Niedziela Misyjna
18. 10. 2020
OGŁOSZENIA
 Dzisiaj w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień
Misyjny.
Przeżywać go będziemy pod hasłem: “OTO JA, POŚLIJ MNIE” (Iz 6, 8)
Przede wszystkim ma to być czas odnowienia naszej świadomości, że przyjęty
sakrament chrztu św. zobowiązuje nas jako członków Kościoła do chrześcijańskiego
życia i przekazywania wiary. Zapraszam do udziału w obchodach tego tygodnia
poprzez gorliwy udział we Mszach świętych i nabożeństwach różańcowych. Dzisiejsza
kolekta jest przeznaczona na cele misyjne.
 Zapraszam na nabożeństwo różańcowe ( z powodu choroby proboszcza odprawiane bez kapłana):
= dzisiaj o godz. 14.oo do kościoła parafialnego i w Żyrowej;
= różaniec w dni powszednie w Jasionej do środy o godz. 18.oo;
= w czwartek o godz. 15.3o, w i piątek sobotę o 16.3o wystawianie Najświętszego
Sakramentu, adoracja z nabożeństwem różańcowym;
= w Żyrowej nabożeństwo różańcowe o godz. 18.oo; środę w Żyrowej różaniec w
języku niemieckim.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to
parafian z :
=
Zakrzowa, ul. Mickiewicza 1 – 9
= Żyrowej , ul. Myśliwca od 1 do 7
 Z czasopism:

Gość Niedzielny, Misyjne Drogi .

 Nowy Dekret Biskupa Opolskiego dotyczący duszpasterstwa w czasie epidemii zamieszczony na
tablicy ogłoszeń. Przypomina m.in. o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i
świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku i innych poważnie zagrożonych z uwagi
na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji,
przebywających w kwarantannie i samoizolacji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę
przed zakażeniem; o ograniczonej liczbie uczestników zgromadzeń liturgicznych (1 os/7m 2) ;
,
o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele oraz
udzielającym Komunii św.; o zmianach w sprawowaniu sakramentu pokuty; o obowiązku
zasłaniania ust i nosa przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania
się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako
wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet
jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek
przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną
przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust !!! Przypominam, że przyjmujący Komunię
św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o
ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.

