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OGŁOSZENIA

Dzisiejsza Uroczystość kończy liturgiczny okres Bożego
Narodzenia.
Podczas sumy uroczyste udzielanie chrztu św. Po Mszy św.
błogosławienie matek oczekujących dziecka.
O godz. 14.oo w kościele parafialnym kolędowanie z udziałem
naszych muzyków kościelnych, chóru i orkiestry. Zapraszam !!
We wtorek kościele w Żyrowej adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do
pobożnego i licznego udziału. Plan adoracji:
g.12.oo - dzieci
g.13.oo - ul. Wojska P., Poprzeczna, Dzierżonia, Kasztanowa, Leśna, Miarki
g.14.oo - adoracja w języku niemieckim
g.15.oo - ul. Myśliwca, Boczna, Domańskiego
g.16.oo - ul. Ogrodowa, Korfantego, 1 Maja
g.17.oo - młodzież
g.18.oo - zakończenie adoracji. Msza święta.
Trwają odwiedziny duszpasterskie. Jutro początek o godz. 14.oo.
W sobotę, 17.01 o godz. 13.oo zapraszam ministrantów na kolędę na plebanię.
Za tydzień zapraszam na Mszę św. w intencji rodzin odwiedzonych podczas tegorocznej kolędy.
Można też będzie złożyć ofiarę kolędową.
Przygotowanie do I Komunii św. : we wtorek o 16.oo w Jasionej, w czwartek o 16.oo w Żyrowej.
W sobotę w Kościele Katolickim w Polsce Dzień Judaizmu.
W niedzielę rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jego hasłem
są słowa : „Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”. Zapraszam do udziału !
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki
- ul. Wiejska od 1 - 7
- Żyrowej - ul. Kasztanowa i Leśna.
Zapowiedzi: Mateusz Borowicz z Żyrowej i Kamila Rusin z Nowej Wsi Małej = zap. II.
Z czasopism : Gość Niedzielny ,
Koncert charytatywny na rzecz odbudowy „Barki”. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” zaprasza na koncert
charytatywny na rzecz odbudowy Barki. Koncert odbędzie się w sobotę 17 stycznia 2015 r. o godz. 19.00 w hali sportowej
PG 2 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kozielskiej 34. Organizatorzy informują, iż „gwiazdą wieczoru będzie Kamil
Bednarek, który w jednej z pierwszych swoich piosenek śpiewał: ważne, byś zawsze miał serce dobre. Przed nami wspaniała
okazja, by te słowa wprowadzić w życie i pokazać jak niewiele trzeba, by uczynić świat lepszym ...

