Niedziela Misyjna
19. 10. 2014
OGŁOSZENIA

Dzisiaj w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny.
Przeżywać go będziemy pod hasłem: „ Z EWANGELIĄ DO NARODÓW ”. Zapraszam do
udziału w obchodach tego tygodnia poprzez gorliwy udział we Mszach świętych i
nabożeństwach różańcowych. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele misyjne.
Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego ;
= w dni powszednie w Jasionej: o 18.oo w poniedziałek, środę, czwartek, piątek; we
wtorek o 17.3o, w sobotę podczas adoracji.
= we Żyrowej w poniedziałek, środę, czwartek, piątek o 17.3o,; we wtorek o 18.oo, w
sobotę o 17.oo .
Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem .
Po Mszy św. szkolnej w Jasionej przygotowanie do bierzmowania dla kl. III.
W sobotę o 15.3o adoracja Najśw. Sakramentu, o 16.oo różaniec.
W niedzielę zaplanowane jest uroczyste udzielanie chrztu św.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian:
= z Zakrzowa, ul. Mickiewicza od rodz. Schlappa do rodz. Globisz
= z Żyrowej , ul. Wojska Polskiego od 1 - 6
W sobotę o 9.3o spotkanie ministrantów w Jasionej , po Mszy św. szkolnej w Żyrowej.
Zapowiedzi: Józef John z Oleszki i Marzena Urban z Jemielnicy = zap. I.
Z czasopism:

Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki.

W piątek w Zdzieszowicach Gminny Dzień Seniora. Początek o 9.oo. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
Obchód Tygodnia Misyjnego w Kędzierzynie-Koźlu (z udziałem Telewizji Trwam). Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa, telewizja Trwam,
Ojcowie Oblaci z parafii p.w. św. Eugeniusza de Mazenod oraz duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej serdecznie zaprasza na
uroczysty obchód Tygodnia Misyjnego do Kędzierzyna-Koźla w poniedziałek 20 października br. Program uroczystości: 16.3o Spotkanie Biur i Kół Radia Maryja; 17.35 - Program Słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży, 18.oo - Anioł Pański, 18.15 - Msza
św. Pontyfikalna pod przewodnictwem ks. bpa. Pawła Stobrawy. Całość uroczystości będzie transmitowana na żywo w Telewizji
Trwam. Ponadto tematy misyjne będą omawiane w Rozmowach Niedokończonych w Radiu Maryja w godz. 21.30 do 23.35.
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych pogłębieniem życia modlitewnego do
udziału w Akademii Duchowości – cyklu ośmiu comiesięcznych spotkań wprowadzających w modlitwę osobistą i wspólnotową.
Akademia odbywać się będzie w soboty, raz w miesiącu w Winowie. Pierwsze spotkanie 25 października.

