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 Dzisiaj w Żyrowej odpust ku czci św. Mikołaja . Zapraszam do udziału w sumie
odpustowej o godz.9.oo. Po południu nieszpory odpustowe o 14.oo.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.
 Dzisiaj modlitwą i ofiarą wspieramy Kościół Katolicki na Wschodzie. Ofiarę na ten
cel możemy złożyć przed kościołem do puszki.
 Zapraszam na Msze św. roratnie: w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę do
Jasionej ; w czwartek do Żyrowej.
 Po wtorkowej Mszy św. roratniej zapraszam kandydatów do bierzmowania z kl. III
Gimnazjum na przygotowanie.
 Po środowej Mszy św roratniej zapraszam rodziców i dzieci I Komunijne na krótkie
spotkanie.
 W czwartek o godz.10.oo adwentowa Msza św. w Zakrzowie. Przed nią okazja do
spowiedzi św.
 Obowiązkowe przedkolędowe spotkanie ministrantów: w Żyrowej w czwartek po
roratach.
 W Adwencie odbędzie się kolejny cykl spotkań formacyjnych w rejonach. Dla rejonu
Krapkowice 14 grudnia o godz. 17.00 w Otmęcie, Par. Ducha św.


Rekolekcje dla rolniczek. Rekolekcje dla rolniczek odbędą się tradycyjnie w Domu
Formacyjnym w Raciborzu – Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek 11 grudnia 2018 r. godz.10.00;
zakończenie w czwartek 13 grudnia 2018 r. godz. 12.00. Zgłoszenia przyjmuje dyrektor
ośrodka ks. Łukasz Szablicki (Racibórz-Miedonia, ul. Ratajskiego 8, 47- 400 Racibórz, tel. 32
41 51 386, e-mail: ddf@miedonia.pl

 Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych na
tradycyjne nabożeństwo adwentowe ze Słowem Bożym, które odprawi w 4. Niedzielę Adwentu
23 grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej.

 W nawiązaniu do ostatniego listu Biskupa Opolskiego, w którym apelował m.in. o użycie
dodatkowego talerza na stole wigilijnym dla bliźniego w potrzebie, w tym obcokrajowca, w
ramach ogólnopolskiego projektu «Wigilia bez Granic», zapraszamy rodziny naszej parafii do
deklarowania gotowości przyjęcia gościa - obcokrajowca, który na czas Bożego Narodzenia
pozostanie w Polsce. Deklarację taką można złożyć wyłącznie na stronie
internetowej: www.wigiliabezgranic.com.
 Z czasopism : Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Stadt Gottes.

