Niedziela I Adwentu
30. 11. 2014
OGŁOSZENIA

Rozpoczynamy Adwent – okres przygotowania się na przyjście Pana Jezusa w tajemnicy Jego
Narodzenia, jak i przyjścia na końcu świata. Nie jest to jeszcze czas świąteczny , dlatego nie
należy od początku Adwentu ozdabiać swoich domów i ogrodów dekoracjami
bożonarodzeniowymi.
Przeżyć Adwent owocnie pomogą nam:
- pokuta adwentowa ;
- trzeźwość ;
- udział w Mszach św. roratnich, na które zapraszam :
= do Jasionej w poniedziałek , wtorek i środę ;
= do Żyrowej w czwartek i piątek.
Zapraszam na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem
kościoła parafialnego dzisiaj , o godz.14.oo

lampek, wieńców

i opłatków do

Dzisiaj o godz.15.3o w kościele akademicko - seminaryjnym przy ul. Drzymały w Opolu,
Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Zapraszam!
Katecheza dla dzieci I Komunijnych -

we wtorek i czwartek o godz. 17.oo.

W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
W sobotę św. Mikołaja. W kościele w Żyrowej – uroczystość. Zapraszam do udziału we Mszy św.
Za tydzień zapraszam na odpust do Żyrowej . Suma o godz. 9.oo, nieszpory odpustowe o
14.oo.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian:
= z Jasionej, ul. Główna 22 - 37,
= z Żyrowej , ul. Wojska Polskiego 34 - 40
W przyszłą niedzielę do puszek zbiórka na Kościoły na Wschodzie .
Z czasopism : Gość Niedzielny , Różaniec., Anioł Stróż, Tak rodzinie.
Spotkanie ministrantów: w Jasionej we wtorek, Żyrowej w czwartek po Mszy św.
Szlachetna Paczka. Zbliża się czas kupowania i organizowania świątecznych prezentów. Warto zatroszczyć się o tych, którym wiedzie
się gorzej i przygotować Szlachetną Paczkę. Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską kampanię społeczną. Rodzinę, której chcemy
sprawić prezent możemy wybrać przez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl
Rok Życia Konsekrowanego w Kościele. Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku
2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja –
życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”.
Remont małżeński 2014. W dniach 12-14 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się szósta edycja
rekolekcji dla małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Kiedy droga jest celem”. Organizatorzy zapraszają na nie małżonków zarówno
szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.

