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OGŁOSZENIA

Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego.
O godz.14.oo zapraszam do kościoła w Żyrowej na nabożeństwo do Chrystusa Króla.
O godz.16.oo spotkanie muzyków kościelnych. Zapraszam !
Po Mszy św. możemy wesprzeć remont katedry opolskiej
W tym tygodniu Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w Jasionej. Przygotowanie
do I Komunii św. - zgodnie z planem ( wtorek i czwartek o 17.oo)
Po Mszy św. szkolnej we wtorek przygotowanie do bierzmowania dla kl. III.
Przypada I piątek i sobota miesiąca . W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych.
Proszę ich zgłosić w zakrystii.
Za tydzień I Niedziela Adwentu.
Ekumeniczna Modlitwa Młodych. W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia o godz. 16.00 w
kościele seminaryjno-akademickim odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych.
Towarzyszyć jej będzie motto: „Ducha nie gaście!”. Do udziału w tym modlitewnym
spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz przedstawicielami Kościoła
ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego, Biskup Opolski zaprasza młodzież i
wiernych całej diecezji.
W sobotę o godz. 15.3o w kościele parafialnym nauka przedchrzcielna
Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę: o godz. 9.3o w kościele parafialnym, w
Żyrowej po Mszy św. w czwartek.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki
- ul. Kościuszki 33 - 51
- Żyrowej - ul. Wojska P. od 1 ( Kokot) do nr 14 ( Szynalik)
Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej.
Przypomnienie! Proszę do środy załatwić sprawę prenumeraty Stadt Gotte, Pico, Weite Welt,
Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie.

Spotkania rejonowe Bractwa św. Józefa. Na przełomie listopada i grudnia odbędą się
„przedadwentowe” i adwentowe spotkania formacyjne w rejonach dla członków Bractwa
św. Józefa. We wtorek 12 grudnia o godz. 18.00 w kościele Ducha Świętego w
Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu Krapkowice.
Sobotnie Rozmowy Kobiet w Winowie. Siostry Szensztackie z Winowa inicjują cykl
spotkań tzw. Sobotnie Rozmowy Kobiet. Przy dobrej kawie chcą rozmawiać z kobietami o
tym, co myślą o kobietach inni ludzie, co kobiety myślą same o sobie i co myśli o nich
Dobry Bóg. W programie spotkania m.in. rozmowy wokół wartości i ważnych pytań,
zaproszony Gość, świadectwo, chwila na twórczość własną, modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem i spotkanie z Maryją, Kobietą Adwentu w Sanktuarium. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w sobotę 2 grudnia o godz.16.00, zakończenie ok. 19.00.
Rekolekcje dla rolniczek odbędą się tradycyjnie w Domu Formacyjnym w Raciborzu –
Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek 12 grudnia 2017 r. godz.10.00; zakończenie w czwartek
14 grudnia 2017 r. godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmuje dyrektor ośrodka ks. Łukasz
Szablicki (Racibórz-Miedonia, ul. Ratajskiego 8, 47- 400 Racibórz, tel. 32 41 51 386, email: ddf@miedonia.pl
Małżonków naszej parafii zapraszam do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w
ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Mocni Duchem” odbędą się w dniach 15-17
grudnia 2017 roku w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie
rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie - o 18.00, a niedzielne – o 10.00. Tegoroczną
edycję rekolekcji poprowadzi Michał Frąckowicz, rekolekcjonista z Centrum Mocni w
Duchu w Łodzi prowadzonego przez oo. Jezuitów, prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci,
nauczyciel i wychowawca.

