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OGŁOSZENIA

Zapraszam na nabożeństwo różańcowe.: do Jasionej dzisiaj o 15.oo ; w poniedziałek i czwartek
o 18.oo, we wtorek, środę i piątek o 17.3o; do Żyrowej: dzisiaj o 14.oo; w poniedziałek wtorek i
środę o 18.oo, w czwartek o 17.3o, piątek o 17.oo.
Okazja do spowiedzi św. : w Jasionej we wtorek od 17.oo dla dzieci i młodzieży ; czwartek od
14.oo do 15.oo; w piątek: 6.3o – 7.3o, 09.oo do 11.45; 16.oo do 18.3o.
w Żyrowej w czwartek od godz. 10.oo – 11.3o , 16.oo – 18.3o(o 16.oo dzieci ;
We wtorek w Jasionej o godz. 16.oo przygotowanie do I Komunii św. ; po Mszy św., o 18.3o
przygotowanie do bierzmowania dla kl. III.
W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny.
O godz. 14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo za zmarłych.
Po nabożeństwie procesja na cmentarz.
O godz.16.oo nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu w Żyrowej.
W niedzielę Wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych – Dzień Zaduszny.
W sobotę od południa do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za zmarłych
Warunki: spowiedź i Komunia św., odwiedzenie kościoła i odmówienie : Wierzę w Boga...,Ojcze
nasz... i dowolnej modlitwy w intencji Ojca św. Odpust ten możemy zyskać jeden raz.
Zapraszam na różaniec za zmarłych:
= do Jasionej w sobotę o godz.18.oo ; w niedzielę o godz. 6.3o;
= do Żyrowej w sobotę na cmentarzu; w niedzielę o godz. 14.oo
= W zakrystii możemy zalecać naszych zmarłych modlitwie wspólnoty.
Z czasopism:

Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak Rodzinie

Proszę o uporządkowanie sprawy grobów. Miejsca pochówku 20 lat lub starsze należy przedłużyć
na następny okres lub zlikwidować.
W ramach realizowanego w naszej diecezji projektu Rodzice modlą się na różańcu za dzieci, który wpisał się w trwający w naszej
metropolii Rok Rodziny, w kończącym się miesiącu październiku, podejmowaliśmy modlitwę w intencji dzieci o rozbudzenie w
nich pragnienia świętości. Zdaję sobie sprawę, że troska o wiarę i dobre życie dziecka tak małego, jak dorosłego , nie jest tylko
okolicznościową, ale stałą troską rodzica.
Dlatego , przekonany o skuteczności wytrwałej modlitwy , pragnę zaproponować rodzicom naszej parafii przyłączenie się do dzieła,
które od 13 lat w Polsce i na świecie znane jest pod nazwą Różaniec Rodziców za Dzieci. Szczegóły można znaleźć na stronie
internetowej : www.rozaniecrodzicow.pl .
Zachęcam Was, drodzy rodzice, do stworzenia takich Róż także w naszej parafii. Mogłyby one być pięknym i trwałym owocem
Roku Rodziny. Próbujcie uczynić to sami, gromadząc się w Róże , wspólnoty modlitwy.
Obowiązkiem członka Róży jest odmówienie codziennie 1 dziesiątka Różańca Świętego w intencji własnych dzieci i wszystkich
dzieci objętych modlitwą danej Róży. Jeśli nie uda się skompletować takiej 20-osobowej Róży wśród znajomych i przyjaciół, służę
pomocą w utworzeniu takiej Róży z pojedynczych osób lub małych grup.
Bardzo proszę o zgłoszenia indywidualne lub całych Róż w kancelarii parafialnej, celem ich zarejestrowania w ogólnopolskim
systemie, ustanowienia Patrona Róży oraz w dalszej perspektywie objęcia formacją w parafii i w diecezji.
Mając na względzie liczne błogosławione owoce, które to dzieło zrodziło, jako Proboszcz, gorąco zachęcam do włączenia się do
niego.

