Wniebowstąpienie Pańskie
17. 05. 2015
OGŁOSZENIA

Dzisiaj kolekta na organizację Światowych Dni Młodzieży.
Zapraszam na niedzielne nabożeństwo majowe: dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła
parafialnego .
Nabożeństwa majowe w dni powszednie: w Jasionej o 19.oo lub po Mszy św. wieczornej;
w poniedziałek i sobotę po rannej Mszy św.;
w Żyrowej o 19.oo lub po Mszy św . Majowe w środę w języku niemieckim; w sobotę o 18.oo
Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha św. Będziemy ją odprawiać podczas nabożeństw i mszy
św. wieczornych.
W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą
modlitwą.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha świętego. Kończy się okres wielkanocny w
liturgii.
We wtorek w Jasionej, czwartek w Żyrowej Msza św. szkolna. Zapraszam! Po Mszy św. w Jasionej
przygotowanie do bierzmowania dla kl. II Gimnazjum.
W środę pielgrzymka dzieci I komunijnych z rodzicami. O 7.3o autobus zabierze pielgrzymów przy
kaplicy w Dąbrówce, z przystanku w Zakrzowie, w Jasionej przy kościele, w Żyrowej pod szkołą.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Dąbrówki - ul. Szkolna od 22 do 44
- Żyrowej - ul. Korfantego i Poprzeczna od 1 do 9 .
Zapowiedzi : Marek Cerman z Jasionej i Jessica Schmidt z Rozwadzy = zap. III
Paweł Fronczek i Regina Michałek Fronczek z Żyrowej = zap. III
Po Mszy św szkolnej we wtorek w Jasionej, w czwartek w Żyrowej spotkanie ministrantów i
kandydatów.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże
Bóg zapłać ofiarodawcom i tym, którzy zorganizowali zbiórkę sprzętu elektrycznego oraz
elektronicznego na rzecz Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Do końca maja możemy wesprzeć dzieci z interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Gliwicach,
dzieląc się rzeczami potrzebnymi malutkim dzieciom. Szczegóły na tablicy ogłoszeń!
27. 05. można bezpłatnie dokonać badania wzroku w salce w Jasionej. Zgłoszenia telefonicznie ,
pod numerami podanymi na tablicy ogłoszeń i na ulotkach.

Rekolekcje dla małżeństw organizowane przez Wspólnotę Sychar. W Diecezjalnym Domu
Formacyjnym w Nysie w terminie 22- 24 maja 2015r organizowane są przez Wspólnotę
Trudnych Małżeństw SYCHAR rekolekcje dla małżeństw będących ze sobą razem, jak
również dla tych małżonków, którzy na skutek kryzysu pozostali sami a chcą wytrwać w
wierności przysiędze małżeńskiej. Temat rekolekcji: "Profilaktyka kryzysu małżeństwa".
Szczegółowe informacje na stronie: http://opole-jacka.sychar.org/
Diecezjalna Pielgrzymka Nordic Walking. W sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się 6.
Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking, tym razem z Kamienia Śląskiego na
Górę św. Anny.

