Zesłanie Ducha świętego
04. 06. 2017
Ogłoszenia

Dzisiaj : = kończy się okres wielkanocny w liturgii .
= uroczyste udzielanie chrztu św.
= na Górze św. Anny pielgrzymka mniejszości narodowych (godz.10.oo)
= w Opolu o godz. 12.oo Marsz dla Życia i Rodziny
= w Winowie o godz. 16.oo Dziecięcy Koncert Uwielbienia
= kolekta na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych.
= Święto Dziękczynienia. Po Mszy św. możemy wesprzeć ofiarą budowę świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie.
= Zapraszam na nabożeństwo do Ducha św. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańca
świętego.
Jutro święto NMP Matki Kościoła. Zapraszam do udziału we Mszy św.
Jutro w Kamieniu Śl.(g.10.oo), Gościęcinie (g.10.oo),Oleśnie(g.10.oo), Pietrowicach Wlk. (g.15.oo) Dni Modlitw
Rolników. Zapraszam !!
We wtorek gościć będziemy młodzieżowy zespół „Perła” z Doliny na Ukrainie. Nasi Goście będą czynnie
uczestniczyć w koncelebrowanej Mszy św. szkolnej. Drogich parafian, szczególnie dzieci i młodzież, zapraszam
do udziału w liturgii i spotkaniu w salce ( przed i po Mszy św.). Prosimy też o podzielenie się trwałymi dobrami z
naszymi gośćmi: odzież, środki czystości, suche artykuły żywnośiowe. Do jutra wieczora można swój dar złożyć u
sołtysa.
W środę nasz parafialny Dzień Chorych. Wszystkich chorych zapraszam na Mszę św. o godz.10.oo . Proszę o
usłużenie chorym, żeby mogli dostać się od kościoła. Liturgię dla chorych poprowadzi Ojciec Franciszkanin z Góry
św. Anny. Po Mszy św. parafialne koło Caritas zaprasza na spotkanie do salki katechetycznej.
W czwartek święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to szczególny dzień modlitwy za kapłanów.
Zapraszam na Mszę św.
W sobotę 10 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św. Anny.
Od g. 9.00 będzie okazja do spowiedzi. Mszę św. sprawowaną o godz. 10.00 przez Księdza Biskupa poprzedzi
Różaniec.
W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Odpust w Leśnicy.
W środę o godz. 18.oo zapraszam na plebanię członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Spotkanie ministrantów po Mszy św. wieczornej: w czwartek w Żyrowej, piątek w Jasionej.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Rycerz Niepokalanej.
24 i 25 czerwca planujemy pielgrzymkę do Warszawy i okolic ( Niepokalanów, Rembertów – Siostry Loretanki).
Koszt ok.300 zł. Zgłaszać można się do 10.06. u P. Elżbiety Sojka w Oleszce. Tel. : 77 4844 334
Zapowiedzi przedślubne:
Wiktor Rak z Gostomi i Sabina Globisz z Zakrzowa = zap. I
Paweł Cieślik z Zakrzowa i Magdalena Hulik z Jasionej = zap. I
Adam Knop z Oleszki i Angelika Wygasz z Żyrowej = zap. I

