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Dzisiaj w Żyrowej odpust ku czci św. Mikołaja . Zapraszam do udziału w sumie
odpustowej o godz.9.oo. Po południu nieszpory odpustowe o 14.oo.
Dzisiaj modlitwą i ofiarą wspieramy Kościół Katolicki na Wschodzie. Ofiarę na ten
cel możemy złożyć przed kościołem do puszki.
Jutro Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam do
udziału we Mszy św.
Zapraszam na Msze św. roratnie: we wtorek, środę i piątek do Jasionej ; w
czwartek i sobotę do Żyrowej.
W środę po roratach zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami na wspólne
przygotowanie do I Komunii św.
Z czasopism : Gość Niedzielny , Rycerz Niepokalanej, Stadt Gottes,
W ramach dorocznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, można w zakrystii nabyć
świecę . Cena świecy = 5 zł i 12 zł. Świece i opłatki rozprowadza Parafialny Zespół Caritas.
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.
II Diecezjalna Pielgrzymka Niepełnosprawnych do katedry opolskiej. Do ogłoszeń! W niedzielę 14
grudnia br. - z racji Światowego Dnia Niepełnosprawnych - odbędzie się 2. Diecezjalna Pielgrzymka
Niepełnosprawnych do katedry opolskiej. Rozpoczęcie o 13.30 nabożeństwem ku czci Matki Bożej
Opolskiej, 14.00 - Msza święta z możliwością oddania czci relikwiom Krzyża Świętego. Po Mszy
świętej zebrani przełamią się tradycyjnym opłatkiem. Zaproszenie jest kierowane do wszystkich
niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół i opiekunów.
Rekolekcje dla zelatorów i odpowiedzialnych za wspólnoty Żywego Różańca. Wolne miejsca!!!
Diecezjalny duszpasterz Żywego Różańca zaprasza wszystkich zelatorów i odpowiedzialnych za
wspólnoty Żywego Różańca na rekolekcje weekendowe w dniach od 12 do 14 grudnia 2014 roku, w
Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni.
W sobotę od godz. 9.oo w Hali Sportowej w Zdzieszowicach Turniej Piłki Nożnej ministrantów
naszego dekanatu. Kibice mile widziani.
W poniedziałek o 19.oo spotkaniem sekcji finansowo – gospodarczej Parafialnej Rady Duszpasterskiej

