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OGŁOSZENIA

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. Bóg zapłać za
wasze ofiary. Radnych parafialnych proszę o zajęcie się nimi.
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.
W tym tygodniu Msza św. szkolna w czwartek o godz. 18.oo w kościele w Żyrowej. Po Mszy św.
szkolnej spotkanie dziewcząt .
Przygotowanie do I Komunii św. w Jasionej we wtorek, w Żyrowej w czwartek o godz. 17.oo.
W sobotę o 15.3o nauka przedchrzcielna. Zapraszam !
O 16.3o w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam!
W przyszłą niedzielę nasze parafialne Podziękowanie za Żniwa. Jest to święto
wszystkich parafian. Wszyscy bowiem korzystamy z Bożych darów i pracy
rolników. Wszystkich więc zapraszam na Mszę św. dziękczynną.
Proszę o przygotowanie korony do poświęcenia, przygotowanie i odpowiednią dekorację
kościoła. W kościele parafialnym uczynią to parafianie z Dąbrówki.
Zapowiedzi: Damian Klose z Cisowej i Dominika Jeziorowska z Żyrowej - zap. III.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
=
Oleszki, ul. Wiejska 1 - 7
=
Żyrowej , ul Ogrodowa blok nr 9
W piątek (22.09) o godz. 19.3o w kościele Trójcy św. w Leśnicy dekanalne czuwanie młodzieży.
Zapraszam do wzięcia udziału.
W piątek po Mszy św. w Żyrowej spotkanie ministrantów i kandydatów.
W przyszłą niedzielę : kolekta jest na budowę nowych kościołów w diecezji.
Na Górze św. Anny diecezjalne Dożynki.
W Zdzieszowicach odpust św. O. Pio.
Z czasopism : Gość Niedzielny
Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny, które odbędą się w dwóch terminach:
22-24 września br. dla rejonu Opole i Kluczbork oraz 6-8 października br. dla rejonu Nysa i
Racibórz. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową przez formularz zgłoszeniowy:
www.swanna.pl/marianki.
W sobotę 7 października br. 25. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji
Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymce przewodniczyć będzie biskup Paweł
Stobrawa.
W środę(20.09) o 14.3o na ulicy przed kościołem w Jasionej odpłatne badanie w kierunku osteoporozy,
spirometria i zakwaszenie organizmu. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i ulotkach.

