Niedziela XXX zwykła
25. 10. 2015
OGŁOSZENIA

Zapraszam na nabożeństwo różańcowe.: do Jasionej dzisiaj o 15.oo ; w dni powszednie o 17.3o;
do Żyrowej: dzisiaj o 14.oo; od poniedziałku do piątku o 17.3o, w sobotę o 17.oo.
Okazja do spowiedzi św. : w Jasionej w środę od 17.oo dla dzieci i młodzieży ; w sobotę :od
7.oo – 8.3o ; 10.oo do 11.45; 16.oo do 18.3o.
w Żyrowej w piątek od godz. 10.oo – 11.3o , 16.oo – 18.3o(o 16.oo dzieci) ;
Msza św. szkolna i przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem.
W niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych.
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 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 niedzielę o godz.18.oo ;
= do Żyrowej w niedzielę na cmentarzu;
= W zakrystii możemy zalecać naszych zmarłych modlitwie wspólnoty.
Z czasopism:

Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Nasza Arka

Zapraszam do zamawiania Mszy św. na następny rok. Od 4 do 14. XI tylko jubileusze, rocznice,
intencje wiosek lub grup parafian, roczki. Od 16. XI wszystkie intencje.
Proszę o uporządkowanie sprawy grobów. Miejsca pochówku 20 lat lub starsze należy przedłużyć
na następny okres lub zlikwidować.
W piątek o 18.oo ( po różańcu) w kościele parafialnym projekcja filmu: ”MATTEO - mimo, że umarł,
nadal egzorcyzmuje”. Zapraszamy wszystkich, szczególnie młodzież.
Duszpasterze i młodzież z Kędzierzyna-Koźla zaprasza na wspólne świętowanie ze Świętymi. W
sobotę 31 października w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w kościele św. Eugeniusza na
Pogorzelcu o godzinie 17:15 odprawione zostanie nabożeństwo wprowadzenia relikwii Świętych,
następnie o 18:00 odbędzie się Eucharystia z wigilii Uroczystości Wszystkich Świętych, po której
wyruszy procesja ulicami miasta do kościoła Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła na Piastach.

