
 

 

 Dzisiaj obchodzimy 109  rocznicę 
poświęcenia  i  59 rocznicę konsekracji kościoła parafialnego. Zapraszam wszystkich 
Parafian do wspólnego świętowania.   Suma kiermaszowa o godz.10.3o.   
O godz. 14.oo Msza św.  

     Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty.  
 

 Jutro o godz. 8.oo zapraszam na Mszę św. pokiermaszową  za naszych zmarłych. O 7.3o 
różaniec za zmarłych. 
 

 W poniedziałek  Święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu. Modlimy 
się za biskupa opolskiego. 
 

 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę  o to parafian z  
 =      Zakrzowa, ul. Mickiewicza  od  25 do 35 
            =     Żyrowej ,   ul. Myśliwca od  14 do 25 
 
 W związku z epidemią ks. Bp. wydał Dekret porządkujący życie liturgiczne w Parafii. 

Dekret zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń. Oto niektóre z postanowień dekretu:                          
- W liturgii może uczestniczyć 1 osoba na 15 m2.(Jasiona -33 os., Żyrowa -25 os.) 
Wiernych obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Z tego obowiązku wyłączeni są główni 
celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe. 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). 
- Jedną  godzinę przed każdą Mszą św. wieczorną, od wtorku do soboty,  zapraszam na 
adorację Najświętszego Sakramentu w intencji uproszenia ustąpienie epidemii i o pokój w 
naszej Ojczyźnie.  

 
 Zapraszam do zamawiania Mszy św. na następny rok. Najlepiej w godzinach 

kancelaryjnych. Można to tez uczynić po rannej Mszy św. w dni powszednie.  
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