Niedziela XXX zwykła
25. 10. 2020
OGŁOSZENIA

 Zapraszam na nabożeństwo różańcowe: dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o godz.15.oo
do kościoła parafialnego. Od poniedziałku do piątku o godz. 18.oo.
 Od poniedziałku do piątku w kościele, w którym jest Msza św. wieczorna, o godz. 18.oo
wystawienie Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem różańcowym. W sobotę
wystawienie w Jasionej o 16.3o.


Okazja do spowiedzi św. przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym – pół godz.
przed każdą Mszą św. ; nadto w Jasionej w środę od godz. 16.oo do 18.3o; sobotę od
godz. 14.oo do 18.oo;
w Żyrowej w piątek od godz. 15.3o – 18.3o. Zapraszam do sakramentu pokuty też
młodzież i dzieci.

 W niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. jak w każdą niedzielę. Ze względu na epidemię i możliwość zmian o każdej
porze, a także mój stan zdrowia po chorobie, porządek popołudniowy podam za tydzień.
 W niedzielę od południa do niedzieli 8.XI możemy zyskać odpust zupełny za naszych
zmarłych. Możemy go zyskać pod zwykłymi warunkami, odwiedzając kościół lub cmentarz
i modląc się za zmarłych. Możemy też naszych zmarłych zalecać modlitwie wspólnoty.
 Zapraszam na różaniec za zmarłych, szczególnie zalecanych modlitwie Kościoła.
Godziny i miejsce tej modlitwy podam za tydzień.


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.


Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

