Niedziela V Wielkanocna
15. 05. 2022
OGŁOSZENIA

 Zapraszam na nabożeństwa majowe:
- dzisiaj o godz. 14.oo do Żyrowej ,15.oo do kościoła parafialnego.
- w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej;
- w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św . Majowe w środę w Żyrowej w języku niemieckim.
 We wtorek zapraszam na Mszę szkolną. Po niej s. Annuntiata zaprasza na spotkanie
Dzieci Maryi. Zaprasza też dziewczęta które w tym roku przyjęły I Komunię św.
W przyszłą niedzielę o godz. 15.oo nabożeństwo majowe poprowadzą Dzieci Maryi.
Po Mszy św. szkolnej zapraszam też na spotkanie ministrantów i kandydatów.


Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Dąbrówka – ul. Szkolna od 23 do 52
- Żyrowej - ul. Dzierżonia i Koszyka



Parafian z Zakrzowa proszę, aby w kwietniu i maju zajęli się sprzątaniem cmentarza, drogi na
cmentarz i parkingu za salką. Coroczna opłata „za wodę” obejmuje też wywóz odpadów z
cmentarza.



W niedziele odpust św. Jana Nepomucena w Rozwadzy.



Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa zapraszają na spotkania formacyjne, które odbędą się na
przełomie maja i czerwca według poniższego harmonogramu na tablicy ogłoszeń. : dla rejonu
Krapkowice 10 czerwca (piątek) o 18.00 w parafii św. Marcina w Strzeleczkach kleryków. W
programie: Msza św. sprawowana w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna,
nabożeństwo majowe lub czerwcowe oraz braterskie spotkanie. Do udziału w spotkaniach
zapraszamy członków Bractwa, zwłaszcza nowoprzyjętych, a także sympatyków i zainteresowanych
naszą wspólnotą.

 Moderatorzy oraz klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu
serdecznie zapraszają na powołaniowy dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 21 maja.
Będzie mu towarzyszyć mu hasło: „Pójdź za mną”. Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 18.00. W
programie: konferencja, okazja do sakramentu pokuty i pojednania, adoracja Najświętszego
Sakramentu, Msza św., okazja do rozmowy z moderatorami seminaryjnymi. Inicjatywa jest
skierowana do osób pełnoletnich myślących o wstąpieniu do seminarium duchownego. Udział jest
bezpłatny. Zapisy przez formularz, do którego link zamieszczony jest na seminaryjnym Facebooku i
Instagramie.


W niedzielę 22 maja 2022 r., w pierwszą rocznicą utworzenia sanktuarium diecezjalnego, odbędą się
główne uroczystości odpustowe ku czci św. Rity w Głębinowie. O godz. 16.00 rozpocznie się Msza
św.j. Liturgię poprzedzi procesji z relikwiami i figurą św. Rity, a zakończy się obrzędem
błogosławieństwa róż. Tego dnia obędzie się także Jarmark ze św. Ritą - „Od pszczół do róż”,
organizowany przez Lokalną Grupą Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Jarmark rozpocznie
się o godz. 12.00.



Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka.

