
 
 
� Dzisiaj o godz. 14.oo  zapraszam do  Żyrowej na  
     nabożeństwo adwentowe z poświęceniem żłobków .  
 
� Aby Chrystus mógł się narodzić w naszych sercach trzeba je oczyścić w sakramencie pokuty.                                     

Okazja do spowiedzi św. - w Jasionej:  w czwartek od 7.oo  - 8.oo; w piątek  od 7.oo – 8.oo; od 
9.oo – 12.oo; od 16.3o – 18.3o ;   - w sobotę od 7.3o – 7.45 od 8.45 – 12.oo 
  - w Żyrowej: w czwartek od 10.oo – 11.3o i od 17.oo -18.3o.  

    Odwiedziny chorych: w czwartek od 10.oo Żyrowa; w piątek  od 9.oo pozostałe wioski.  Proszę  
     ich zgłosić w zakrystii.   

 
� Zapraszam na ostatnie Roraty: w poniedziałek i wtorek o 18.oo , w piątek o 7.3o do kościoła 

parafialnego, w środę i czwartek o 18.oo do Żyrowej. 
 
� W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. 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. 

 

 
 
� Parafian chorych, którzy chcieliby przyjąć Komunię św. podczas  Świąt, proszę  zgłosić  w 

zakrystii. 
 

� We  wtorek (27.XII) rozpoczynają się w naszej Parafii  odwiedziny duszpasterskie . Odwiedzimy 
rodziny  w  Dąbrówce, Zakrzowie, Jasionej, Żyrowej, 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 w Żyrowej .    

 
� Pan Burmistrz Gogolina zaprasza na Jubileuszowy Koncert Sylwestrowy. Szczegóły na tablicy 

ogłoszeń. 
 
� Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Głos św. Franciszka. 

 
� We wtorek kancelaria parafialna nieczynna. Podobnie od czwartku do Bożego Narodzenia. 
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OGŁOSZENIA 

 

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. O 23.4o krótkie nabożeństwo 
przed Pasterką – prowadzi chór parafialny. 
Kolekta podczas Pasterki jest przeznaczona na Fundusz 
Obrony Życia. 
Msze św. w dzień Bożego Narodzenia – jak w niedzielę. 
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 . 



 

W ostatnich dniach przed świętami, w 10 kościołach na terenie diecezji 
opolskiej, duszpasterze umożliwi ą skorzystanie z sakramentu pokuty i 
pojednania w godzinach wieczornych i nocnych: Opole, kościół MB 
Bolesnej i św. Wojciecha (na Górce) - środa 21 grudnia,  godz. 19:00 – 
23:00; Opole, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (oo. Jezuici) – 
wtorek 20 grudnia, godz. 18:00 – 21:00; Opole, kościół bł. Czesława – 
czwartek 22 grudnia, godz. 20:00 – 24:00; Opole, kościół św. Michała 
(Półwieś) – piątek 23 grudnia, godz. 19:00 – 24:00; Kędzierzyn-Koźle, 
kościół św. Zygmunta i św. Jadwigi – czwartek 22 grudnia, godz. 19:00 – 
23:00; Kluczbork, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek 23 
grudnia, godz. 19:00 – 23:00; Nysa, kościół Matki Boskiej Bolesnej – 
czwartek 22 grudnia, godz. 18:00 – 24:00; Nysa, kościół św. Piotra i 
Pawła – piątek 23 grudnia, godz. 18:00 – 24:00; Nysa, kościół św. 
Franciszka – piątek 23 grudnia, godz. 18:00 – 23:00; Samborowice, 
kościół Świętej Rodziny – piątek 23 grudnia, godz. 18:30 – 21:00. 
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