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Dzisiaj w kościele w Żyrowej odpust ku czci św. Mikołaja . Zapraszam do udziału w
sumie odpustowej o godz.9.oo lub Mszy świętej o godz. 14.oo. Odpustowe kazanie
wygłosi O. Marcin Bryłka z Góry św. Anny,

 Dzisiaj modlitwą i ofiarą wspieramy Kościół Katolicki na Wschodzie. Ofiarę na ten
cel możemy złożyć przed kościołem do puszki.
 Są jeszcze opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
 Zapraszam na Msze św. roratnie: w poniedziałek, środę, piątek i sobotę do
Jasionej ; w czwartek do Żyrowej. Obowiązują także obostrzenia sanitarne.
 We wtorek Dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zapraszam na Mszę św. do Jasionej o godz. 08.oo i 16.oo; do Żyrowej o 17.oo .
 Niektóre postanowienia dekretu biskupa opolskiego na czas epidemii:
- W liturgii może uczestniczyć 1 osoba na 15 m2 ... Dla ułatwienia, żeby nie trzeba
liczyć obecnych w kościele, przy wejściu są laminowane karteczki w ilości
odpowiadającej ilości miejsc podczas liturgii. (Jasiona -33 os., Żyrowa -25 os.)
Wchodząc zabieram taką karteczkę, wychodząc oddaję. Jeśli karteczek już nie ma,
znaczy wszystkie miejsca są zajęte. Pozostaję przed kościołem korzystając z
nagłośnienia. WAŻNE ! Wychodząc kartkę zostawiamy w miejscu, skąd ją wzięliśmy.
Wiernych obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Stosowanie się do tych zasad jest
okazaniem miłości bliźnim. Sobie też.
- Z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej
mogą korzystać : osoby w podeszłym wieku i inne poważnie zagrożone z uwagi na
tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osoby z objawami infekcji,
przebywające w kwarantannie i samoizolacji, odczuwające wzmożoną obawę przed
zakażeniem oraz ci wszyscy, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć
w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do
kościoła).
- Po rannej Mszy św. w dni powszednie krótka adoracja Najświętszego Sakramentu
z modlitwą o ustanie epidemii i śpiewem Suplikacji.
W Żyrowej w sobotę o godz.16.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu.
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