Niedziela VI Wielkanocna
17. 05. 2020
OGŁOSZENIA



Zapraszam na nabożeństwo majowe:
- dzisiaj: o 14.oo do Żyrowej o 15.oo kościoła parafialnego.
- w dni powszednie do piątku : w Jasionej o 18.3o lub po mszy św. wieczornej; w sobotę o 17.3o.
- w Żyrowej do piątku 18.3o ; w środę w Żyrowej w języku niemieckim; w czwartek o 17.3o.

 Jutro przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Zapraszam do wspólnego dziękczynienie
podczas Mszy św. i adoracji Najśw. Sakramentu. .


W poniedziałek i piątek o godz. 14.oo, w sobotę o godz. 17.oo - kościele parafialnym adoracja
Najświętszego Sakramentu.
W czwartek o godz. 17.oo adoracja w Żyrowej i nabożeństwo majowe.



We wtorek, środę i czwartek Dni Krzyżowe – modlimy się o urodzaje i błogosławieństwo Boże
dla naszej pracy. Zapraszam do udziału we Mszy św. w intencji o urodzaje. Msze św. będzie
poprzedzało nabożeństwo o urodzaje. (Obowiązuje zakaz procesji)



W następną niedzielę liturgiczny obchód Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.



Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Wiejska 29 – 35 oraz 8 – 42(parzyste)
- Żyrowej - ul. Ogrodowa blok nr 11, 13a, 1, 2, 5, 29 i ul Dworska



Z powodu epidemii w kościele parafialnym może równocześnie przebywać 48 osób , w
Żyrowej
36 osób . Trzeba przy tym zachować odległość 2 m. od drugiej osoby Wierni, którym zabrakło
miejsc w kościele, mogą brać udział w liturgii stojąc na zewnątrz w bezpiecznej odległości od siebie
Komunię św. też tam możemy przyjąć.
Wierni gromadzący się w kościołach , są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.
Do 24.05 możemy korzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św.
Od dziś znosi się ograniczenia wieku służby liturgicznej.



Czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy
Przenajświętszej (07.06) włącznie. Okazja do przyjęcia sakramentu pokuty w następną sobotę,
23.05. w kościele parafialnym - od godz.16.oo. będzie spowiadał Ojciec Franciszkanin z Góry św.
Anny.

 Nauki przedmałżeńskie w czasie epidemii. Serdecznie zapraszamy w maju (19-20) i czerwcu (16-17)
na nauki przedmałżeńskie do Katedry w Opolu te pary, które zamierzają zawrzeć związek małżeński
w okresie od czerwca do września. W związku z częściowym zniesieniem ograniczeń możliwa jest
ich realizacja w ograniczonym zakresie z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. W
tym celu duszpasterstwo rodzin otworzyło możliwość zapisów na te spotkania za pomocą formularza
na stronie: http://dr.opole.pl O kolejnych możliwościach odbycia nauk będziemy informować na
bieżąco.


Z czasopism: Gość niedzielny, Mały Gość niedzielny, Droga

