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OGŁOSZENIA

Dzisiaj, już po raz 15. Obchodzimy Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Tegoroczne
diecezjalne obchody odbywają się w Luboszycach,
gdzie o godz. 9.00, w kościele pw. św. Antoniego,
odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem
Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Obchodom towarzyszyć będzie również okolicznościowa wystawa pt. „Jan
Paweł II – Patron Rodziny” i spotkanie ze stypendystami. W tym dniu, tradycyjnie już, organizowana będzie
także zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obecnie w
naszej diecezji programem stypendialnym Fundacji objętych jest około 80 stypendystów.
Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo w Żyrowej, o 15.oo w kościele parafialnym;
= we wtorek o godz. 19.oo zapraszam do Jasionej na nabożeństwo fatimskie;
= różaniec w dni powszednie w Jasionej: o 18.oo lub po Mszy św. wieczornej; w sobotę o 17.oo
= w Żyrowej w poniedziałek, wtorek i środę o 18.oo, w czwartek i piątek o 17.3o ;
= w Żyrowej w sobotę o 16.oo adoracja Najśw. Sakramentu, o 16.3o różaniec.
W środę Dzień Nauczyciela. Zapraszam do modlitwy w intencji nauczycieli i wychowawców. W czwartek o
17.oo w Żyrowej Msza św. w intencji nauczycieli .
W piątek Uroczystość św. Jadwigi Patronki Całego Śląska, rocznica wyboru Ojca św. Jana Pawła II.
Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się – podobnie jak w latach ubiegłych – w środę 15
października na Górze św. Anny. Rozpoczną się modlitwą różańcową w intencji osieroconych rodziców i ich
dzieci o godz. 17.30. O godzinie 18.00 odbędzie się uroczysta Msza święta, po której procesja z zapalonymi
świecami uda się na cmentarz, do Symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego.
W niedzielę Święto św. Łukasza ewangelisty. Modlimy się w intencji pracowników Służby Zdrowia.
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia, ks. Piotr Bałos, zaprasza na 2. Diecezjalną Pielgrzymkę
Pracowników Służby Zdrowia, która odbędzie się w niedzielę 18 października br. w Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej w Winowie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.00.
Msza św. szkolna , przygotowanie do I Komunii św. : według planu.
Za tydzień w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Kolekta
będzie na cele misyjne.
Inauguracja Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów OREMUS - w niedzielę 18 października o godz.
15.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu .
Rekolekcje dla Bractwa św. Józefa i dla chętnych mężczyzn. W dniach 16-18 października 2015 r. w Ośrodku
Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Rybak w Głębinowie odbędzie się druga w tym roku seria rekolekcji dla
członków Bractwa św. Józefa oraz dla chętnych mężczyzn. Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00.
Spotkanie ministrantów w Żyrowej po Mszy św. szkolnej. W Jasionej w sobotę o 9.3o.
Z czasopism: Gość Niedzielny , Cuda i łaski Boże.
Za tydzień odpust św. Jadwigi w Zalesiu Śl.
Biuro podróży św Jacek przedstawia i zaprasza do skorzystania z integracyjnej oferty wycieczkowej do Pragi.
Celem jest uczestnictwo w jarmarku bożonarodzeniowym . Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

