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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj o godz. 14.oo zapraszam do Żyrowej na nabożeństwo adwentowe z poświęceniem żłobków.
W katedrze opolskiej o 14.oo modlitwa biskupa z żyjącymi w niesakramentalnych związkach.
 Jutro Jasionej okazja do spowiedzi św. : od 7.oo – 8.oo; od 9.oo – 12.oo; od 16.oo – 18.3o.
 We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Okazja do spowiedzi św. do godz.12.oo.
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.
Kolekta podczas Pasterki jest przeznaczona
na Fundusz Obrony Życia.
Msze św. w dzień Bożego Narodzenia o
godz. 7.oo, 9.oo i 10.3o. . 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 czwartek św. Szczepana. Modlitwą i ofiarą wspieramy
Uniwersytetu Opolskiego. Poświęcenie owsa.

Wydział Teologiczny

 W piątek wspomnienie św. Jana Ap. Po Mszy św. poświęcenie wina.
 W sobotę wspomnienie św. Młodzianków. Zapraszam do udziału we Mszy św. wszystkie
dzieci z rodzicami.
W Jemielnicy o godz. 11.oo Eucharystia dla pracujących za granicą i ich rodzin.
 We piątek (27.XII) rozpoczynają się w naszej Parafii odwiedziny duszpasterskie .
Odwiedzimy rodziny w Jasionej, Żyrowej, Oleszce, Dąbrówce, Zakrzowie. 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 nasze parafialne remonty .
 Z czasopism: Gość Niedzielny (10 zł), Mały Gość Niedzielny, Misyjne Drogi.

 Spotkanie Biskupa Opolskiego z małżonkami w kryzysie. Biskup Opolski
serdecznie zaprasza na modlitewne spotkanie małżonków w kryzysie, także
pozostających w separacji bądź po rozwodzie. Odbędzie się ono w Niedzielę
Świętej Rodziny 29 grudnia o godz. 14.00 w katedrze w Opolu.
 Bożonarodzeniowe spotkanie Bractwa św. Józefa. W niedzielę Świętej
Rodziny o godz. 16.00 w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach
odbędzie się bożonarodzeniowe spotkanie członków Bractwa św. Józefa wraz
z rodzinami. W programie: Msza św. i wspólne kolędowanie w Opolskim
Betlejem, przy kościele w Opolu-Szczepanowicach.
 W 10 kościołach na terenie diecezji opolskiej w ostatnich dniach adwentu
będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania również w
późnych godzinach wieczornych. Adwentowa Noc Konfesjonałów to
inicjatywa skierowana do wszystkich zapracowanych, wracających z pracy za
granicą oraz poszukujących.
Harmonogram Adwentowej Nocy Konfesjonałów 2019: Opole, kościół św.
Michała (Półwieś) – 23 grudnia, godz. 19:00-23:00; Opole, kościół bł.
Czesława (Zaodrze) – 22 grudnia, godz. 19:00-23:00; Kluczbork, kościół
Najświętszego Serca Pana Jezusa – 23 grudnia, godz. 19:00-23:00;
Kędzierzyn-Koźle, kościół św. Zygmunta i Jadwigi - 20 grudnia, godz.
19:00-23:00; Nysa, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła – 20 grudnia, godz.
18:00-24:00; Nysa, kościół św. Franciszka – 20 grudnia, godz. 18:00-23:00;
Nysa, kościół Matki Boskiej Bolesnej – 20 grudnia, godz. 18:00-24:00;
Kietrz, kościół św. Tomasza – 20 grudnia, godz. 20:00-22:00; Domecko,
kościół Niepokalanego Serca NMP – 23 grudnia, godz. 20:00-22:00;
Grobniki, kościół Ścięcia Jana Chrzciciela – 22 grudnia, godz. 20:00-23:00.

