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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Dzień Modlitw o powołania do służby w Kościele.
W rozpoczynającym się 57 Tygodniu Modlitw o Powołania do Służby w Kościele modlić
się będziemy w tej intencji, szczególnie podczas Mszy św. i nabożeństw .


Zapraszam na nabożeństwa majowe:
- dzisiaj o godz. 14.oo do Żyrowej ,15.oo do kościoła parafialnego.
- 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.



Od jutra do piątku o godz. 14.oo w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu.
W sobotę o godz. 17.oo adoracja w Żyrowej i nabożeństwo majowe.



W piątek uroczystość św. Stanisława Biskupa, Patrona Polski. Zapraszam do udziału we Mszy św.



Zapowiedzi: Rafał Dąbrowa z naszej Parafii i Marta Zimmermann z par. Rozwadza = zap. III
Mariusz Wowra z naszej Parafii i Justyna Szweda z Kędzierzyna-Koźla = zap. II



Dla przypomnienia! Z powodu epidemii w kościele parafialnym może równocześnie przebywać 36
osób , w Żyrowej 27 osób . Trzeba przy tym zachować odległość 2 m. od drugiej osoby Wierni,
którym zabrakło miejsc w kościele, mogą brać udział w liturgii stojąc na zewnątrz w bezpiecznej
odległości od siebie . Komunię św. też tam możemy przyjąć.
Wierni gromadzący się w kościołach, na liturgii i poza nią , są zobowiązani do zasłaniania ust i
nosa.
Z dyspensy od niedzielnej Mszy św. możemy korzystać do 24.05
Już możemy przyjmować sakrament pokuty w konfesjonale . Zapraszam przed Mszą św. i podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Dopuszcza się do służenia ministrantów powyżej 13. roku życia.
Stosowanie się do tego zarządzenia władz państwowych i kościelnych jest wyrazem
miłości bliźniego. Gorąco dziękuję wszystkim parafianom za dotychczasowe
zdyscyplinowanie w tym względzie. O taką postawę nadal proszę!



Bóg zapłać za ofiary wpłacone na konto parafialne – 54 8907 1034 2009 8000 6053 0001. Zachęcam
do formuły „na cele kultu religijnego” w rubryce „tytułem”.


Z czasopism : Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej.

