
 
 

 Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego. .                                
O godz.14.oo  Msza św. w Żyrowej. 
 

  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. 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.  
 

 Za tydzień I niedziela Adwentu – rozpocznie się Nowy Rok Kościelny.  
 

 Z czasopism:  Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. Korzystających z zbiorczej 
prenumeraty Leben  jetzt, Różaniec ( 71.oo), Anioł Stróż ( 66.oo) i Tak rodzinie ( 70.oo)  – 
proszę o zamówienie i opłacenie tych  pism na 2021 rok.   Termin – 01.XII.2020.        

 
 Rodziców, którzy chcą posłać swoje dzieci do I spowiedzi i Komunii św. proszę o kontakt na 

adres mailowy: Franciszek.augustyniok@diecezja.opole.pl.  
 

 W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna zgodnie z planem.  
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