Zesłanie Ducha świętego
08. 06. 2014
Ogłoszenia

Dzisiaj kończy się okres wielkanocny. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w przyszłą
niedzielę.
Zapraszam na nieszpory świąteczne do Jasionej na godz. 14.oo.
Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek w dla ofiar tegorocznej powodzi na Bałkanach w naszym
kraju.
Jutro święto NMP Matki Kościoła. Zapraszam do udziału we Mszy św.
Jutro w Kamieniu Śl.(g.10.oo), Gościęcinie (g.10.oo),Oleśnie(g.10.oo), Pietrowicach Wlk. (g.15.oo)
Dni Modlitw Rolników. Zapraszam !!
W środę nasz parafialny Dzień Chorych. Wszystkich chorych zapraszam na Mszę św. o
godz.10.oo . Proszę o usłużenie chorym, żeby mogli dostać się od kościoła. Liturgię dla chorych
poprowadzi Ojciec Franciszkanin z Góry św. Anny. Po Mszy św. parafialne koło Caritas zaprasza
na spotkanie do salki katechetycznej.
W czwartek święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zapraszam na Mszę św.
W piątek o godz. 20.oo zapraszam na nabożeństwo fatimskie do kościoła parafialnego
W tym tygodniu Msza św. szkolna : we wtorek i piątek. Po niej spotkanie ministrantów i
kandydatów .
We wtorek po Mszy św. szkolnej przygotowanie do bierzmowania dla kl. I gimn.
W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
Nauka przedchrzcielna w sobotę o 16.oo.
W sobotę o godz. 17.oo w kościele parafialnym adoracja Najśw. Sakramentu
Zapowiedzi : Patryk Kauczor z Zakrzowa i Kamila Antoszczyszyn z Prudnika = zap. III.
Dawid Konieczny z Zakrzowa i Monika Barton z Jemielnicy = zap. II
Adam Botta z Gogolina i Agnieszka Wesoły z Żyrowej = zap.I
Za tydzień kolekta jest przeznaczona na parafialne remonty i inwestycje.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Stadt Gottes ( do 2 tyg. prenumerata), Wohcnblatt
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 50 zł. Chętni proszeni są o zgłaszanie się u. P. Elżbiety Sojka w Oleszce. ( Tel. 77 4844334)
Bóg zapłać parafianom z Zakrzowa za sprzątanie cmentarza i drogi doń prowadzącej. W
czerwcu i lipcu sprawę powierzam parafianom z Jasionej . Sprzątających cmentarz proszę o
zajęcie się też placem parkingowym za salką .

