Zesłanie Ducha świętego
24. 05. 2015
Ogłoszenia
Dzisiaj kończy się okres wielkanocny. Czas Komunii
św. wielkanocnej kończy się w przyszłą niedzielę.
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
Dzisiaj o godz. 11.oo w kościele św. Antoniego Zdzieszowicach prymicje ks. Mateusza
Kozielskiego.
Jutro święto NMP Matki Kościoła. Zapraszam do udziału we Mszy św.
Jutro w Kamieniu Śl.(g.10.oo), Gościęcinie (g.10.oo),Oleśnie(g.10.oo), Pietrowicach Wlk. (g.15.oo)
Dni Modlitw Rolników. Zapraszam !!
W czwartek święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zapraszam na Mszę św.
W tym tygodniu Msza św. szkolna : we wtorek i czwartek. Po niej spotkanie ministrantów i
kandydatów .
We wtorek po Mszy św. szkolnej przygotowanie do bierzmowania dla kl. I gimn., w środę dla. Kl. II.
W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Odpust w Leśnicy.
Nauka przedchrzcielna w sobotę o 16.oo.
Zapowiedzi : Rafał Wacławczyk z Zakrzowa i Elwira Frank z Gogolina = zap. I.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny
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.
We wtorek o godz. 16.3o w Szkole Podstawowej w Żyrowej wykład ks. Marka Soboty pod tytułem: „Ród de Gaschin i
jego wpływ na rozwój Kościoła Katolickiego na Śląsku po reformacji”. KIK Zdzieszowice zaprasza !!
W środę o godz. 18.oo w Raszowej święcenia kapłańskie ks. Waldemara Wołowskiego Kamilianina.
W sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się 6. Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking, tym razem z Kamienia
Śląskiego na Górę św. Anny.
3. Pielgrzymka Artystów „Różnej Maści”, odbędzie się w sobotę 6 czerwca o godz. 11.00 na Górze św. Anny.
Zgłoszenia grup artystycznych należy dokonać do poniedziałku 1 czerwca 2015 roku na adres: orian.show@interia.pl. W
zgłoszeniu prosimy podać: nazwę zespołu/grupy, osobę prowadzącą, osiągnięcia oraz ilość uczestników. Wszelkich
informacji udziela p. Piotr Orian pod numerem tel. 604 589 483.

