
 

 

� Dzisiaj obchodzimy 106  rocznic ę poświęcenia  i  56 rocznic ę konsekracji ko ścioła 
parafialnego.  Zapraszam wszystkich Parafian do wspólnego świętowania.   Suma 
kiermaszowa o godz.10.3o.   
O godz. 14.oo zapraszam na nieszpory kiermaszowe.  

 
� Dzisiaj z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzimy  9. Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem: Ocalmy chrze ścijan na Bliskim  
Wschodzie.  Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan będzie zbiórka do puszek przed 
kościołami. Indywidualnie można także wziąć udział w akcji SMS - owej.  

� Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w Jasionej. W czwartek o godz. 16.3o w 
Żyrowej przygotowanie do I Komunii św. dla dzieci obu grup. 
 

� W czwartek Święto Rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu. Modlimy się za 
biskupa opolskiego. 
 

� Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Oleszki      -  ul. Kościuszki 17 - 32 
- Żyrowej     -  ul. 1 Maja  

 
� Zapraszam na spotkanie Rady Parafialnej w środę o godz. 18.oo na plebanii .  

 
� Zapraszam na spotkanie ministrantów po Mszy św.: w Żyrowej w czwartek, w kościele 

parafialnym w piątek po Mszy św.  
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka 
 

� W dniach 24-26 listopada w Diecezjalnym Ośrodku Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie 
odbędą się rekolekcje dla członków Bractwa św. Józefa. Szczegółowe informacje są podane na 
odnowionej stronie internetowej: www.bractwoswjozefa.pl  
 

� W przyszłym tygodniu, kancelaria parafialna, zamiast we wtorek, będzie czynna w środę 
po Mszy św.  
 

� Miejsce grobowe na cmentarzu, w myśl ustawy,  jedynie dzierżawimy. Nie możemy 
samowolnie rozszerzać grobu, budować konstrukcji na  fundamencie, sadzić krzewów , 
ustawiać ławeczek. Likwidację grobu należy zgłosić kancelarii. Kamienne i betonowe 
części z likwidowanych mogił zabieramy. Nie można wrzucać ich do kontenera. Tym 
bardziej porzucać na terenie  cmentarza. Prosimy też o większą staranność w segregacji 
odpadów na cmentarzu. 

Rocznica poświęcenia kościoła w 
Jasionej                                                 
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