
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny.                                        
W kościele 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. 
 

 Po Mszy św. u Pań z naszego koła Caritas, możemy zaopatrzyć się w  opłatki, świece 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pierniczki świąteczne. 
 

 Zapraszam  na  Msze św. roratnie:  w poniedziałek, wtorek, środę, piątek i sobotę do  
Jasionej ;  w czwartek  do Żyrowej. 
 

 W poniedziałek o godz. 17.oo przygotowanie do I Komunii św. Po Mszy św. rodziców 
tych dzieci zapraszam na krótkie spotkanie. 
 

 We wtorek zapraszam na Mszę św.  dzieci  Maryi i ich najbliższych. Podczas Mszy 
św. będzie przyjęcie nowych kandydatek. 

 
 W środę 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. 
  

 Spotkanie formacyjne Bractwa św. Józefa :11 grudnia (środa) o godz. 18.00 w kościele 
Zesłania Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie (dla rejonu Krapkowice).  

 

 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 

 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. 
 

 Z czasopism : Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Stadt Gottes, Głos św. Franciszka, Cuda i łaski 
Boże. 
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