
 
 
 „ Wszystko, co czynimy dla bliźniego, czynimy dla Jezusa” (Karol de Foucauld)  Dzisiaj 

modlimy się w intencji dotkniętych chorobą trądu.                                                               
O godz. 14.oo w Żyrowej Msza św.                                                                                      
O godz. 16.oo zapraszam do w kościoła parafialnego na Misyjne Kolędowanie. Można 
będzie wesprzeć opolskich misjonarzy darem materialnym. Zwykle  robiliśmy to poprzez 
ministrantów i kolędników, którzy odwiedzali nasza mieszkania.  
 

 We wtorek  święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
Msze św. rozpoczynają się poświęceniem gromnic.                                                                                                        
Jest to także Światowy  Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się wraz z wszystkimi 
osobami, które poświęciły się Bogu poprzez życie w różnych zgromadzeniach i 
wspólnotach zakonnych.   Kolekta na potrzeby  klasztorów  klauzurowych .   
 

 W środę  wspomnienie św. Błażeja. Błogosławieństwo św. Błażeja możemy przyjąć we 
wtorek po Mszy św. w Żyrowej i w środę w kościele parafialnym.  
 

 W piątek  wspomnienie św. Agaty. Po Mszy św. poświęcenie chleba i wody św. Agaty.                                                      
W sobotę św. Doroty, poświęcenie jabłek.  
 

 Przypada I czwartek, piątek i sobota  miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą 
Mszą św.                      Po Mszy św. wieczornej w czwartek nabożeństwo o powołania.                                                                   
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę zgłosić ich w zakrystii. 

 
 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o godz. 16.3o w Jasionej.  
 
 Z czasopism: Gość Niedzielny , Leben  jetzt, Głos św. Franciszka, Różaniec, Anioł Stróż, 

Tak rodzinie. 
 

 Przypomnienie niektórych  postanowień  dekretu biskupa opolskiego na czas epidemii      
- W liturgii może uczestniczyć 1 osoba na 15 m2  powierzchni kościoła.                              . 
- 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). 
- Odwiedziny chorych , jak i przygotowanie do przyjęcia sakramentów św. odbywa się w 
reżimie  sanitarnym.                                                                                                                              
Stosowanie się do tych zasad jest okazaniem miłości  bliźnim.  Sobie też.                 
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