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OGŁOSZENIA
Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w naszej Ojczyźnie
Tydzień Wychowania. Przeżywać go będziemy pod
hasłem : „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Podczas
każdej Mszy św. i nabożeństwa będziemy się modlić o
dobre wychowanie młodego pokolenia.
O godz. 15.oo zapraszam na nabożeństwo maryjne do Oleszki. Poświęcenie ziarna siewnego.
W środę po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej . Zapraszam!
W czwartek Święto Podwyższenia Krzyża św., w piątek MB Bolesnej.
Za tydzień w poniedziałek (18.09) czcimy św. Stanisława Kostkę, Patrona młodzieży katolickiej.
Wszystką młodzież zapraszam na Mszę św. w piątek o godz. 19.oo. Przedtem, o 18.15, okazja
do spowiedzi św. Udział we Mszy św. jest przygotowaniem do bierzmowania dla wszystkich
uczniów gimnazjum oraz kl. VI i VII szkoły podstawowej ( I rok przygotowania).
W tym tygodniu Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w kościele parafialnym.
W środę w naszej parafii spotkanie kapłanów dekanatu leśnickiego . O godz.10.oo zapraszam
na nabożeństwo do kościoła parafialnego.
W czwartek, o godz. 18.3o zapraszam dzieci I Komunijne z rodzicami na Mszę św. i katechezę.
Od piątku do niedzieli na Górze św. Anny obchody Podwyższenia Krzyża świętego. Zapraszam do
udziału w obchodach kalwaryjskich.
W sobotę o 17.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najświętszego Sakramentu.
We wtorek po Mszy św. szkolnej w Jasionej zapraszam na spotkanie ministrantów i kandydatów .
Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty.
Zapowiedzi: Mariusz Czernek z Żyrowej i Ewa Kardas z Kup - zap. III.
Damian Klose z Cisowej i Dominika Jeziorowska z Żyrowej - zap. II.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 22. Pielgrzymce Narodów do
Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach w dniu 16.09.2017 r. . Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi:
„Matko Boża – Wspomożycielko rodzin, módl się za nami!” Rozpoczęcie pielgrzymki modlitwą różańcową
o godz. 9.30. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00. Po południu o godz. 14.00 - nabożeństwo ku czci Matki
Boskiej Fatimskiej.
Z okazji 100-lecia objawień fatimskich w opolskim kościele poświęconym Matce Bożej Fatimskiej w
Grudzicach 13 września o godz. 19.00 odbędzie się nabożeństwo fatimskie, do udziału w którym zapraszamy
młodzież, zwłaszcza tegorocznych bierzmowanych oraz Dzieci Maryi z całej diecezji, a szczególnie z miasta
Opola i okolic.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna w poniedziałek po Mszy św. W pozostałe dni bez zmian.

