Niedziela I Adwentu
29. 12. 2019
OGŁOSZENIA

 Rozpoczynamy Adwent – okres przygotowania się na przyjście Pana Jezusa w tajemnicy Jego
Narodzenia, jak i przyjścia na końcu świata. Nie jest to jeszcze czas świąteczny.
Przeżyć Adwent owocnie pomogą nam:
- pokuta adwentowa, w tym trzeźwość ;
- udział w Mszach św. roratnich, na które zapraszam :
= do Jasionej w poniedziałek , wtorek, środę i sobotę;
= do Żyrowej w czwartek i piątek .
 Dzisiaj po Mszy św. można będzie zaopatrzyć się w opłatki ( z powodu epidemii fabrycznie
zapakowane), świece Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom (5,12 zł). W poniedziałek w Jasionej,
czwartek w Żyrowej, na początku Mszy św. roratniej poświęcenie lampek i świec adwentowych.
 Przypada I czwartek , piątek i sobota miesiąca . W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych, przy
zachowaniu reżimu sanitarnego. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
 W sobotę o godz.16.oo w Żyrowej wystawienie Naj świętszego sakramentu i adoracja.
 W przyszłą niedzielę w kościele w Żyrowej odpust św. Mikołaja . Suma o godz. 9.oo. Druga Msza św. o
godz. 14.oo. Obie odprawi i kazanie wygłosi Ojciec Franciszkanin.
 Za tydzień, 6 grudnia, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski będzie obchodzony w Kościele w Polsce i w
placówkach polonijnych 21. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest
duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Po
Mszy św. zbiórka do puszek przed kościołem.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z :
= Jasiona, ul. Główna 1 - 12
= Żyrowej , ul. Poprzeczna i Korfantego
 Z rozpoczęciem adwentu w Radiu Doxa polecamy wieczorne audycje roratnie! Tegoroczne spotkania adwentowe przybliżą
dzieciom tajemnicę Mszy Świętej, nie zabraknie oczywiście też konkursów i nagród dla najmłodszych. Audycje roratnie w
Radiu Doxa od poniedziałku do piątku, o 19.30. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz
dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm. Od niedawna
dostępna jest też aplikacja na smartfony (Android i iOS).
 Modlitewnik Żywego Różańca. Staraniem krajowego duszpasterstwa Żywego Różańca oraz Wydawnictwa Sióstr Loretanek
ukazał się «Modlitewnik Żywego Różańca». Cena – 32,30 zł. Do zobaczenia i ewentualnie zamówienia u P. Sojka.
www.sklep.loretanki.pl – tu można zamówić indywidualnie.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Rycerz Niepokalanej. Dziś ostatni dzień na
zaprenumerowanie, także Leben etzt.

