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Dzisiaj na godz. 14.oo zapraszam do kościoła w Żyrowej na nabożeństwo w intencji
Jedności Chrześcijan We wtorek święto Nawrócenia św. Pawła – kończy się Tydzień
Powszechnej Modlitwy i Jedność Chrześcijan.

 Dzisiaj o godz. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się
Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Nabożeństwu przewodniczyć będzie biskup opolski
Andrzej Czaja, zaś Słowo Boże wygłosi proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w
Opolu, ks. Wojciech Pracki. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu zapraszam
młodzież.
 Zgodnie z wolą Papieża Franciszka dzisiaj przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Ma
ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma
Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.
 We wtorek o godz. 17.oo zapraszam na Mszę św. szkolna do Jasionej. Po Mszy św. ,
o godz. 18.oo przygotowanie do bierzmowania dla kl. VIII. W poniedziałek o 18.oo
zapraszam uczniów szkół ponadpodstawowych.
 W ramach przygotowania do I Komunii św. piątek o godz.18.oo zapraszam rodziców z
dziećmi na Mszę św.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Wiejska 1 - 7
- Żyrowej - ul. Boczna 15 - 31 i ul. Jagodowa
 Ostatnia niedziela stycznia w Kościele Katolickim poświęcona jest modlitwie za chorych
na jedną z najstraszniejszych chorób, jaką jest trąd.. Niech będzie też okazją do
materialnego wsparcia dzieła pomocy trędowatym..
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
 W tym tygodniu kancelaria, zamiast w środę, czynna będzie w czwartek 15.3o – 16.3o.
 Przypominam, że w kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być
zajęte 30% dostępnych miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tego limitu
nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie
obowiązują na zewnętrz kościołów i kaplic.
Zasłaniamy usta i nos, zachowujemy dystans. Liczę na Wasz rozsądek i
odpowiedzialność. Kiedy jestem niezdrów, mogę korzystać z ogólnej dyspensy.
Stosowanie się do tych zasad jest okazaniem miłości bliźnim. Sobie też .

