Niedziela XXVIII zwykła
09. 10. 2016
OGŁOSZENIA
Dzisiaj już po raz XVI obchodzimy Dzień Papieski, który w
tym roku przeżywamy pod hasłem „ Jan Paweł II – Bądźcie
świadkami miłosierdzia”. Tegoroczne diecezjalne obchody
odbywają się we Włodzieninie, gdzie o godz.11.15, w kościele
p.w. św. Trójcy, odprawiona zostanie Msza św. pod
przewodnictwem Biskupa Rudolfa Pierskały. Dzisiaj ofiarą
złożona po wyjściu z kościoła możemy wesprzeć program
stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”
Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj po każdej Mszy św odmówimy dziesiątkę różańca;
= w czwartek o godz. 19.oo zapraszam do Jasionej na nabożeństwo fatimskie;
= różaniec w dni powszednie w kościele w Jasionej i Żyrowej o 18.oo ; w sobotę o 17.3o
= w sobotę o 17.oo w Jasionej adoracja Najśw. Sakramentu, o 17.3o różaniec.
W piątek Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszam do modlitwy w intencji nauczycieli i
wychowawców. O godz.16.oo w Żyrowej Msza św. w intencji nauczycieli . Po niej zapraszam na
nabożeństwo różańcowe.
W niedzielę 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
sobotę 15 października na Górze św. Anny. Rozpoczną się modlitwą różańcową w intencji
osieroconych rodziców i ich dzieci o godz. 18.oo. O godzinie 18.3o odbędzie się uroczysta Msza
święta, po której procesja z zapalonymi świecami uda się na cmentarz, do Symbolicznego Grobu
Dziecka Utraconego.
Msza św. szkolna według planu. Po Mszy św. szkolnej we wtorek przygotowanie do
bierzmowania dla kl. I .
Spotkanie ministrantów w sobotę: w Jasionej o 9.3o, Żyrowej o 11.oo.
Z czasopism: Gość Niedzielny , Cuda i łaski Boże, Głos św. Franciszka
Za tydzień odpust św. Jadwigi w Zalesiu Śl.
W piątek, 14.X. o godz. 17.3o kolejne spotkanie formacyjne Bractwa św. Józefa naszego rejonu w
Zdzieszowicach w kościele św. Pio.
W sobotę 15 października odbędzie się 1. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św.
Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: „Z Maryją Matką Miłosierdzia i z różańcem w ręku”.
Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.
13.XI. br. rozpoczną się w naszej Parafii Misje Parafialne. Już dzisiaj zapraszam wszystkich
naszych parafian do wzięcia udziału. Zaplanujmy to ! Zaproszenie i program przyniosą do
każdego domu Panie z parafialnego Caritas.
W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i sobotę po rannej Mszy św. Za
zmianę przepraszam.

