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Ogłoszenia

 Dzisiaj obchodzimy II Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: Biedak zawołał, a Pan go
usłyszał (Ps 34,7).Włączmy się w modlitwę w intencji ubogich, uczmy się w nich
dostrzegać przychodzącego Jezusa i pomyślmy, jak możemy ulżyć ich niedoli.
 Dzisiaj po Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.
Zapraszam na nieszpory niedzielne do Żyrowej o godz. 14.oo.
 Msza św. szkolna we wtorek o godz.18.oo kościele parafialnym . Zapraszam !
 W piątek o godz. 17.3o w salce parafialnej przygotowanie do bierzmowania dla
kandydatów z kl. VI, VII I VIII.
 W sobotę o godz. 16.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najświętszego Sakramentu.
 W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego,
przeżywać będziemy 2. rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana. Po południu nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla z
przyjęciem nowych ministrantów. Po nim spotkanie muzyków kościelnych.
 Spotkanie ministrantów w sobotę o 10.oo w kościele parafialnym.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z :
=
Dąbrówki, ul. Szkolna od rodz. Podleska - Gnojczak
= Żyrowej , ul. Myśliwca od 8 (Wiora) do 13 ( Rosoł)
 Z czasopism:

Gość Niedzielny,

 Spotkania rejonowe Bractwa św. Józefa. W okresie przedadwentowym oraz w czasie
Adwentu odbędą się ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkania Bractwa św. Józefa w
rejonach, na które wraz z duszpasterzami poszczególnych parafii serdecznie zapraszamy.
14 grudnia (piątek) o godz. 17.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w KrapkowicachOtmęcie (dla rejonu Krapkowice-Obrowiec) zaplanowano: Mszę św. sprawowaną w
intencji żyjących i zmarłych członków Bractwa, konferencję formacyjną oraz adorację
Najświętszego Sakramentu i braterskie spotkanie.
 Dzień skupienia dla narzeczonych w Opolu. W sobotę 1 grudnia w godzinach od 10.00 do
14.00 w kaplicy «Wieczernik» pod kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu
(wejście z tyłu kościoła od strony zakrystii) odbędzie się dzień skupienia dla
narzeczonych. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu – pip.opole.pl, w
zakładce: Rodzina. Dzień skupienia prowadzą ks. Daniel Leśniak (ojciec duchowny w
WMSD w Opolu) i ks. Wojciech Kuzyszyn (wikariusz par. św. Apostołów Piotra i Pawła).

