Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
14. 09. 2014
OGŁOSZENIA

Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w naszej Ojczyźnie
IV Tydzień Wychowania. Jego myśl przewodnia :
„Wychowujemy do prawdy.” Podczas każdej Mszy św.
i nabożeństwa będziemy się modlić o wychowanie
młodego pokolenia do życia w prawdzie.
O godz. 14.oo zapraszam na nabożeństwo fatimskie do kościoła parafialnego .
W czwartek św. Stanisława Kostki, Patrona młodzieży katolickiej. Wszystką młodzież
zapraszam na Mszę św. w piątek o godz. 19.oo. Przedtem, o 18.3o, okazja do spowiedzi
św. Udział we Mszy św. jest przygotowaniem do bierzmowania dla wszystkich uczniów
gimnazjum.
W tym tygodniu Msza św. szkolna: we wtorek o 17.oo w kościele parafialnym , w
czwartek o 17.oo w Żyrowej.
Po Mszy św. szkolnej we wtorek zapraszam uczniów kl. I Gimnazjum i ich rodziców na
przygotowanie do bierzmowania.
Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek i czwartek o 16.oo. Msza św. w czwartek o
18.3o dla rodziców i dzieci I Komunijnych.
W środę w naszej parafii spotkanie kapłanów dekanatu leśnickiego . O godz.10.oo
zapraszam na nabożeństwo do kościoła parafialnego.
W następną niedzielę na Górze św. Anny dożynki diecezjalne.
W niedzielę podczas sumy uroczyste udzielanie chrztu św. Po Mszy św.
błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.
W sobotę o 15.3o – 16.3o w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spotkanie ministrantów i kandydatów : w Jasionej w sobotę o 9.3o , w Żyrowej w
sobotę o 14.oo . Zapraszam !
Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.
Pielgrzymka Narodów 2014. Duszpasterstwo Sanktuarium Maria Hilf oraz Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Diecezji Opolskiej zapraszają na Pielgrzymkę Trzech Narodów do Panny Marii Wspomożenia Wiernych w Złotych Górach (Zlaté
Hory) koło Głuchołaz, w sobotę 20 września br. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 10.00, zaś zakończenie przewiduje się ok.
godz. 15.15. W programie m.in.: modlitwa różańcowa, Eucharystia (z udziałem abp Bambergu Ludwiga Schicka, bpa Andrzeja
Czai i bpa Františka Lobkowicza), uczczenie relikwii bł. Jana Pawła II.
Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny. Informujemy, iż tegoroczne Pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę św. Anny odbędą się w
następujących terminach: 26-28 września 2014 r. dla rejonów: Opole i Kluczbork i 10-12 października 2014 r. dla rejonów: Nysa i Racibórz.

