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 Dzisiaj obchodzimy III niedzielę Adwentu, zwaną Gaudete. O godz.14.oo zapraszam
do kościoła parafialnego na nabożeństwo adwentowe.
 Zapraszam na Msze św. roratnie: poniedziałek, wtorek, środę i sobotę do Jasionej ;
w czwartek i piątek do Żyrowej.
 We wtorek o godz. 17.oo w Jasionej przygotowanie do I Komunii św..
Po Mszy św. spotkanie Dzieci Maryi z S. Agatą.
 W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
Włączmy się w modlitwę Kościoła w tej intencji, starajmy się takim rodzinom pomóc
materialnie pielęgnujmy zwyczaje adwentowe.
 Aby Chrystus mógł się narodzić w naszych sercach trzeba je oczyścić w sakramencie
pokuty. Okazja do spowiedzi św.
- w Jasionej: w piątek od 7.oo - 8.oo; w sobotę od 7.oo – 8.oo; od 9.oo – 12.oo; od
16.oo – 18.3o.
- w Żyrowej: w piątek od 10.oo – 11.3o i od 16.3o -18.3o.
 Odwiedziny chorych: w piątek od 10.oo w Żyrowej, w sobotę od 9.oo w pozostałych
wioskach. Proszę ich zgłosić w zakrystii
 Za tydzień IV niedziela Adwentu.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to
parafian z :
= Zakrzowa, ul. Leśna 2A,2B i 4B
= Żyrowej , ul. Poprzeczna i Korfantego
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.
 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.
 Zmiana godzin kancelaryjnych! Kancelaria czynna w poniedziałek o 15.3o do 17.oo , wtorek o
8.oo do 9.oo. W pozostałe dni tygodnia kancelaria będzie nieczynna.

