Niedziela IV Wielkiego
Postu - LAETARE
22. 03. 2020 r.
Ogłoszenia

 Dzisiejsza niedziela zwana Laetare, zwiastuje połowę okresu przygotowania się do Wielkanocy.
Zapraszam na Gorzkie Żale : o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego.
 W dni powszednie – od poniedziałku do piątku - w kościele parafialnym o godz. 20.30 modlitwa
różańcowa w intencji uproszenia ustąpienia epidemii wywołanej koronowirusem. W sobotę o godz.
16.oo wystawienie Najśw. Sakramentu z modlitwą o ustąpienie epidemii. Zapraszam do wspólnej
modlitwy.
 W środę święto Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Zapraszam do udziału we Mszy
św.
 W piątek zapraszam na Drogę Krzyżową : o 16.3o do kościoła w Żyrowej, po Mszy św. do
kościoła parafialnego
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Myśliwca 1 - 11
- Żyrowej - ul. Myśliwca od 14 (Karaś) do 25 (Nocoń)
 Przypomnienie! Wszyscy mogą korzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy św.
We Mszy św. i nabożeństwach nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 50 osób,
 Transmisje Mszy św. i nabożeństw w Radiu Doxa. W szczególnym czasie walki z wirusem, kiedy
wprowadzona została dyspensa ogólna zwalniająca z obowiązku osobistego uczestnictwa w niedzielnej i
świątecznej Mszy świętej, diecezjalne Radio Doxa zachęca do duchowego udziału w transmitowanych
Mszach św. i nabożeństwach. Przez cały Wielki Post, aż do odwołania, transmitowane będą każdego dnia
Msze święte, Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego, w piątki Droga Krzyżową, zaś w niedziele
Gorzkie Żale. Zachęcamy do wspólnego trwania w modlitwie, a więcej szczegółów dotyczących dokładnych
godzin emisji poniżej.
Transmisje Mszy świętych, Apelu Jasnogórskiego i Koronki do Miłosierdzia Bożego: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia; 20:00 – Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (w intencji
zatrzymania epidemii koronawirusa); 21:00 – Apel Jasnogórski; w soboty w godzinach: 7:00 – Msza św. z
Katedry Opolskiej; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry
Opolskiej; 21:00 – Apel Jasnogórski; niedziele w godzinach: 10:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 –
Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – Apel
Jasnogórski. Droga Krzyżowa - transmisje w piątki o 17:45 z Katedry Opolskiej. Gorzkie Żale – transmisja w
niedziele o 17:45 z Katedry Opolskiej. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9
FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na
www.doxa.fm.

 Transmisje Mszy św. z parafii katedralnej w Opolu w TVP3 OPOLE. Prosimy duszpasterzy o
przekazanie wiernym także informacji o codziennych telewizyjnych transmisjach Mszy św. w
parafii katedralnej w Opolu. Transmitowane są Msze św. w dni powszednie (od poniedziałku do
soboty) o g. 8.00 oraz niedzielna Msza św. o godz. 9.00.

