Uroczystość Wszystkich Świętych

01. 11. 2015
OGŁOSZENIA

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji
diecezjalnych.
Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Zapraszam do udziału we
Mszy św. za naszych zmarłych. Możemy zyskać odpust zupełny za zmarłych .
Zapraszam na różaniec za zmarłych: w kościele parafialnym: dzisiaj o 18.oo, jutro o 7.3o i 16.3o;
we wtorek o 17.3o; w środę o 8.3o;w czwartek, piątek i sobotę o 6.3o; w Żyrowej : jutro po Mszy
św., w czwartek o 17.3o; w niedzielę o 14.oo .
W środę w kościele parafialnym dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do
pobożnego i licznego udziału w godzinach adoracyjnych.
Plan adoracji :
godz. 10.oo - Jasiona
godz. 14.oo - adoracja cicha
godz. 11.oo - Oleszka
godz. 15.oo - Dąbrówka
godz. 12.oo - róże różańcowe
godz. 16.oo - dzieci
godz. 13.oo - Zakrzów
godz. 17.oo - młodzież i pracujący rano
godz. 18.oo - zakończenie
W tym tygodniu Mszy św. szkolnej nie będzie. Dzieci i młodzież, szczególnie przygotowująca się
do bierzmowania, powinny uczestniczyć w adoracji najświętszego Sakramentu.
Przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o powołania. W piątek po
rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian:
= z Jasionej , ul. Polna od 1 do 22
= z Żyrowej , ul Kasztanowa i Leśna.
W niedzielę 08 listopada w całym Kościele będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Modlimy się w intencji prześladowanych chrześcijan oraz wspieramy ich
materialnie poprzez zbiórkę do puszek.
Od dziś zmiana tajemnic różańca św.
Spotkanie ministrantów i kandydatów po Mszy św.: we wtorek w Jasionej , w czwartek w Żyrowej
Z czasopism : Gość Niedzielny, Różaniec, Tak Rodzinie, Anioł Stróż, Rycerz Niepokalanej .
Zapraszam do zamawiania Mszy św. na następny rok. Od 5 do 15. XI tylko jubileusze, rocznice,
intencje wioskowe lub grup parafian, roczki. Od 17. XI wszystkie intencje.
W piątek 6 listopada br. o godz. 19.15 w katedrze w Opolu odbędzie się Koncert Muzyki Sakralnej
na rzecz odnowy katedry opolskiej .

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY !!!!
Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w parafiach. Bóg zapłać
tym, którzy te przygotowania wspierają modlitwą , pracą i ofiarą. W najbliższą
niedzielę (8.XI) możemy pomóc naszym młodym parafianom wziąć udział w
spotkaniu w Krakowie. Liderzy zaproponują nam rogale św. Marcina.
Nabywając takie rogale, pomagamy naszym młodym parafianom spotkać się
z Papieżem. Taka pomoc nazywa się to „ bilet dla córki”.
W sobotę 14 listopada w auli WMSD odbędzie się kolejny Prolog, czyli
spotkanie przygotowujące wolontariuszy do posługi w parafiach podczas Dni w
Diecezjach. Na spotkanie zaproszeni są w sposób szczególny ci wolontariusze,
którzy jeszcze w diecezjalnym spotkaniu nie mieli okazji uczestniczyć. Zapisy
na stronie www.botafe.pl.
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