
 
 
 Dzisiaj o godz. 14.oo  Msza św. niedzielna w kościele parafialnym.  

 
 Zapraszam na ostatnie w tym adwencie roraty. Jutro do Jasionej, we wtorek do Żyrowej. 

Dzieci przynoszą swoje adwentowe plansze, które można będzie uzupełnić.  
 

 Okazja do spowiedzi św. : przed poranną Mszą św.; nadto jutro i w środę w Jasionej, we 
wtorek w Żyrowej w godz.  od 16.oo – 18.oo. Będzie do dyspozycji O. Franciszkanin.  
 

 Odwiedziny chorych: w poniedziałek w Oleszce, we wtorek w Zakrzowie, w  środę w 
Jasionej i Dąbrówce. Zgłaszając chorych, proszę   podać telefon kontaktowy 
 

 W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Okazja do spowiedzi św. do godz.12.oo.                             
Starajmy się pielęgnować zwyczaje  wigilijne, jak wspólna modlitwa, łamanie  się 
opłatkiem, śpiew kolęd. Nabożeństwo przy wigilijnym stole:  Droga do Nieba nr 59 i str.79.  

 

 
 
 Podczas Świąt nie będzie możliwości przyjęcia Komunii św. w domu chorego.  

 
 W sobotę św. Szczepana. Modlitwą  i ofiarą wspieramy  Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Opolskiego. Poświęcenie owsa. 
 

 W  niedzielę św. Rodziny i   wspomnienie św. Jana Ap. Po Mszy św. poświęcenie wina. 
 

 W Niedzielę Świętej Rodziny  Biskup Opolski odprawi o godz. 9.00 Mszę św. w katedrze 
opolskiej w intencji Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich Msza św. będzie 
transmitowana przez telewizję TVP3 Opole.  
 
 

Niedziela  IV Adwentu 
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OGŁOSZENIA 

BOŻE NARODZENIE.  Zapraszam na 
Pasterkę : do  Żyrowej  w  Wigilię o godz. 
22.oo, o północy do kościoła parafialnego. 
Zapraszam młodzież  i strażaków  ze   
sztandarami.  
Kolekta podczas Pasterki jest przeznaczona 
na Fundusz Obrony Życia. 
Msze św. w dzień Bożego Narodzenia o 
godz. 7.oo, 9.oo i 10.3o. . Kto przyjmie 
Komunię św. podczas Pasterki,  może Ją 
przyjąć podczas Mszy św.  w  dzień. 
Zapraszam na nabożeństwo kolędowe: o 
14.oo do    Żyrowej , o 15.oo do  kościoła 
parafialnego . Ci, którzy nie byli na Mszy św. 
w kościele , będą mogli przyjąć Komunię św.  
 



 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 

 
 Zapowiedź:  Sebastian Jantos z naszej Parafii i Barbara Kemska z Zawadzkiego = zap. I. 

 
 W tym tygodniu kancelaria parafialna nieczynna. Wyjątek stanowią sprawy związane z 

nagłym zachorowaniem  lub  pogrzebem.  
 

NIEKTÓRE  POSTANOWINIA DEKRETU BISKUPA OPOLSKIEGO  OBOWIĄZUJĄCE  
PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  (DO 27. XII. 2020). PRZYPOMNIENIE I PROŚBA 
O STOSOWANIE SIĘ DO NIEGO.  

1.  W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć 
więcej niż 1 osoba na 15 m2, zachowując dystans między sobą nie mniejszy niż 1,5 m, 
chyba, że wspólnie zamieszkują. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych 
znajduje się na głównych drzwiach kościoła . 

2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach 
kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą.  

3. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy 
świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. 
choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, 
przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę 
przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą 
uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie 
dostaną się do kościoła). 

4.    Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę  
      duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą  
      jedynie duchowni. 
 

    Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej    zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę 
COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, 
że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko 
zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej 
niż po miesiącu od wyzdrowienia –  do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w (Opolu lub Raciborzu). 

 


