
 
 
 
 

� Dzisiaj obchodzimy III niedzielę Adwentu, zwaną Gaudete. O godz.14.oo zapraszam 
do kościoła parafialnego na  nabożeństwo adwentowe. 
 

� Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza osoby żyjące w związkach 
niesakramentalnych na nabożeństwo adwentowe, które odbędzie się dzisiaj,17 
grudnia br. o godz. 14.00 w katedrze opolskiej. 

 
� Zapraszam na Msze św. roratnie: poniedziałek, wtorek i  środę do Jasionej ;  w  

piątek  do  Żyrowej. 
 
� 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.  
 

� Po wtorkowej Mszy św roratniej zapraszam rodziców i dzieci I Komunijne na krótkie 
spotkanie. 
 

� 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.  
     

� Odwiedzę 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 i 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. 
 

� Z  czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże 
 

� W zakrystii możemy jeszcze zaopatrzyć się w opłatki. 
 

� Jest możliwość bezpłatnego udziału w kursie komputerowym dla dorosłych, w tym 
emerytów. Chęć wzięcia udziału zgłosić u P. Józefa Wilczka w Żyrowej. 
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W nawiązaniu do uchwał władz samorządowych województwa opolskiego i śląskiego 
oraz apelów różnych środowisk społecznych, Biskup Opolski zwraca się do Diecezjan 
z gorącym apelem o ekologiczną wrażliwość i ochronę środowiska naturalnego. W 
sezonie grzewczym powinny się one przejawiać przede wszystkim zaniechaniem 
lekkomyślnego spalania w kotłowniach i domowych piecach grzewczych materiałów 
opałowych złej jakości, śmieci, odpadów i przedmiotów plastikowych. 
Zanieczyszczenie powietrza, które one powodują, naraża nas na liczne choroby 
układów oddechowego i krążeniowego oraz choroby nowotworowe. Świadome 
działanie na szkodę środowiska stanowi poważne naruszenie porządku Bożego i 
lekceważenie przykazania miłości Boga Stwórcy oraz bliźniego, którego życie i 
zdrowie nie może być nam obojętne. Niech wspólne działanie w trosce o „nasz 
wspólny dom” – ziemię wspiera łaska Boga, naszego Stwórcy. 


