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OGŁOSZENIA
Dzisiaj o godz. 14.oo zapraszam do Żyrowej na
nabożeństwo adwentowe z poświęceniem żłobków .
Nabożeństwo poprowadzi nasz chór parafialny.
Aby Chrystus mógł się narodzić w naszych sercach trzeba je oczyścić w sakramencie pokuty.
Okazja do spowiedzi św. - w Jasionej: we wtorek od 7.oo - 8.oo; w środę od 7.oo – 8.oo; od
9.oo – 12.oo; od 16.3o – 19.oo ; - w czwartek od 7.3o – 7.45 od 8.45 – 12.oo
- w Żyrowej: we wtorek od 10.oo – 11.3o i od 17.oo -19.oo.
Odwiedziny chorych: we wtorek od 10.oo Żyrowa; w środę od 9.oo pozostałe wioski. Proszę
ich zgłosić w zakrystii.
Zapraszam na ostatnie Roraty: jutro o 18.oo i w środę o 7.3o do kościoła parafialnego; we wtorek
o 18.oo do Żyrowej.
W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Starajmy się pielęgnować zwyczaje wigilijne, jak wspólna
modlitwa, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd. Nabożeństwo przy wigilijnym stole: Droga do Nieba
nr 59 i str.79.

BOŻE NARODZENIE. Zapraszam na Pasterkę : do
Żyrowej w Wigilię o godz. 22.oo, o północy do kościoła
parafialnego. Proszę młodzież i strażaków ze
sztandarami, orkiestrę. O 23.45 krótkie nabożeństwo
przed Pasterką
Kolekta podczas Pasterki jest przeznaczona na Fundusz
Obrony Życia.
Msze św. w dzień Bożego Narodzenia – jak w niedzielę.
Kto przyjmie Komunię św. podczas Pasterki, może Ją
przyjąć podczas Mszy św. w dzień.
Zapraszam na nabożeństwo kolędowe: o 14.oo do
Żyrowej , o 15.oo do kościoła parafialnego .
Parafian chorych, którzy chcieliby przyjąć Komunię św. podczas Świąt, proszę zgłosić w zakrystii
W sobotę św. Szczepana. Modlitwą i ofiarą wspieramy WydziaŁ Teologiczny Uniwersytetu
Opolskiego. Poświęcenie owsa.
W niedzielę uroczystość św. Rodziny. Podczas sumy uroczyste udzielanie chrztu św. Czcimy też
św. Jana Ew. – poświęcenie wina.
W poniedziałek(28.XII) rozpoczynają się w naszej Parafii odwiedziny duszpasterskie . Odwiedzimy
rodziny w Zakrzowie, Jasionej, Żyrowej, Oleszce, Dąbrówce. Przyjmując w naszych rodzinach
kapłana, starajmy się wspólnie z nim modlić, dzielić się spostrzeżeniami o naszym życiu
parafialnym. Ofiary składane podczas kolędy są przeznaczone na parafialne remonty.
Zwyczajem lat ubiegłych, w poniedziałek 28 grudnia, w Święto św. Młodzianków, Biskup Opolski
zaprasza wszystkich pracujących na co dzień za granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) oraz ich
rodziny, doświadczone sytuacją rozłąki, na modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP w Jemielnicy. O godz. 10.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Mszę św. i wygłosi
okolicznościowe Słowo Boże.
Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże, Stadt Gottes.

