
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dzisiaj rozpoczyna się liturgiczny okres Męki  Pańskiej.  Nabożeństwa Gorzkich Żali nie będzie. 
 

 W liturgii może uczestniczyć nie  więcej, niż   5 osób. Zostawmy te miejsca dla przedstawicieli 
rodziny, w intencji której sprawowana jest Msza św. Korzystajmy z dyspensy.  
 

 Od dzisiaj do piątku, codziennie,  godz. 14.oo  w kościele parafialnym wystawienie Najświętszego 
Sakramentu , zakończone Koronką do Bożego Miłosierdzia. (5 osób)     
 

 W sobotę o godz. 16.oo adoracja Najświętszego sakramentu i różaniec w kościele w Żyrowej. (5 osób) 
 

 Za tydzień Niedziela Palmowa.  
 

 Transmisje Mszy świętych, Apelu Jasnogórskiego i Koronki do Miłosierdzia Bożego: od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 
15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 20:00 – Msza św. z Sanktuarium Matki 
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa); 
21:00 – Apel Jasnogórski; w soboty w godzinach: 7:00 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 
– Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – 
Apel Jasnogórski; niedziele w godzinach: 10:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 – 
Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – 
Apel Jasnogórski. Droga Krzyżowa - transmisje w piątki o 17:45 z Katedry Opolskiej. 
Gorzkie Żale – transmisja w niedziele o 17:45 z Katedry Opolskiej. Przypominamy, że Radia 
Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 
89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm. 
Msza św. w TVP Opole: codziennie o godz. 8.oo, w niedziele o 9.00. 

Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, „podstawową formą” 
pojednania z Bogiem i Kościołem musi stać się dla wielu w tym czasie akt żalu 
doskonałego. Dopuszcza ją w sytuacjach nadzwyczajnych Katechizm Kościoła Katolickiego 
(por. KKK 1452). Należy więc  zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po 
gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym 
terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski. .  

 Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym 
chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 
członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem 
uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność 
poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca 
Świętego, pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności, a 
przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do 
Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich 
braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia 
eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.  

 Z czasopism: Stadt Gottes, Różaniec, Anioł Stróż, Nasza Arka 
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