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OGŁOSZENIA

Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego.
O godz.14.oo zapraszam do kościoła w Żyrowej na nabożeństwo do Chrystusa Króla.
O godz.16.oo spotkanie muzyków kościelnych. Zapraszam !
W tym tygodniu Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. - zgodnie z planem.
Po Mszy św. szkolnej we wtorek przygotowanie do bierzmowania dla kl. II.
Za tydzień I Niedziela Adwentu.
Biskup Opolski zaprasza na diecezjalne otwarcie Jubileuszu Chrztu Polski , które
odbędzie się w sobotę 28 listopada o godz. 16.00 w Opolu. Uroczystość rozpocznie się w
kościele Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha „na Górce”, skąd przejdzie procesja do
katedry opolskiej. Tam sprawowane będą uroczyste I Nieszpory z I Niedzieli Adwentu,
podczas których - w obecności Biskupa Ostrawsko-Opawskiego Franciszka Lobkowicza i
naszych księży biskupów – nastąpi poświęcenie odrestaurowanej kaplicy spowiedzi pw.
św. Jana Nepomucena.
W przyszłą niedzielę o godz.15.3o w kościele akademickim w Opolu Ekumeniczna
Modlitwa Młodych.
Nauka przedchrzcielna w sobotę o 15.3o.
Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę: o 9.3o w kościele parafialnym, w Żyrowej
po mszy św. szkolnej.
Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
We wtorek kancelaria nieczynna. W zamian będzie w poniedziałek po Mszy św. do 9.oo
Na tablicy ogłoszeń są umieszczone nazwiska parafian, którzy w pierwszej turze uzyskali
najwięcej głosów. Za tydzień, II etap wyborów do PRD. Dla zapewnienia reprezentacji
każdej z wiosek, na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch osób z każdej wioski,
tych które miały największe poparcie parafian i wyraziły zgodę na kandydowanie. Z tych
dwóch osób wybieramy jedną. Z wyboru proboszcza do PRD wchodzą: P. Anna Bekiesch
z Dąbrówki i P. Józef Wilczek z Żyrowej.
Spotkania Małżeńskie w Nysie. W dniach 27-29 listopada w Nysie odbędzie się kolejna edycja rekolekcji dla
małżonków, tzw. Spotkania małżeńskie. Dialogi Małżeńskie to weekend, w czasie którego można przeżyć
głębokie spotkanie z samym sobą, ze współmałżonkiem i z Bogiem, a także odkryć, że po kilku, kilkunastu
lub kilkudziesięciu latach małżeństwa można się pełnej i głębiej kochać niż na jego początku. Informacje i
zgłoszenia pod nr. tel. 503 629 569.

