Boże Narodzenie
25. 12. 2016
OGŁOSZENIA

Zapraszam na nieszpory kolędowe : dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego.
Jutro wspomnienie św. Szczepana Męczennika . Modlitwą i ofiarą wspieramy Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego.
Po Mszy św. poświęcenie owsa .
We wtorek czcimy św. Jana Ewangelistę .Po Mszy św. poświęcenie wina.
W środę wspomnienie św. Młodzianków. Zapraszam do udziału we Mszy św. wszystkie dzieci z
rodzicami.
Zwyczajem lat ubiegłych, w środę 28 grudnia, w Święto św. Młodzianków, Biskup Opolski zaprasza
wszystkich pracujących na co dzień za granicą (tzw. emigrantów zarobkowych) oraz ich rodziny,
doświadczone sytuacją rozłąki, na modlitewne spotkanie do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w
Jemielnicy. O godz. 11.00 bp Andrzej Czaja odprawi tam Mszę św. i wygłosi okolicznościowe
Słowo Boże.
W piątek Święto Świętej Rodziny.
W sobotę ostatni dzień bieżącego roku. Msza św. dziękczynna za miniony rok i za zmarłych w tym
roku parafian o godz.17.oo w kościele parafialnym. Na nabożeństwo dziękczynne do kościoła w
Żyrowej zapraszam o godz. 15.oo .
O godz.23.45 zapraszam do wspólnej modlitwy w kościele parafialnym.
W niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o
Pokój. O 14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo w intencji pokoju.
We wtorek rozpoczynają się w naszej Parafii odwiedziny duszpasterskie . Odwiedzimy rodziny w
Dąbrówce, Zakrzowie, Jasionej, Żyrowej i Oleszce. 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 remont muru oporowego i położenie nowego
chodnika na placu kościelnym w Żyrowej .
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian:
= z Oleszki, ul Kościuszki 17 - 32
= z Żyrowej , ul. Ogrodowa 11 i 7a
Czasopisma: Gość Niedzielny.
27.12,we wtorek, o godz.16,3o zapraszam kandydatów do bierzmowania z kl. I i II na spotkanie w
salce. Będzie film o bł. Karolinie Kózkównie.

