
 
 
 Dzisiaj  kończy się okres wielkanocny w liturgii. Na spełnienie obowiązku Komunii św. wielkanocnej 

mamy czas o niedzieli Trójcy Świętej.  
Zapraszam na ostatnie  nabożeństwo majowe: o godz.14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła 
parafialnego. 
 

 Jutro święto NMP Matki Kościoła.  Zapraszam do  udziału we Mszy św.                           

 Jutro w Kamieniu Śl.(g.10.oo), Gościęcinie (g.10.oo),Oleśnie(g.10.oo), Pietrowicach Wlk. (g.15.oo)  
Dni Modlitw Rolników.  Zapraszam !! 
 

 W czwartek święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to szczególny dzień 
modlitwy za kapłanów. Zapraszam na Mszę św.  
W  Żyrowej o godz. 17.oo w wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Pana 
Jezusa  Wiecznego Kapłana. 

 
 Przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

Odwiedziny osób chorych - wyłącznie na ich wyraźną prośbę i za zgodą ich najbliższych.  
 
 W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Odpust w Leśnicy. 

 
 W sobotę o godz. 15.3o zapraszam do kościoła parafialnego na naukę  przedchrzcielną . 

 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

-   Oleszki   -  ul. Kościuszki 1 - 16 
-   Żyrowej  -  ul. Dzierżonia i A. Koszyka  

 
 Z czasopism : Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Rycerz Niepokalanej, Misyjne 

Drogi, Głos św. Franciszka 
 

 Biskup Opolski w nowym dekrecie znosi dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy 
świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni 
świąteczne. Z dyspensy nadal mogą korzystać: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji 
oraz  ci, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem. Przypominam o przykazaniu 
kościelnym:” W niedziele i święta  we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”. Zapraszam do spełnienia 
tego obowiązku. 

 
 Od 30 maja przelicznik metrażowy dla określania liczby osób mogących gromadzić się w kościołach 

nie obowiązuje. Wierni uczestniczący w liturgii (w tym usługujący przy ołtarzu) nadal powinni 
zasłaniać usta i nos oraz - jeśli nie są rodziną - zachować rozsądny dystans od siebie. Komunia św. 
powinna być udzielana w kościele i tylko w trakcie liturgii (a nie poza nią, co dopuszczały 
dotychczasowe decyzje). 

   

 Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Tegoroczna, 25. Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych Diecezji Opolskiej, odbędzie się wyjątkowo (z racji epidemii) do katedry opolskiej. Msza pod 
przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai zostanie odprawiona w niedzielę 7 czerwca 2020 r. o 
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godzinie 9:00 i będzie transmitowana przez TVP 3 Opole oraz z kanału na You Tube Wochenblatt.pl: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5Nrn-MozXk 
 

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej (g.19.oo)  zapraszam członków Rady Parafialnej , szefa 
orkiestry, sołtysów do salki w Jasionej na spotkanie w sprawie procesji Bożego Ciała, w której 
może uczestniczyć nie więcej, niż 150 osób.                             

 
 


