
 
 
 Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. Starajmy się 

pielęgnować zwyczaje  wigilijne, jak wspólna modlitwa, 
łamanie  się opłatkiem, śpiew kolęd. Nabożeństwo przy 
wigilijnym stole:  Droga do Nieba nr 59 i str.79. Okazja do 
spowiedzi św. – po sumie do 13.oo . 
 

 

 
 
 
 
 We wtorek św. Szczepana. Modlitwą  i ofiarą wspieramy KUL. Poświęcenie owsa. 

 
 W  środę   wspomnienie św. Jana Ap. Po Mszy św. poświęcenie wina. 

 
 W czwartek wspomnienie św. Młodzianków. Zapraszam do udziału we Mszy św. 

wszystkie dzieci z rodzicami. 
 

 W środę  (27.XII) rozpoczynają się w naszej Parafii  odwiedziny duszpasterskie . 
Odwiedzimy rodziny  w  Oleszce,  Dąbrówce, Zakrzowie, Jasionej, Żyrowej. Przyjmując  w 
naszych rodzinach kapłana, starajmy się wspólnie z nim modlić, dzielić  się  
spostrzeżeniami  o naszym życiu parafialnym.  Ofiary składane podczas kolędy są 
przeznaczone na  położenie nowego chodnika w Żyrowej .    
 

 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian: 
=  z Dąbrówki - ul. Szkolna od Schlappa -- Korzeniec 

 =  z  Żyrowej  - ul. Wojska P. od nr 34(Dreszer) do 56 ( Lepich Robert) i ul. Ks. Wodarza 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Stadt  Gottes, Pico, Śląski Kalendarz Biblijny ( bezpłatny) 

 
 Pan Burmistrz Gogolina zaprasza na Galę Sylwestrową z najpiękniejszymi melodiami 

świata  31.12.o godz.21.oo w Gminnym Centrum Kultury.  Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 
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OGŁOSZENIA 

 

BOŻE NARODZENIE.  Zapraszam na 
Pasterkę : do  Żyrowej  w  Wigilię o godz. 
22.oo, o północy do kościoła parafialnego. 
Proszę młodzież  i strażaków  ze   
sztandarami,  orkiestrę. O  godz. 23.45  
krótkie nabożeństwo przed Pasterką – 
prowadzi chór parafialny. 
Kolekta podczas Pasterki przeznaczona 
jest  na Fundusz Obrony Życia. 
Msze św. w dzień Bożego Narodzenia – jak 
w niedzielę. Kto przyjmie Komunię św. 
podczas Pasterki,  może Ją przyjąć 
podczas Mszy św.  w    dzień. 
Zapraszam na nabożeństwo kolędowe: o 
14.oo do    Żyrowej , o 15.oo do  kościoła 
parafialnego . 


