
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Dzisiaj odpust św.  Antoniego w Zdzieszowicach. 
 

 O godz. 14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo fatimskie.  
 
 We wtorek o godz. 18.oo Msza św. szkolna Zapraszam !                                             

 
 W tym tygodniu przygotowanie do bierzmowania : dla I  roku – wtorek o 17.15 w Jasionej;  

dla II roku – wtorek po Mszy św. w Jasionej ;  dla III roku : we wtorek w Jasionej , 
czwartek w Żyrowej  -  po Mszy św.  

 
 Spotkanie ministrantów młodszych i kandydatów : we wtorek o 17.15  w Jasionej. 

Zapraszam !!! 
 

 Zapowiedzi:  Arkadiusz Ozimek z Mysłowic i  Justyna Czernek z naszej Parafii = zap. II. 
 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

-     Dąbrówki  -  ul. Szkolna od  5 do 22 
-    Żyrowej    -  ul. Myśliwca od 1 do 7  

    Parafianom   z  Jasionej  dziękuję za troskę o wygląd cmentarza i drogi doń prowadzącej  
oraz parkingu za salką. W czerwcu i lipcu proszę o to parafian z Oleszki. 

 Ksiądz Biskup Ordynariusz od dnia 13 czerwca br. aż do odwołania na terenie 
Diecezji Opolskiej wprowadza następujące  zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego:  

-   W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 
26 czerwca br. – 75%, dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych 
limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. 
- Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach 
kultu religijnego. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku 
wyłączeni są jedynie główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy 
państwowe. 
- Odwołuję w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i 
świątecznej.                                                                                                                                    
- Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na 
rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie 
udzielać Komunii świętej do ust i na rękę (np. jeden szafarz udziela Komunii do ust, a drugi 
na rękę). Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej 
porządku jej rozdzielania.                                                                                                                    

Niedziela  XI  zwykła 
13. 06. 2021 
Ogłoszenia 



- Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które 
przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii. 
- Nadzwyczajni szafarze Komunii św. mogą pełnić posługę jak przed wybuchem epidemii, z 
tym że w reżimie sanitarnym. 
 

  Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na przesłuchania wstępne na 
nowy rok szkolny 2021/2022, które odbędą się: 26 czerwca 2021 r. oraz 28 sierpnia 2021 r. 
od godz. 9.00.  Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Leben jetzt ( proszę opłacić na następne 6 miesięcy) 

 


