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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.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.
Dzisiaj modlitwą i ofiarą wspieramy Kościół Katolicki na Wschodzie. Ofiarę na ten
cel możemy złożyć przed kościołem do puszki.
Zapraszam na Msze św. roratnie: w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę do
Jasionej ; w czwartek do Żyrowej.
We wtorek po roratach spotkanie z s. Agatą. Zapraszam!
W środę o godz.10.oo adwentowa Msza św. w Zakrzowie. Przed nia okazja do
spowiedzi św.
Przygotowanie do I Komunii św.: we wtorek o 16.oo w kościele parafialnym, w
czwartek o 16.oo w Żyrowej,
W piątek zapraszam kandydatów do bierzmowania. Podczas rorat będą posługiwać.
Jest to równocześnie obowiązkowe spotkanie formacyjne.
W ramach dorocznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, można po wyjściu z
kościoła nabyć świecę, (5 i 12 zł ). zaopatrzyć się opłatki i pierniczki świąteczne.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to
parafian:
= z Dąbrówki - ul. Leśna 1 – 10 i Szkolna Ambrozik - Kotyś
= z Żyrowej - ul. Wojska P. od 16 ( Majewski) do nr 32 (Nabiałek)i Oswalda Koprka
Obowiązkowe przedolędowe spotkanie ministrantów: w Jasionej w sobotę o 10.oo; w
Żyrowej w czwartek po roratach.
Małżonków naszej parafii zapraszam do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w ramach
Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Mocni Duchem” odbędą się w dniach 15-17 grudnia 2017 roku w
kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00,
sobotnie - o 18.00, a niedzielne – o 10.00. Tegoroczną edycję rekolekcji poprowadzi Michał
Frąckowicz, rekolekcjonista z Centrum Mocni w Duchu w Łodzi prowadzonego przez oo. Jezuitów,
prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, nauczyciel i wychowawca.

Ponad” . W dniach 15 -17 grudnia w Duszpasterstwie Akademickim Ressurexit w Opolu, w
czasie trwania „Remontu Małżeńskiego" odbędą się spotkania dla młodych pod hasłem
„PONAD”. Spotkania zaadresowane są dla młodych w wieku 14-19 lat. Spotkania organizuje
młodzież, której rodzice są zaangażowani w Remont Małżeński.
Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na nabożeństwo
adwentowe, które odbędzie się w 3. Niedzielę Adwentu 17 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.

