
 

 

 Dzisiaj obchodzimy 107  rocznic ę poświęcenia  i  57 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.  
 Z racji przypadającej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości modlimy się  
za Ojczyznę w Modlitwie powszechnej podczas każdej Mszy św. i podczas 
popołudniowego nabożeństwa.                                                                                          
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty. Za złożone ofiary  dziękuję.  Można na ten 

cel złożyć ofiarę wpłacając na konto: 54 8907 1034 2009 8000 6053 0001, z dopiskiem  ”na cele kultu”. 
 

 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w Jasionej. O godz. 17.oo przygotowanie do            
I Komunii św. Po Mszy św. przygotowanie do bierzmowania dla kl. III Gimnazjum. 
 

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

 Za tydzień uroczyste udzielanie chrztu świętego.  
 

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

 Zapraszam na spotkanie ministrantów w Żyrowej w czwartek po Mszy św.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże. 
 

 Strefa Chwały w Opolu. W sobotę 17 listopada, pod patronatem Biskupa Opolskiego, w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym przy ul. Wrocławskiej w Opolu obędzie się Konferencja Strefa Chwały Festiwal 
– Bezpieczeństwo w działaniu. Jest to spotkanie dla całych rodzin, podczas którego będą miały miejsce m. in: 
panele dyskusyjne i konferencje, strefa rodzinna (animacje i zabawy dla dzieci, rodzinne warsztaty 
profilaktyczne), strefa profilaktyki indywidualnej (możliwość rozmowy z psychologiem, psychoterapeutą, 
księdzem) i strefa artystyczna (koncerty, uwielbienie, spektakl patriotyczny). Wśród zaproszonych gości jest 
m.in.: Anna Maria Wesołowska, Urszula Mela, Jolanta Terlikowska, Jan Pospieszalski, Dariusz Kowalski, 
Joachim Mencel, Monika i Marcin Gomułkowie i Full Power Spirit. Konferencja rozpocznie się o godz. 12.00 i 
zakończy wieczorem uwielbienia ok. godz. 21:00. Wstęp wolny.  
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