WIELKANOC
16. 04. 2017 r.
Ogłoszenia

W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny.
Modlitwą i ofiarą wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski.
W Poniedziałek Wielkanocny uroczyste udzielanie chrztu św. i błogosławieństwo matek
oczekujących dziecka.
Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Kolekta będzie przeznaczona na Caritas diecezji opolskiej.
W środę o godz. 18.oo spotkanie wielkanocne młodzieży naszej Parafii. Poprowadzi to
spotkanie O. Ignacy, gwardian z Domu Pielgrzyma na Górze . Anny. Dla kandydatów do
bierzmowania jest to obowiązkowe spotkanie formacyjne.
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę - 19 kwietnia 2017 r. W programie pielgrzymki:
11.00 - rozpoczęcie i konferencja w auli o. Kordeckiego; 13.00 - Msza św. pod
przewodnictwem biskupa. Zgłoszenia grup należy dokonać mailowa na adres:
biuro@botafe.pl z podaniem nazwy szkoły, ilości uczestników oraz opiekuna grupy.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Zakrzowa - ul. Stawowa 1–23 i Parkowa 1-12
- Żyrowej - ul. Wojska P. od 16 do nr 32 i Oswala Koprka
Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.
15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad 23 mln
Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów – ponad 5 milionów w obawie o swoje życie
wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów
ludzi, w tym 6 mln dzieci. W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją
Konferencji Episkopatu Polska w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia zostanie przeprowadzona zbiórka do
puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc
zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom syryjskiego
konfliktu. Działania Caritas Polska można także wesprzeć wysyłając charytatywny SMS o treści SYRIA na
numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).
W sobotę kancelaria nieczynna. W zamian - w piątek od 16.oo.

