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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Jeszcze dzisiaj z powodu epidemii w kościele może przebywać równocześnie nie więcej,
niż 5 osób pełnoletnich.
O jutra ulegają zmianie przepisy obowiązujące uczestników liturgii. W kościele może
równocześnie przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni kościoła. W kościele parafialnym
będzie to 36 osób , w Żyrowej 27 osób . Trzeba przy tym zachować bezpieczną
odległość od drugiej osoby – 2m. Dla ułatwienia! Na ławkach będą kartki papieru,
oznaczające miejsce, w których należy siadać. Będzie ich tyle, ilu wiernych może być
równocześnie w kościele. Kiedy wejdziesz do kościoła i nie będzie kartek, przy których
nikt by nie siedział, to znaczy , że jest już maksymalna liczba osób. Wierni gromadzący
się w kościołach na liturgii i poza nią (np. w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu)
są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.
Stosowanie się do tego zarządzenia władz państwowych i kościelnych jest wyrazem
chrześcijańskiej miłości bliźniego. Gorąco dziękuję wszystkim parafianom za
dotychczasowe zdyscyplinowanie w tym względzie. O taką postawę nadal proszę!
Korzystajmy z dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św.
 Od dzisiaj do środy i w piątek o godz. 14.oo w kościele parafialnym wystawienie
Najświętszego sakramentu i godzinna adoracja, zakończona koronką do Miłosierdzia
Bożego. W czwartek i sobotę o godz. 17.oo wystawienie Najśw. Sakramentu w Żyrowej.
 W czwartek uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski. Zapraszam do udziału we Mszy
św.
 W sobotę święto św. Marka Ewangelisty. Modlimy się o urodzaje. Msza św. rozpocznie
się Litanią do Wszystkich świętych i przepisanymi na tę okoliczność modlitwami.
Odprawimy je przy krzyżu na placu kościelnym z zachowaniem dystansu 2 m od
współuczestnika.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Wiejska 1 - 7
- Żyrowej - ul. Ogrodowa blok nr 7 .
 Zapowiedzi: Rafał Dąbrowa z naszej Parafii i Marta Zimmermann z par. Rozwadza =
zap. I
 https://youtu.be/ODorYrL-IBI.- pod tym adresem możemy wysłuchać przesłania Biskupa
Opolskiego na 2 niedzielę Wielkanocną.
 Bóg zapłać za ofiary wpłacone na konto parafialne. Zachęcam do formuły „na cele kultu
religijnego” w rubryce „tytułem”.

