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OGŁOSZENIA

Dzisiaj już po raz XVII obchodzimy Dzień Papieski, który w tym
roku odbywa się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”. W diecezji
opolskiej tegoroczne obchody centralne odbędą się w parafii Sidzina.
Uroczystej Mszy św. 8 października 2017 r. o godz. 11.00 z udziałem
stypendystów przewodniczy biskup Paweł Stobrawa
Dzisiaj ofiarą złożoną po wyjściu z kościoła możemy wesprzeć program
stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz. 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego ;
= w piątek o godz. 19.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo fatimskie;
= różaniec w dni powszednie w kościele w Jasionej i Żyrowej o 18.oo ;
= w sobotę po Mszy św. w Jasionej; w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu o 16.oo, różaniec.
W sobotę Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszam do modlitwy w intencji nauczycieli i
wychowawców. W piątek o godz.16.oo w Żyrowej Msza św. w intencji nauczycieli . Po niej
zapraszam na nabożeństwo różańcowe.
Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się – podobnie jak w latach ubiegłych – w
niedzielę 15 października na Górze św. Anny. O godzinie 17.oo odbędzie się uroczysta Msza
święta, po której różaniec i procesja z zapalonymi świecami uda się na cmentarz, do
Symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego.
We wtorek w kościele parafialnym Msza św. szkolna o godz.17.3o. Po Mszy św. różaniec
poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Po nim przygotowanie dla wszystkich kandydatów.
Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek i czwartek o godz. 16.3o.
Zapowiedzi: Rafał Gorzel z Dąbrówki i Maria Długosz z Krośnicy - zap. I.
Spotkanie ministrantów: w Jasionej w sobotę o 9.3o, Żyrowej w czwartek po Mszy św..
Z czasopism: Gość Niedzielny ,
Za tydzień odpust św. Jadwigi w Zalesiu Śl.
Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty.
Bractwo św. Józefa zaprasza na jesienne rejonowe spotkania formacyjne. Najbliższe spotkanie dla
rejonu Krapkowice-Obrowiec odbędzie się w środę 11 października o godz. 17.30 w kościele św.
Walentego w Walcach .
W sobotę 14 października odbędzie się 2. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św.
Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: „Idźmy i głośmy Jezusa z Maryją, naszą Matką”. Rozpoczęcie
o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30.

