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OGŁOSZENIA

Dzisiaj na Górze św. Anny Dożynki Diecezjalne.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty.
Nabożeństwo popołudniowe o 14.oo w Żyrowej. Zapraszam !
W tym tygodniu Msza św. szkolna: we wtorek o 17.oo w kościele parafialnym , w czwartek
o 17.oo w Żyrowej. O 16.oo przygotowanie do I Komunii św., po Mszy św. w Jasionej
przygotowanie do bierzmowania dla kl. III. Zapraszam !!
W czwartek o 18.3o zapraszam na Mszę św. dzieci I Komunijne z rodzicami.
We wtorek o 16.oo w salce parafialnej spotkanie dziewcząt, które chciałyby należeć do
grona dzieci Maryi.
W sobotę o 15.3o – 16.3o w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszłą niedzielę nasze parafialne Podziękowanie za Żniwa. Jest to święto
wszystkich parafian. Wszyscy bowiem korzystamy z Bożych darów i pracy
rolników. Wszystkich więc zapraszam na Mszę św. dziękczynną.
Proszę o przygotowanie korony do poświęcenia, przygotowanie i odpowiednią dekorację
kościoła. W kościele parafialnym uczynią to parafianie z Jasionej.
Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę : o 9.3o w Jasionej, o 10.3o w Żyrowej.
Zapraszam !
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
= Jasiona, ul. Główna 22 - 37
= Żyrowej, ul. Wojska Polskiego od 19 ( Kleczkowska) do 32 ( Gołąb) i ul. Oswalda Koprka
Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji.
Z czasopism : Gość Niedzielny

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, z inicjatywy środowisk świeckich katolików, w środę
23 września w wielu miastach Polski odbędą się nabożeństwa w intencji uchodźców. Modlitwie
przewodniczyć będą miejscowi biskupi. W katedrze w Opolu sprawowana będzie Msza św. za
uchodźców i wygnańców, której będzie przewodniczył bp Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy
diecezji opolskiej. Zapraszamy do udziału w tej Mszy św., która będzie również okazją do
modlitwy o wyobraźnię miłosierdzia dla nas wszystkich. Serdecznie zapraszamy w środę 23
września na godz. 18.30 do katedry opolskiej.
W piątek 25 września o 18.30 na placu katedralnym w Opolu rozpocznie się koncert charytatywny
na rzecz remontu opolskiej katedry. Wystąpią zespół „Bednarek" i ks. Jakub Bartczak. Cegiełki
uprawniające do wejścia na koncert (cena: 25 zł) można nabyć w kancelarii parafii katedralnej,
Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia (Opole, pi. Katedralny 4) i w Centrum ŚDM w diecezji
opolskiej (Opole, pi. Mickiewicza 1).
Diecezjalne Pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę św. Anny odbędzie się w dwóch terminach: 25-27
września br. dla rejonu Opole i Kluczbork oraz 9-11 października br. dla rejonu Nysa i Racibórz.
Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmowane będą od 1 września wyłącznie drogą internetową.
W sobotę 3 października br. odbędzie się 23. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas
Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy
również dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.

