
 
Dzisiaj Niedziela Misyjna.                      
Do soboty będziemy przeżywali Tydzień 
Misyjny. W tym roku towarzyszy mu hasło: 

«Spotkaliśmy Jezusa więc głosimy». Niech ten czas stanie się szczególnym czasem 
modlitwy za misje i misjonarzy, zwłaszcza pochodzących z naszej diecezji. 

 
 Zapraszam na nabożeństwo różańcowe: dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o godz.15.oo 

do kościoła parafialnego.                                                                                                      
W Jasionej od poniedziałku do piątku o godz. 18.oo; w sobotę o godz. 16.oo  adoracja 
Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem różańcowym.  
W Żyrowej o godz. 18.oo w dni powszednie; w piątek o godz. 16.3o  adoracja 
Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem różańcowym 
 

 We wtorek o godz. 17.3o zapraszam na Mszę św. szkolną. O 16.3o przygotowanie do I 
Komunii św.   Po Mszy św. spotkanie Dzieci Maryi z s. Anuntiatą.  
 

 Okazja do spowiedzi św. przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym – pół godz. 
przed każdą Mszą św.                                                                                                   
Nadto w Jasionej  w środę od 16.3o dla dzieci i młodzieży, sobotę od 6.3o do 10.oo i  od  
16.oo do 18.oo;                                                                                                                                               
w Żyrowej   w piątek  od godz. 16.oo – 18.oo. Zapraszam  do przyjęcia sakramentu  
pokuty   młodzież i dzieci.  
 

 Diecezjalny Katolicki Uniwersytet Ludności Wiejskiej zaprasza swoich absolwentów oraz 
innych, także młodych rolników, na spotkanie do Opola-Gosławic w sobotę 6 listopada. 
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00, a następnie spotkanie w salce. 

 Zjazd Bractwa św. Józefa w Jemielnicy. W niedzielę 31 października odbędzie się 
doroczne spotkanie (tzw. zgromadzenie ogólne) członków Bractwa św. Józefa z 
Biskupem Opolskim w kościele parafialnym w Jemielnicy. Rozpoczęcie o g. 15.00, a w 
programie: nabożeństwo różańcowe, Słowo Biskupa Opolskiego do członków Bractwa, 
przyjęcie nowych członków, a także wybory Zarządu Kapituły Bractwa. 
Zachęcamy do wstąpienia do wspólnoty Bractwa św. Józefa. Aby to uczynić, zainteresowana 
osoba powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej 
www.bractwoswietegojozefa.pl. Po wpisaniu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, 
numer telefonu) deklarację kandydat przedstawia proboszczowi swojej parafii. Księży Proboszczów 
prosimy o przekazanie deklaracji listownie lub osobiście do Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Diecezjalnej w Opolu do 25 października. Przyjęcia do Bractwa dokona Ksiądz Biskup 31 
października 2021 r. w Jemielnicy.  

 
 Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 
 

Niedziela XXX zwykła                    
24. 10. 2021 

OGŁOSZENIA 


