Mszy œw;
jednoczeœnie przypominam o mo¿liwoœci (te¿ obowi¹zku) uczestniczenia w Eucharystii za
poœrednictwem œrodków spo³ecznego przekazu. (na przyk³ad. o godz. 7.00 1 TVP, godz. 13.00
Polonia).
4. zawieszone zostaj¹ nabo¿eñstwa Gorzkich ¯ali i Drogi Krzy¿owej, planowane rekolekcje a
tak¿e wszelkie spotkania grup parafialnych.
5. uroczystoœci pogrzebowe ograniczone zostaj¹ do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecnoœci
najbli¿szej rodziny (nie wiêcej ni¿ 50 osób). Msza œw. pogrzebowa mo¿e byæ odprawiona w
dniu pogrzebu, ale bez udzia³u wiernych lub w terminie póŸniejszym, w zale¿noœci od ustaleñ
z rodzin¹ zmar³ego.
6. nasz koœció³ bêdzie otwarty celem umo¿liwienia indywidualnej modlitwy, maj¹c jednak na
uwadze, by jednorazowo w koœciele nie przebywa³o wiêcej ni¿ 50 osób;
7. okazja do sakramentu pokuty bêdzie mo¿liwa ka¿dego dnia - dy¿ur w konfesjonale 15.0016.00.
8. zgodnie z zaleceniem przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski, kap³ani o godz.
20.30 odmawiaæ bêd¹ ró¿aniec zakoñczony Apelem Jasnogórskim, a wiernych proszê o
³¹czenie siê w tej modlitwie w swoich rodzinnych domach;
9. zawieszam pos³ugê nadzwyczajnych szafarzy Komunii œw. do odwo³ania. Kap³ani bêd¹
udawaæ siê do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, ale zawsze z
zachowaniem nale¿ytych œrodków ostro¿noœci.
10. Kancelaria parafialna bêdzie dostêpna tylko w sprawach wa¿nych. Wszelkie inne
czynnoœci zostaj¹ zawieszone. Tel. 774723455
11. ze wzglêdu na planowane dzisiaj wyst¹pienie Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego,
przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski, mog¹ nast¹piæ zmiany co do niniejszych
zarz¹dzeñ; dlatego proszê o bie¿¹ce œledzenie strony internetowej parafii.
12. niniejsze zarz¹dzenia obowi¹zuj¹ do dnia 29 marca br.
Ks. Proboszcz

