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24. 05. 2020
OGŁOSZENIA



Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.



Zapraszam na nabożeństwo majowe : dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, 15.oo do kościoła parafialnego ;
w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej ; w sobotę o 16.3o;
w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św. : majowe w środę w Żyrowej w języku niemieckim, w
czwartek o 17.3o.



Zapraszam do udziału w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu: w Jasionej poniedziałek,
wtorek, środa i piątek o godz. 14.oo, w sobotę o 16.oo; w Żyrowej w czwartek o godz. 17.oo.



We wtorek dzień Matki. Zapraszam na Mszę św. w intencji matek o godz. 18.oo.



W sobotę święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą modlitwą
.
Za tydzień Zesłanie Ducha św.. Codziennie, podczas nabożeństwa majowego Nowenna przed tą
Uroczystością.




W wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 30 maja 2020 roku, o godz. 19.00, Biskup Opolski
zaprasza młodzież, w szczególności tegorocznych maturzystów, na czuwanie modlitewne w
kościele seminaryjnym w Opolu, któremu towarzyszyć będzie motto zaczerpnięte z adhortacji
Christus Vivit: «Wszystko będzie inne”». W spotkaniu fizycznie może wziąć udział 80 osób, dlatego
wymaga on wcześniejszego zgłoszenia na stronie: lawka.org. Duchowo będzie się można łączyć
ze zgromadzonymi za pośrednictwem Facebooka na profilu duszpasterstwa diecezji opolskiej
«Ławka»: facbook.com/dmlawka.



W dniach 5-6 czerwca odbędzie się wyjątkowa, bo duchowa, Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego
Różańca na Jasną Górę. Na Jasną Górę przybędą jedynie przedstawiciele Żywego Różańca w
Polsce, którzy poprowadzą dwudniowe czuwanie; udział pozostałych uczestników będzie miał
charakter duchowej łączności. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa kard. Stefana
Wyszyńskiego: «Wszystko postawiłem na Maryję». Szczegóły na plakacie.



Nauki przedmałżeńskie w czasie epidemii. Serdecznie zapraszamy w maju (19-20) i czerwcu (1617) 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.



Ksiądz Biskup przedłużył do odwołanie dyspensę od udziału w niedzielnej Mszy św.
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.



Z czasopism: Gość Niedzielny.



Od najbliższej niedzieli kapłan będzie mógł udać się do osób chorych także poza
niebezpieczeństwem śmierci, ale wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych.
Ponieważ ludzie starsi i chorzy nadal należą na wysokiej grupy ryzyka zakażeniem koronowirusem,
nie może być mowy o przywracaniu zwyczajowych i powszechnych odwiedzin chorych.



Procesja Bożego Ciała. Nadal obowiązuje zakaz wszelkich procesji bez szczegółowego
precyzowania ich celu, okoliczności i przebiegu. Wiąże się to niezmiennie z panującą zasadą
dystansowania się, która urządzenie tradycyjnej procesji czyni niemożliwym. Nadal nie ma decyzji
dotyczącej procesji Bożego Ciała. Na ostateczne rozstrzygnięcia musimy jeszcze poczekać.



Na cmentarzu w Jasionej przygotowano miejsce na ustawienie kontenera za ogrodzeniem. Bóg
zapłać parafianom, którzy to zadanie wykonali.



W Żyrowej nagłośniono plac przed kościołem . Bóg zapłać P. Damianowi Kazik z synem.

