Wniebowstąpienie Pańskie
01. 06. 2014
OGŁOSZENIA

Dzisiaj = na Górze św. Anny pielgrzymka mniejszości narodowych
= kolekta na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych.
= Święto Dziękczynienia. Po Mszy św. możemy wesprzeć ofiarą
budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Zapraszam na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 14.oo do Żyrowej.
Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha św. Będziemy ją odprawiać podczas
nabożeństw i mszy św. wieczornych.
I czwartek miesiąca. Po Mszy św. zapraszam na nabożeństwo w intencji powołań
kapłańskich i zakonnych.
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą
modlitwą.
W sobotę o 17.oo w Żyrowej adoracja Najśw. sakramentu.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha świętego. Kończy się okres
wielkanocny w liturgii.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Kościuszki 33 - 51
- Żyrowej - ul. Myśliwca 1 – 7
-

Zapowiedzi : Paweł Wąsik ze Strzegowa i Dorota Jańczyk z Żyrowej = zap. III
Patryk Kauczor z Zakrzowa i Kamila Antoszczyszyn z Prudnika = zap. II.
Dawid Konieczny z Zakrzowa i Monika Barton z Jemielnicy = zap. I
Po Mszy św szkolnej we wtorek w Jasionej, w czwartek w Żyrowej spotkanie
ministrantów i kandydatów.
Od dziś modlimy się kolejną tajemnicą różańca św. ( członkowie róż różańcowych)
W środę po Mszy św wieczornej spotkanie sekcji gospodarczo finansowej PRD.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Nasza Arka, Wochenblatt

OGŁOSZENIA C.D.
W odpowiedzi na słowa Papieża Franciszka, wyrażone na audiencji w dniu 21 maja br., którymi wezwał
wiernych do pomocy poszkodowanym w powodzi na Bałkanach: “Zachęcam was do przyłączenia się do mojej
modlitwy za ofiary i za wszystkie osoby dotknięte tym kataklizmem. (…) Niech naszym braciom nie zabraknie
naszej solidarności i konkretnego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej” Caritas Polska, w imieniu
Kościoła w naszej Ojczyźnie, już przeznaczyła na pomoc 20 tysięcy euro. Potrzeby są jednak o wiele większe.
Konkretne wsparcie poszkodowanym na Bałkanach wyraźmy w całej Polsce w niedzielę 8 czerwca br. przez
pamięć w modlitwie oraz zbiórkę do puszek w kościołach. Jednocześnie nie zaniedbujemy troski o
poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczów w Polsce.
Dni Modlitw o dobre urodzaje. Diecezjalne Duszpasterstwo Rolników serdecznie zaprasza wszystkich
rolników, ogrodników i działkowiczów wraz z rodzinami na spotkania modlitewne w ramach Dnia
Modlitw o Dobre Urodzaje, którym w poniedziałek 9 czerwca 2014 r. w sanktuariach diecezjalnych
będą przewodniczyć Księża Biskupi. Spotkania odbędą się w następującym porządku: Kamień Śl. u św.
Jacka - godz. 10:00 – rejon opolski - ks. abp Alfons Nossol; Gościęcin u św. Brykcjusza – godz.10:00 –
rejon kozielski - ks. bp Rudolf Pierskała; Olesno u św. Anny – godz. 10:00 - rejon oleski – ks. bp
Andrzej Czaja; Szwedzka Górka - godz. 11:00 - rejon nyski – ks. bp Paweł Stobrawa; Pietrowice
Wielkie u św. Krzyża - godz.15- rejon raciborski - ks. bp Rudolf Pierskała.

Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych na Górę św. Anny. W czwartek 12 czerwca 2014 r. odbędzie się
tradycyjna Pielgrzymka chorych i osób niepełnosprawnych na Górę Świętej Anny. Rozpocznie się ona o godz.
9.30 modlitwą różańcową, a godz. 10.00 uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie biskup opolski Andrzej
Czaja. W godzinach popołudniowych przewidziana jest jeszcze wspólna Droga Krzyżowa z kazaniem pasyjnym
oraz nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem lurdzkim. W krużgankach bazyliki okazja do spowiedzi
św.
Dnia 2.07. 2014 zaplanowana jest parafialna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie oraz NMP Królowej Rodzin w Wambierzycach. Koszt przejazdu i opłata za przewodnika w
Krzeszowie to 45 zł. Chętni proszeni są o zgłaszanie się u. P. Elżbiety Sojka w Oleszce. ( Tel. 77 4844334)

