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OGŁOSZENIA

Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski. Dziękujemy Bogu za kanonizację
Jana Pawła II, rozważamy Jego nauczanie. Możemy wesprzeć fundusz
stypendialny dla biednej, a zdolnej młodzieży. Uczynimy to składając
swój dar do puszki przed kościołem .
We wtorek Dzień Nauczyciela. Zapraszam do modlitwy w intencji nauczycieli i wychowawców w
poniedziałek o 17.oo do Żyrowej.
Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo w Żyrowej, o 15.oo w kościele parafialnym;
= jutro o godz. 19.oo zapraszam do Jasionej na nabożeństwo fatimskie
= różaniec w dni powszednie w Jasionej: we wtorek po Mszy św. szkolnej; w środę i czwartek o
18.oo; w piątek i sobotę po rannej Mszy św.;
= w Żyrowej w poniedziałek, środę i czwartek o 17.3o, we wtorek i piątek o 18.oo ;
= w Żyrowej w sobotę o 16.oo adoracja Najśw. Sakramentu, o 16.3o różaniec.
W czwartek Uroczystość św. Jadwigi Patronki Całego Śląska, rocznica wyboru Ojca św. Jana
Pawła II.
Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się – podobnie jak w latach ubiegłych – w
środę 15 października na Górze św. Anny. Rozpoczną się modlitwą różańcową w intencji
osieroconych rodziców i ich dzieci o godz. 17.30. O godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta Msza
święta, po której procesja z zapalonymi świecami uda się na cmentarz, do Symbolicznego Grobu
Dziecka Utraconego.
W sobotę

Święto św. Łukasza ewangelisty. Modlimy się w intencji pracowników Służby Zdrowia.

Msza św. szkolna , przygotowanie do I Komunii św. : według planu.
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. I we wtorek po Mszy św. i różańcu . W piątek zapraszam
na comiesięczną Mszę św. dla młodzieży o 19.oo.
Spotkanie ministrantów w Żyrowej po Mszy św. szkolnej. W Jasionej w sobotę o 9.3o.
Za tydzień w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny.
Kolekta będzie na cele misyjne.
Zapowiedzi:

Dariusz Banert z Zakrzowa i Natalia Janocha z Nowego Dworu = zap. III.

Z czasopism: Gość Niedzielny ,
Rekolekcje dla młodzieżowych liderów wolontariatu ŚDM – 17-19 października. Diecezjalne Centrum Światowych Dni
Młodzieży zaprasza młodzież pełnoletnią (urodzoną w roku 1996 i wcześniej) na rekolekcje weekendowe Prolog 2.2,
które odbędą się od 17 do 19 października b.r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Już zgłoszeni liderzy mają
obowiązek uczestnictwa w tych rekolekcjach. Jest to też okazja, by zaangażować nowe osoby w dzieło ŚDM. Zapisy i
informacje: biuro@botafe.pl
Spotkanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy. W niedzielę 19 października o godz. 15.00 w kościele w Jemielnicy odbędzie
się modlitewne spotkanie Bractwa św. Józefa z całej diecezji. W programie spotkania: nabożeństwo różańcowe z
poświęceniem sztandaru bractwa oraz wizerunku św. Józefa, któremu przewodniczyć będzie Biskup Opolski; przyjęcie
do wspólnoty kleryków MWSD z Opola, braterskie spotkanie i wybory Kapituły Bractwa na nową, dwuletnią kadencję.

