Niedziela III zwykła
26. 01. 2020
Ogłoszenia

 Papież Franciszek postanowił, aby 3. niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako
Niedziela Słowa Bożego. Ma się ona przyczynić do tego, „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i
bliska znajomość Pisma Świętego”. Zachęcamy, aby też prywatnie, w domu czytać Pismo święte.
 Dzisiaj o godz. 15.oo zapraszam na koncert kolęd w wykonaniu orkiestry z Góry św. Anny.
Po koncercie krótkie nabożeństwo .
 We wtorek w kościele w Żyrowej Msza św. szkolna. Zapraszam !
Przed nią, o godz. 17.oo przygotowanie do I Komunii św.
 Przypada I sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. .
 W niedzielę święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej. Msze św.
rozpoczynają się poświęceniem gromnic. Jest to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
Modlimy się wraz z wszystkimi osobami, które poświęciły się Bogu poprzez życie w różnych
zgromadzeniach i wspólnotach zakonnych.
Kolekta na potrzeby Seminarium i Kurii Biskupiej.
Po wyjściu z kościoła ofiarami złożonymi do puszek wesprzemy klasztory klauzurowe .
 W sobotę o 16.oo zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła parafialnego .
Podczas adoracji okazja do spowiedzi świętej.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Nasza Arka, Głos św. Franciszka
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Główna 13 - 23
- Żyrowej - ul. Boczna od 1 ( Koszyk) do nr 11 (Kowolik Robert )


Ostatnia niedziela stycznia w Kościele Katolickim poświęcona jest modlitwie za chorych na jedną z
najstraszniejszych chorób, jaką jest trąd.. Niech będzie też okazją do materialnego wsparcia dzieła pomocy
trędowatym..

 Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego w Ośrodku
Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1a) w następujące soboty 2020 r.: 22 i 29 lutego oraz 7 marca;
rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo
rekomendujące od proboszcza parafii oraz dwie fotografie legitymacyjne. Zgłoszenia na kurs należy kierować
do dn. 10 lutego 2020 na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, tel. 77 44 32 130 lub
pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie diecezji: www.diecezja.opole.pl
 Zmiana godzin kancelaryjnych. Zamiast we wtorek, kancelaria czynna w poniedziałek o tej samej porze.

