
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 
 Zapraszam na  nabożeństwo majowe : dzisiaj  o 14.oo do kościoła parafialnego ; po Mszy 

św. o godz. 15.oo  do Żyrowej 
w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej ; w sobotę po rannej 
Mszy św.;                                                                                                                                                                          
w  Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św. : majowe w środę  w Żyrowej  w języku niemieckim. 
 

 We wtorek Msza św. szkolna. Po niej spotkanie ministrantów. Zapraszam też kandydatów 
do służby przy ołtarzu Pana.  
 

 Trwa Rok Świętego Józefa. Zgodnie z wolą Księdza Biskupa - ma on być czasem 
intensywniejszej modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa. Raz w miesiącu ( w najbliższą 
środę)  Msza wotywna ku czci św. Józefa i specjalne nabożeństwo.  W maju  w intencji 
ludzi pracy i o uświęcenie pracy ludzkiej.  Zapraszam !  
 

 W sobotę  święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą modlitwą 
. 

 Za tydzień Zesłanie Ducha św.. Codziennie, podczas nabożeństwa majowego  Nowenna 
przed tą Uroczystością. 

 
 Zapowiedzi: Denis Peszka z par. Malnia i Jessica  Dziony z naszej parafii =  za. III  

Szymon Pierzchała z naszej parafii i Iwona Czernek z par. Kamień = zap. III                                       
Andrzej  Szwitula z naszej parafii i Dominika  Przemus z par, Rozwadza = zap. III                        
Mateusz Cerman z naszej parafii i  Karolina Pluta ze Zdzieszowic  = zap. III                                                                           

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
-   Oleszki   -  ul. Kościuszki 33 - 51 
-   Żyrowej  -  ul. Boczna od 1 do nr 11 

 
 W niedzielę, 23 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  głębinowski kościół zostanie 

podniesiony do rangi Sanktuarium św. Rity jako patronki spraw najtrudniejszych. Uroczystościom 
będzie przewodniczył Biskup Opolski Andrzej Czaja. Msza święta będzie celebrowana o godz. 16.00 
na placu przed kościołem. Liturgia będzie transmitowana poprzez Diecezjalne Radio Doxa oraz na 
stronie internetowej www.swietaritaglebinow.pl Ze względu na obecny stan epidemiczny zapraszamy 
do łączenia się z uczestnikami liturgii przede wszystkim poprzez media. 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny. 

 
 PRZYPOMNIENIE !!  Z powodu epidemii w kościele może przebywać równocześnie  nie  więcej, niż 

:  39 osób w Jasionej, 27 osób w Żyrowej. Mamy obowiązek korzystania z maseczki i 
dystansowania się, także gdy jesteśmy na placu kościelnym.        
Możemy korzystać dyspensy od udziału we Msz św.                                                                                                               
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