
Parafia pw. św. Anny w Gamowie              Gamów, 20 marca 2020 r. 

W związku z chorobą Ks. Proboszcza (niegroźną, ale wymagającą pozostania przez tydzień w domu) w 

naszej parafii ustala się co następuje: 

- Nie będzie dzisiaj Drogi Krzyżowej. W tej nadzwyczajnej sytuacji nabożeństwo drogi krzyżowej można 

przeżyć także w domu, rozważając z najbliższymi stacje Jezusowej Męki. Pomocą może być modlitewnik 

„Droga do Nieba”. Można także skorzystać z transmisji internetowych. Lista transmisji Dróg 

Krzyżowych z całej Polski jest dostępna na stronie Konferencji Episkopatu Polski www.episkopat.pl 

- Od piątki, 20.03 do czwartku 26.03 nie będzie mszy św. w Kościele w tygodniu. Po uzgodnieniu ks. 

bp Rudolf Pierskała wyraził zgodę na odprawianie przez proboszcza mszy św. w tygodniu w domu modo 

privato sine populo wg przyjętych na dany dzień intencji w godzinie wyznaczonej w aktualnościach. 

Osoby/rodziny, których intencja dotyczy prosi się o duchową łączność poprzez transmisję mszy w 

mediach. Ofiary za przyjęte intencje można będzie złożyć, gdy się sytuacja unormuje. 

- W najbliższą niedzielę, 22.03, odprawione zostaną przez księdza z Raciborza dwie msze św. w 

naszym kościele o godz. 7:30 i 9:30. Cały czas pozostaje w mocy dyspensa ogólna biskupa 

opolskiego Andrzeja Czai od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy św. z 

14.03.br. udzielona wszystkim wiernym do V Niedzieli Wielkiego Postu (29.03). Nadal, w związku z 

ograniczeniem do 50 osób podczas jednego zgromadzenia, na niedzielne msze święte niech przyjdą 

tylko osoby zmawiające daną intencję, rodzina, sąsiedzi i ci, którzy chcą (max. 50 osób) – 

oczywiście osoby dorosłe i całkowicie zdrowe! W ławkach siadajmy luźno, max. po 3 osoby w 

oddaleniu od siebie – jeśli możliwe (nie za dużo obecnych osób) to co drugą ławkę. 

- W trosce o zdrowie zachęca się do pozostania w domu i skorzystania z transmisji mszy św. za 

pośrednictwem radia, telewizji czy w internecie.  

Jak dobrze przeżyć mszę św. transmitowaną przez media? Aktywne uczestnictwo we Mszy św. 

transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa 

łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie 

Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa. Duchowej łączności i aktywnego 

uczestnictwa w transmisji Mszy św. nie da się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. 

gotując obiad, prowadząc domowe rozmowy, pijąc kawę czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta 

Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie tylko odsłuchamy „przy 

okazji” czy „w tle”. Zachęca, żeby transmisje mszy św. przeżywać w domach wspólnie, w gronie 

rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie 

jak w kościele, wyłączyć na ten czas telefon. 

Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy odpowiedzi w dialogu z 

celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w 

kościele, czyli np. wstając na Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej. 

Nie mając możliwości przyjęcia Komunii św. sakramentalnie, poprzez spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, 

można Ją przyjąć duchowo. Aby to zrobić, konieczna jest taka sama dyspozycja, jak dla Komunii 

sakramentalnej, czyli stan łaski uświęcającej.  

W czasie uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów pragnienie przyjęcia Komunii duchowej 

można wyrazić w prostych słowach osobistej modlitwy. Np. takiej: 

„Panie, bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia Twojego Ciała i Krwi 

w Komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię, dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze 

sobą”. [cyt. za: https://diecezja.pl/aktualnosci/jak-dobrze-przezyc-msze-sw-za-posrednictwem-mediow/] 

- Zgodnie z dekretem Biskupa uroczystości pogrzebowe ograniczone są do trzeciej stacji (przy grobie), 

msza św. żałobna celebrowana w kościele (bez trumny) w innym terminie po uzgodnieniu z rodziną – za 

każdym razem grono ludzi nie może być większe niż 50 osób (wliczając w to kapłana i pracowników 

firmy pogrzebowej).  
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- Kościół otwarty jest codziennie od godz. 6:30 do 17:00.  

Zachęcam w tym czasie do nawiedzenia i osobistej modlitwy.  

