
 
 
 Dzisiejsza Uroczystość kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.                                                                                              

O godz. 14.oo zapraszam na nabożeństwo kolędowe do kościoła w Żyrowej.  
Podczas tego nabożeństwa, zgodnie z dekretem Biskupa,  złożą ślubowanie członkowie 
nowej Parafialnej Rady Ekonomicznej. Są to: P. Janusz Sojka, P. Katarzyna Witoń, P. 
Irena Nogielska.                         

 
 W czwartek w  ko ściele  w  Żyrowej  adoracja  Naj świętszego  Sakramentu. 

Zapraszam do pobo żnego i licznego udziału.   Plan adoracji:   
      g.13.oo -    adoracja w języku niemieckim    
     g. 14.oo -   ul. Ogrodowa, Korfantego, 1 Maja 

           g.15.oo  -   ul. Wojska P.,  Poprzeczna, Dzierżonia, Kasztanowa , Leśna,  Miarki 
     g.16.oo  -   dzieci i młodzież 

           g.17.oo  -   ul. Myśliwca, Boczna, Domańskiego, Jagodowa                    
       g.18.oo  -  zakończenie adoracji 
 

  W dni powszednie wieczorem odprawione będą Msze św. w intencji rodzin z 
poszczególnych tras kolędowych Zapraszam do udziału w niej przedstawicieli rodzin 
mieszkających  przy danej ulicy. Podczas tej Mszy św. możemy złożyć ofiarę kolędową. 
Radni parafialni te ofiary przechowają i wpłacą na konto parafialne.  
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Jasionej  -  ul. Myśliwca 12 - 22 
- Żyrowej  -  ul. Boczna od 1 do nr 11  

 
 Za tydzień, o godz. 16.oo zapraszam do kościoła parafialnego na  nabożeństwo 

kolędowe dzieci i z dziećmi.  
 

 Zapowiedzi:  Dawid Jarosz , zam. w naszej Parafii i  Milena Gabor, zam. w Krapkowicach 
= zap. II. 

 Kamil  Filip ze  Zdzieszowic i Weronika Janik z naszej parafii = zap. II 
 

  Penitencjaria Apostolska przedłużyła do 31 grudnia 2022 Jubileuszowy Rok Jakubowy. 
Zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej na terenie diecezji opolskiej kościołami 
stacyjnymi będą: Bazylika Mniejsza św. Jakuba i Agnieszki w Nysie, Kościół św. Jakuba w 
Raciborzu (filia kościoła farnego) oraz Kościół św. Jakuba w Skorogoszczy. Od 1 stycznia 
2022 są jest jeszcze 6 kościołów odpustowych:       w Debrzycy, Lubrzy, Mechnicy, 
Nasiedlu, Pawłowiczkach i Pr ężynie. 

 
 Z czasopism : Gość Niedzielny , Rycerz Niepokalanej, Głos św. Franciszka 

Chrzest  Pański                      
09. 01. 2022 

OGŁOSZENIA 


