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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, również podczas nabożeństw i Mszy św. jednorazowo może przebywać nie
więcej niż 50 osób; Msze św. będą odprawiane zgodnie z porządkiem nabożeństw z
zastosowaniem wytycznych wskazanych w rozporządzeniu Episkopatu Polski – 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 1,5 m;
9. uroczystości pogrzebowe będą ograniczone do trzeciej stacji (przy grobie) w obecności
grona ludzi nie większego niż 50 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 poniedziałku od godz. 17.30 do 19.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. z zachowaniem wyżej
wymienionych zasad. O godz. 18.30 Różaniec na zakończenie adoracji.

14.W niedzielę 29 marca Msze św.:
• w Borkach Wielkich będą sprawowane o godz. 7.00, 8.30 /j. polskim/, 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.
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.
Refleksja
„Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu,
a Pan widzi serce”. Co widzisz? Programy informacyjne pełne niepokojących informacji o
rozwoju pandemii? Opustoszałe ulice? Czy widzisz słońce i budzącą się wiosnę? Czy widzisz
nieśmiało kwitnący kwiatek w ogródku? Co, albo raczej kogo, może zobaczyć ktoś, kto patrzy
na Ciebie? Jakie przeżycia rysują się w tych dniach na Twojej twarzy? A może z różnych
powodów robisz wszystko, aby Twoja twarz była niewzruszona? Może masz poczucie, że
powinieneś być oparciem dla innych i nie ma w tym przestrzeni na przeżywanie? Bóg w
Pierwszej Księdze Samuela przypomina, że patrzy o wiele głębiej i widzi więcej, niż może
nam się wydawać. Bóg widzi w Tobie wszystkie piękne pragnienia i marzenia. Bóg widzi
Twoją tęsknotę. Bóg widzi też wszystko z czym sobie nie radzisz, w czym może ostatnio
upadłeś, to, co Ciebie przerosło. Ten szczególny Wielki Post – pustynia, na której się
znaleźliśmy – to czas Bożej troski o nasze serca. „Zabiorę wam serce z kamienia, a dam wam
serce z ciała” – obiecuje Pan w Księdze Ezechiela. „Wypisze moje Prawo na tablicach ich
serc” – dodaje w Księdze Jeremiasza. To, na co w tych dniach patrzysz, może okazać się
rozstrzygające. Bóg dał Ci oczy, aby czytały Jego Słowo. Bóg dał Ci oczy, aby pomagały sercu
adorować Go w Najświętszym Sakramencie. Bóg dał Ci oczy, aby cieszyły się wiosną. Dzień
po dniu Twoje serce może doświadczać uzdrowienia, dzięki temu, na co, a raczej na Kogo,
patrzysz. Abp Grzegorz Ryś napisał tydzień temu, że twarzą Boga nie jest pandemia. Jego
twarzą jest Miłość. Nie musisz już uciekać przed samym sobą. Nie musisz już skrzętnie
ukrywać tego, co odkrywasz na dnie serca, o czym może nie masz odwagi mówić. Bóg w te
dni przychodzi i zachęca: „Patrz na Mnie. Mów Mi o wszystkim. Ja będę zmieniał Twoje
serce”.
Złota myśl tygodnia
Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy daje rzeczom kształty i
kolory (Henryk Sienkiewicz).
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Dziś IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (22.03) LAETARE
Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 w j. niemieckim, suma o 10.00 i 11.30.
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.
PONIEDZIAŁEK (23.03)
Od 17.30 do 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
WTOREK (24.03)
Od 17.30 do 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z Nabożeństwo do św. Antoniego.
ŚRODA (25.03) UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia. Msze św.
w tym dniu o godzinie 6.30, 10.00 i 18.00.
To również Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Bardzo serdecznie
zapraszamy do zaangażowało się w to dzieło przez codzienną, wytrwałą modlitwę i dzieła
pokutne, by wspierać poczęte nowe życie. Wszystkich, którzy pragną podjąć to zobowiązanie,
zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00. W przedsionku kościoła znajdują się foldery o tej
inicjatywie. Wierni, którzy pragną przystąpić do tego dzieła modlitewnego proszeni są o
przyniesienie kartki z wypisanym imieniem i nazwiskiem. Kartki prosimy wrzucić do
koszyka. Od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
CZWARTEK (26.03)
Od 17.30 do 19.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
PIĄTEK (27.03)
Od 17.00 do 17.45 adoracja Najświętszego Sakramentu.
O godz. 17.45 czytanie wypominek a następnie o godzinie 18.00 Droga Krzyżowa za
polecanych w wypominkach. Wypominki można składać zakrystii. Za pobożne odprawienie
Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi. warunkami.
O godz. 18.30 Msza św.
SOBOTA (28.03)
Od 17.00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
O godz. 18.00 Msza św.
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (29.03)
Msze święte o godz.: 7.00, 8.30 w j. polskim, suma o 10.00 i 11.30.
O godz. 14.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Inne ogłoszenia
1. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a
także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać odpust
zupełny.
2. Wodociągi Olesno proszą mieszkańców miejscowości o skontaktowanie się z Inkasentem
w celu podania stanu bieżącego licznika wody. Nr tel. 512 787 340.
3. Przy furcie klasztornej są do nabycia: Drogi do Nieba i przyjmowane są intencje mszalne
i wypominki.
Dziękujemy za życzliwość, okazaną pomoc oraz za złożone dary. Wszystkim życzymy
spokojnej i błogosławionej niedzieli

