
 

 

 
 
 
 
 
 

Dzisiaj 719 rocznica poświęcenia 
kościoła św. Mikołaja w Żyrowej. 

  
 
 

 Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe: 
       =   dzisiaj o godz. 14.oo do kościoła w Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego  
            parafialnego ; 

  =   w dni powszednie  w  Jasionej: w poniedziałek, wtorek i piątek o 18.oo, w czwartek  
       i sobotę po  Mszy św; 

       =  w  Żyrowej o godz. 18.oo.  
 
 We wtorek o godz. 18.oo zapraszam dzieci i młodzież szkolną na nabożeństwo 

różańcowe do kościoła parafialnego.                                                                                                                                
Po nabożeństwie  przygotowanie do bierzmowania dal kl. VIII.   
 

 W środę o godz. 18.3o zapraszam na Mszę św. i wspólne przygotowanie do I Komunii św. 
dzieci I Komunijne z rodzicami.  
 

 W dniach 24-30 października będziemy przeżywali Tydzień Misyjny. W tym roku 
towarzyszy mu hasło: «Spotkali śmy Jezusa wi ęc głosimy».  Niech ten czas stanie się 
szczególnym czasem modlitwy za misje i misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej 
diecezji. Za tydzień kolekta na cele misyjne.  

 
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę  
     o to parafian z : 

=    Jasionej -   ul. Główna  1 - 12  
=    Żyrowej    -  ul. 1 Maja.  

 
 We wtorek o godz. 17.15 zapraszam na spotkanie ministrantów w Jasionej. 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny.  

 
 Zjazd Bractwa św. Józefa w Jemielnicy. W niedzielę 31 października odbędzie się doroczne 

spotkanie (tzw. zgromadzenie ogólne) członków Bractwa św. Józefa z Biskupem Opolskim w 
kościele parafialnym w Jemielnicy. Rozpoczęcie o g. 15.00, a w programie: nabożeństwo 
różańcowe, Słowo Biskupa Opolskiego do członków Bractwa, przyjęcie nowych członków, a także 
wybory Zarządu Kapituły Bractwa. 
Zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa. Aby to uczynić, zainteresowana osoba powinna 
wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl. Po wpisaniu 
najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) deklarację kandydat przedstawia 
proboszczowi swojej parafii. Księży Proboszczów prosimy o przekazanie deklaracji listownie lub osobiście do 
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu do 25 października. Przyjęcia do Bractwa dokona 
Ksiądz Biskup 31 października 2021 r. w Jemielnicy.  

Niedziela  XXIX zwykła 
           17. 10. 2021 
        OGŁOSZENIA 


