Niedziela IV
zwykła
28. 01. 2018
Ogłoszenia

 Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie.
 We wtorek o godz. 17.oo w kościele parafialnym Msza św. szkolna. Po niej spotkanie S.
Agaty z dziewczętami. Zapraszam !
 Przygotowanie do I komunii św. we wtorek i czwartek o godz. 16.oo.
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III we wtorek po Mszy św. szkolnej.
 W piątek święto Ofiarowania Pańskiego, zwane też świętem Matki Bożej Gromnicznej.
Msze św. rozpoczynają się poświęceniem gromnic. Jest to także Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Modlimy się wraz z wszystkimi osobami, które poświęciły się Bogu
poprzez życie w różnych zgromadzeniach i wspólnotach zakonnych. Wesprzemy też
klasztory klauzurowe naszymi ofiarami.
 W sobotę wspominamy św. Błażeja. Po Mszy św. udzielę błogosławieństwa św. Błażeja.
Nadto błogosławieństwo św. Błażeja w Żyrowej w piątek po Mszy św.
 Przypada I czwartek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.
W czwartek po Mszy św w Żyrowej nabożeństwo o powołania.
 W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
 W sobotę o 16.oo zapraszam na adorację Najśw. Sakramentu do Żyrowej .
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie,
Rycerz Niepokalanej.
 W środę o godz. 18.oo na plebanii posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku
Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego Postu: 24 lutego, 3 i 17
marca 2018 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy kierować do 20 lutego
2018 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu: tel. 77 44 32 130;
wd@diecezja.opole.pl. Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od ks. proboszcza
parafii oraz dwie fotografie (legitymacyjne). Koszt kursu – w zależności od ilości uczestników – wyniesie
ok. 180 zł.
 Kancelaria czynna w środę po rannej Mszy św. zamiast we wtorek.

