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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.
We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Zapraszam do udziału we Mszy św.
Zapraszam na Msze św. roratnie: w poniedziałek, środę, piątek i sobotę do
Jasionej ; w czwartek do Żyrowej.
W środę po roratach zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami na wspólne
przygotowanie do I Komunii św.
Z czasopism : Gość Niedzielny , Nasza Arka,
Za tydzień podczas popołudniowego nabożeństwa zaprzysiężenie nowej PRD. Po
nabożeństwie pierwsze robocze spotkanie.
Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wiernych do udziału w
diecezjalnych i rejonowych obchodach otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Odbędą się one w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Krapkowicach o godz. 11.00
przez abp. Alfonsa Nossola. Symboliczne otwarcie „bram miłosierdzia” otwiera święty
czas, który z woli Papieża Franciszka ma być dla wszystkich wierzących «żywym
doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara
każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz
bardziej skuteczne».
10 grudnia (czwartek) o godz. 17.00 w Obrowcu spotkanie modlitewno – formacyjne
Bractwa św. Józefa dla rejonu Krapkowice. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w
intencji zmarłych Braci i zmarłych z rodzin żyjących Braci. Po niej nabożeństwo do
św. Józefa.
W ramach dorocznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, można po wyjściu z
kościoła nabyć świecę . Cena świecy = 5 zł i 12 zł. Można się tez zaopatrzyć w
opłatki. Świece i opłatki rozprowadza Parafialny Zespół Caritas.
Po wyjściu z kościoła młodzież zaproponuje nam świąteczne pierniki. Korzystając z
tej propozycji wspieramy młodych w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży.
(„bilet dla córki”, „bilet dla brata”)

