
 

 
 

 
 Rozpoczynamy Adwent – okres przygotowania się na przyjście    Pana Jezusa w 

tajemnicy Jego Narodzenia, jak i przyjścia na końcu świata. Nie jest to jeszcze 
czas świąteczny. 

     Przeżyć Adwent owocnie pomogą nam: 
-  pokuta adwentowa ;                                                                               
-  trzeźwość ; 
-  udział w Mszach św. roratnich, na które zapraszam :   
    =  do Jasionej  w poniedziałek , wtorek i środę  i sobotę;   
     =  do Żyrowej  w czwartek i piątek  . 

 
 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii 

Biskupiej.                                                                                                                 
Od dzisiaj odmawiamy kolejną tajemnicę różańca św.  
 

 Dzisiaj o godz.14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo 
adwentowe z poświęceniem  lampek, wieńców  i opłatków,  
W przyszłą niedzielę po Mszy św. można będzie zaopatrzyć się w opłatki, świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy dzieciom (5,12 zł) i pierniczki.  

 
 Dzisiaj,  o godzinie 16.00, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie 

się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu, 
przygotowanym przez młodzież katolicką wraz przedstawicielami Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego, Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej 
diecezji. 
 

 Przypada I czwartek , piątek i sobota  miesiąca . W piątek po rannej Mszy św. 
odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.  
 

 Zgodnie z dekretem KEP (z dnia 26 kwietnia 2018 r.), na mocy dyspensy 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (z dnia 9 kwietnia 2013). 
– w II niedzielę Adwentu będziemy obchodzić liturgiczną Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP.                                                                                         
Przed Mszą  św. w tym dniu śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

 W przyszłą niedzielę w kościele w Żyrowej odpust św. Mikołaja .                             
Suma  o godz. 9.oo, nieszpory odpustowe o 14.oo. 
 

 W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą wspieramy Kościoły na  Wschodzie (zbiórka 
do puszek). 

Niedziela I Adwentu 
01. 12. 2019 

OGŁOSZENIA 



 W środę po Roratach zapraszam na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  

 Spotkanie ministrantów w Jasionej w sobotę o godz. 10.3o .  

 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to 
parafian z : 

 =     Zakrzowa, ul. Mickiewicza 1 – 9(Porada) Nowak ,  
          =    Żyrowej ,  ul. Wojska P. od 16 ( Majewski) do nr 32 (Nabiałek) i Oswala   
                                                                                                            Koprka  
 
 Rekolekcje dla rolniczek odbędą się tradycyjnie w Domu Formacyjnym w 

Raciborzu – Miedoni. Rozpoczęcie we wtorek 10 grudnia 2019 r. godz.10.00; 
zakończenie w czwartek 12 grudnia 2019 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 

 Adwentowy Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi. W sobotę 14 grudnia w Wyższym 
Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Adwentowy 
Dzień Skupienia dla Dzieci Maryi. W programie: Msza św. w kościele seminaryjno-
akademickim (ul. Drzymały 1) o godz. 10.00 oraz spotkanie w Auli dolnej. 
Zakończenie przewiduje się na godz. 13.30. 

 Małżonków naszej parafii serdecznie zapraszam do udziału w adwentowych 
rekolekcjach, które w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem «W zasięgu 
ręki» odbędą się w dniach 13-15 grudnia 2019 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. Piątkowe i sobotnie spotkania poprowadzi ks. 
Eugeniusz Ploch, proboszcz parafii Ducha Świętego w Opolu-Winowie, niedzielne 
zaś – Metropolita Łódzki abp Grzegorz Ryś. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na plakacie 

 Spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa. W czasie Adwentu odbędą się ostatnie 
w tym roku kalendarzowym spotkania Bractwa św. Józefa : 11 grudnia (środa) o 
godz. 18.00 w kościele Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie (dla 
rejonu Krapkowice). Na każde spotkanie zaplanowano: Mszę św. sprawowaną w 
intencji Bractwa, konferencję formacyjną oraz adorację Najświętszego 
Sakramentu, a na zakończenie jak zawsze braterskie spotkanie. W czasie spotkań 
będzie możliwość nabycia Kalendarza Bractwa na rok 2020 przedstawiającego 
różne wizerunki św. Józefa z kościołów diecezji opolskiej. Wszystkich członków. 

 Z czasopism : Gość Niedzielny, Droga, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie.(dziś 
do wieczora proszę załatwić prenumeratę) 

 

 


