Niedziela I Adwentu
03. 12. 2017
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.
Przeżyć Adwent owocnie pomogą nam:
- pokuta adwentowa ;
- trzeźwość ;
- udział w Mszach św. roratnich, na które zapraszam :
= do Jasionej w poniedziałek , wtorek i sobotę ;
= do Żyrowej w środę i czwartek .
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej.
Od dzisiaj zmieniamy tajemnice różańca św.
Dzisiaj o godz.14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo adwentowe z
poświęceniem lampek, wieńców i opłatków,
Dzisiaj po Mszy św. można będzie zaopatrzyć się w opłatki, świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
dzieciom (5,12 zł) i pierniczki.
Dzisiaj o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa
Młodych. Towarzyszyć jej będzie motto: „Ducha nie gaście!”. Do udziału w tym modlitewnym
spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz przedstawicielami Kościoła ewangelickoaugsburskiego i zielonoświątkowego, Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.
W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapraszam do udziału we Mszy św. Przed
Mszą św. w tym dniu śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.
W przyszłą niedzielę w kościele w Żyrowej odpust św. Mikołaja . Suma o godz. 9.oo, nieszpory
odpustowe o 14.oo.
W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą wspieramy Kościoły na Wschodzie (zbiórka do puszek).
Spotkanie ministrantów: w Jasionej we wtorek, Żyrowej w czwartek po Mszy św.
W Adwencie odbędzie się kolejny cykl spotkań formacyjnych w rejonach. dla rejonu Krapkowice.
12 grudnia o godz. 18.00 w Otmęcie, Par. Ducha św.
Z czasopism : Gość Niedzielny , Różaniec, Anioł Stróż, Tak Rodzinie, Stadt Gottes.
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Opolskiej organizuje wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w
Bazylei. Punkty przygotowań zlokalizowane są w Opolu i Raciborzu.
W dniach 9 i 10 grudnia odbędzie się zimowa edycja Festiwalu Chwały pod hasłem «Rodzina gwarantem
bezpieczeństwa». W sobotę, 9 grudnia, spotkania, koncerty i konsultacje odbywać się będą w Centrum
Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Dzień później w Klasztorze Annuntiata w Raciborzu. Głównym
celem projekt «Rodzina gwarantem bezpieczeństwa» jest promocja rodziny opartej na tradycyjnych
wartościach, które pielęgnowane pozytywnie wpływają na rozwój społeczeństwa, a co za tym idzie
zwiększają szansę funkcjonowania w rzeczywistości wolnej od przestępczości.