Nawiedzenie cmentarza proszę ograniczyć tylko do osobistej modlitwy za zmarłych. 

- Dzieci i młodzież szkolna pozostając w domach niech ten czas wykorzystają na edukację, modlitwę i 

lekturę słowa Bożego. Zachęcam do włączenia się w projekt „Razem przepisujemy Biblię (szczegóły na: 

http://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2509-projekt-razem-przepisujemy-biblie).  

Kandydaci do bierzmowania z kl. VIII i I śr. proszę uzupełnić Katechizm samemu w domu od str. 84 do 

115 i uczyć się odpowiedzieć na wszystkie katechizmowe pytania podane po każdym dziale. Dzieci do I 

Komunii niech uczą się na pamięć części stałych Mszy św. – Liturgia Słowa Bożego i Liturgia Ofiary. 

- W zaistniałej sytuacji nadal zawieszona pozostaje obowiązkowa służba ministrantów niepełnoletnich, 

odwołane spotkania formacyjne, katechezy kandydatów do bierzmowania i I Komunii, wszelkie inne 

spotkanie formacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci i młodzież szkolna na czas zawieszenia 

zajęć szkolnych pozostają pod wyłączną odpowiedzialnością rodziców.     

- Informujemy, że od tego tygodnia wstrzymany został kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”. 

Bieżące wydania „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej można kupić jedynie w tradycyjnych 

kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Pragniemy zachęcić do 

skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na 

e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi -  

będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu - na stronie gosc.pl. 

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, 

którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych.  

- W tym szczególnym okresie Wielkiego Postu i dniach, jakie dane nam jest przeżywać, niech ku refleksji 

posłużą nam słowa bp. Andrzeja Czai z Uroczystości św. Józefa (19.03.br.):  „Wczoraj wśród wielu słów 

i informacji mogliśmy usłyszeć czy przeczytać też słowa jakie wypowiedział Joachim Loew, trener 

piłkarskiej reprezentacji Niemiec: „W tych dniach ziemia broni się przed człowiekiem, który wszystko 

wie i wszystko może”. Tak często człowiek dał się omamić logiką świata, który od czasów Oświecenia 

odrzucił Boga, z piedestału Go zrzucił i sam siebie na piedestał wyniósł. Człowiek jakby nieraz myśli i 

postępuje jakby Bogiem był: wszystko wie, wszystko może. Ten szczególnie trudny dla nas czas jest 

Bożym dopustem, znakiem od Boga nam danym, byśmy szerzej otworzyli oczy. A św. Józef skłania 

nas do tego, byśmy spojrzeli oczyma wiary. On przemawia do nas świadectwem żywej wiary: dojrzałej, 

mężnej. Wyraża się ona w posłuszeństwie Bogu i jednocześnie wierności i ufności do Boga. Boska 

Opatrzność daje nam w tych trudnych dniach naprawdę wiele do przemyślenia. Niewątpliwie skłania nas 

do refleksji. Obyśmy w tych dniach obudzili się, przejrzeli. To, co przeżywamy to nie sen, to bardzo 

realna sytuacja życia. Obyśmy pojęli, że to nie my jesteśmy bogami. Obyśmy w tych dniach zgięli kolana 

przed Bogiem. Obyśmy jak św. Józef w milczeniu i z ufnością przyjęli na nowo Tego, którego Bóg nam 

dał. Tak jak jemu dał Jezusa, tak i nam. Bądźmy więc tymi, którzy otworzą oczy, przyjmą bardziej Jezusa 

do swego serca. A wtedy będziemy bardziej czuli Jego bliskość, obecność a nade wszystko – miłość, 

która sprawia, że człowiek ma i pokój w sercu i nadzieję, która zawieść nie może”. 

- Módlcie się razem w domach w intencji zdrowia ks. prob., jak najszybszego ustania epidemii i 

opanowania sytuacji, za zarażonych, personel medyczny, służby i za zmarłych na skutek wirusa! 

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami. 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła Świętego i Rodzin naszych – módl się za nami. 

Święty Rochu i święta Rozalio, patronowie od zarazy – módlcie się za nami. 

Święta Anno, patronko nasza – módl się za nami. 

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. 

Inne info szukaj na: https://www.facebook.com/ParafiaGamow/  

                                                                                                                                     Wasz Proboszcz  

ks. Edmund Pośpiech 
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