
 

 

 
 
 

� Od dzisiaj zmieniamy tajemnice różańca św.  
 

� Zapraszam na różaniec za zmarłych: dzisiaj o 14.oo do Żyrowej. W dni powszednie 
odmówimy po jednej tajemnicy po Mszy św.  
 

� W środę  o 18.3o zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych  z dziećmi  na  wspólne 
przygotowanie .                                                                                                                
 

� Msza św. szkolna będzie sprawowana we wtorek . W tym  tygodniu wypadnie . 
 

� W  sobotę Święto Niepodległości. Modlimy się za Ojczyznę. O godz. 16.oo zapraszam na 
godzinną adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła parafialnego. 
 

� Za tydzie ń obchodzimy 106  rocznic ę poświęcenia  i  56 rocznic ę konsekracji 
kościoła parafialnego.  Zapraszam wszystkich do  wspólnego świętowania.               
Suma  kiermaszowa o godz.10.3o.Kolekta w tym dniu na remonty w naszej parafii. 
 

� W niedzielę 12 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
będziemy obchodzić 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: 
Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan 
w Iraku będzie zbiórka do puszek przed kościołami. Indywidualnie można także wziąć 
udział w akcji SMS-owej.  

 
� Z  czasopism:    Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej. 
 
� Duszpasterstwo LSO Diecezji Opolskiej zachęca ministrantów i ministrantki  z parafii woj. 

opolskiego do udziału w kursie lektorskim, który odbędzie się w czasie ferii zimowych w Domu 
Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo. Werbiści) w dniach: 14 – 20 stycznia 2018 r. (dla 
parafii woj. opolskiego). Kurs zakończy się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem biskupa z 
ustanowieniem w funkcji lektora. 

 
� Spotkanie dla młodzieży z całej diecezji – zaprasza Ruch Czystych Serc. 18 listopada obchodzimy 

liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny - patronki młodzieży i Ruchu Czystych Serc. Z tej 
okazji RCS zaprasza młodzież na warsztaty: "Dziewczyna i chłopak, wszystko na opak – 
komunikacja w relacji". Spotkanie odbędzie się 18 listopada w parafii św. Bartłomieja Apostoła w 
Głogówku. Początek o g. 9.00 w "Chacie Kmicica" obok plebanii. Udział w warsztatach należy 
wcześniej zgłosić organizatorom.  
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