
Komunikat dla wiernych 

W związku z zagrożeniem epidemicznym w kościołach obowiązują następujące 

zasady: 

1. usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień 

i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19. 

2. w świątyni Mszy św. jednorazowo może przebywać max 5 osób; Msze św. 

będą odprawiane zgodnie z porządkiem nabożeństw z zastosowaniem 

wytycznych wskazanych w Dekrecie Biskupa Opolskiego – pełny tekst 

znajduje się w gazetce parafialnej oraz na stronie internetowej naszej diecezji 

opolskiej. 

3. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na 

rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć 

przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie 

przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny 

podchodzić jako pierwsze a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć 

Eucharystię do ust; 

4. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk; 

5. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez 

kontaktu bezpośredniego; 

6. należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub 

dotknięcie; 

7. rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą; 

8. w kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną 

odległość co najmniej 2 m; 

9. uroczystości pogrzebowe będą ograniczone do trzeciej stacji (przy grobie) 

w obecności grona ludzi nie większego niż 5 osób (wliczając w to kapłana 

i pracowników firmy pogrzebowej); Msza św. pogrzebowa będzie 

odprawiana w dniu pogrzebu według tych samych zasad w terminie 

późniejszym albo w zależności od ustaleń z rodzina zmarłej osoby. 

10. Kilka razy dziennie, będą czyszczone preparatami dezynfekującymi 

wszystkie klamki w kościele i innych miejscach nawiedzanych przez 

wiernych; 

11. Spotkania duszpasterskie oraz Msza św. szkolna  zostają odwołane. 

12. W naszej wspólnocie parafialnej zostają odwołane ze skutkiem 

natychmiastowym wszelkie wyjazdy rekolekcyjne dla młodzieży oraz 

pielgrzymki parafialne. 

13.  Codziennie zaczynając od 26 marca do Wielkiej Środy 08.04.2020  od 

godz. 15.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do 

spowiedzi św. z zachowaniem wyżej wymienionych zasad.  

 



14. W niedzielę 05 kwietnia /Niedziela Palmowa/ Msze św.: 

• w Borkach Wielkich będą sprawowane o godz.  7.00, 8.30 /j. niem/, 10.00 

i 11.30 

• w Borkach Małych będą sprawowane o godz.  8.00, 10.00 i 11.30 

w trakcie Mszy św. będą śpiewane Gorzkie Żale 

15. W niedzielę o godz. 20.30 odmówimy Różaniec w naszym kościele o łaskę 

zdrowia i oddalenie niebezpieczeństwa wirusa oraz wyśpiewamy suplikacje. 

Prosimy by wierni pozostali w domach i rodzinnie gromadząc się na Różańcu 

wokół świecy gromnicznej łączyli się duchowo. Na zakończenie Różańca  

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, podczas błogosławieństwa 

będą biły dzwony. 

16. Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa 

w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej 

korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za 

pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu (przez telewizje, 

internet oraz za pośrednictwem Radia Jasna Góra i Doxa.). Ojcowie w dalszym 

ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym 

i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego. 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez 

pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. 

Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. 

Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy 

i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się 

o wygaśnięcie epidemii. 
 


