Niedziela I Adwentu
29. 11. 2015
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, środę i sobotę ;
= do Żyrowej w czwartek i piątek.
Dzisiaj II tura wyborów do PRD. Otrzymamy kartę do głosowania, zakreślamy nazwisko jednego
kandydata i wrzucamy do urny. Bóg zapłać za udział w wyborze .
Zapraszam na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem lampek, wieńców i opłatków do kościoła
parafialnego dzisiaj , o godz.14.oo.
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 niedzielę św. Mikołaja. W kościele w Żyrowej odpust. Suma o godz. 9.oo, nieszpory odpustowe
o 14.oo.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszce - ul. Wiejska od 8 do 22
- Żyrowej - ul. Domańskiego od 14(Jeziorowski) do 27(Misiorek)
W przyszłą niedzielę do puszek zbiórka na Kościoły na Wschodzie .
Z czasopism : Gość Niedzielny , Stadt Gottes, Pioco, Weite Welt, Różaniec, Anioł Stróż, Tak
rodzinie, Nasza Arka.
Spotkanie ministrantów: w Jasionej we wtorek, Żyrowej w czwartek po Mszy św.
W dniach 11-13 grudnia br. w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się 5. edycja rekolekcji
dla małżeństw Remont Małżeński pod hasłem „Silna Rodzina”. Organizatorzy zapraszają na nie małżonków,
zarówno szczęśliwych ze sobą jak i przeżywających trudności.
Program stypendialny „Wspieramy najlepszych”. Ważne ogłoszenie „społeczne” Urzędu Marszałkowskiego
skierowaną za pośrednictwem Księdza Biskupa do Proboszczów parafii województwa opolskiego. Dotyczy
ona programu pomocy stypendialnej „Wspieramy najlepszych” i naboru wniosków do tego programu w
dniach 7-18 grudnia.
We wtorek kancelaria nieczynna. W zamian będzie w poniedziałek od 8.oo do 9.oo. Za zmianę
przepraszam!

