Niedziela XXVII zwykła
07. 10. 2019
OGŁOSZENIA


Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, udajemy się do kaplicy św. Teresy;
= w kościele parafialnym w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 18.oo ; w środę po
rannej Mszy św.;
= w sobotę o godz. 19.oo zapraszam na ostanie w tym roku nabożeństwo fatimskie;
= w Żyrowej do piątku o 18.oo; w sobotę o 16.oo adoracja Najśw. Sakramentu i różaniec;
= od dziś zmiana tajemnic różańca św.



Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego

 Msza św. szkolna we wtorek o 17.3o w Żyrowej.
 W środę o 18.3o zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych z dziećmi na wspólne przygotowanie.
 W niedzielę 14 października 2018 roku będziemy obchodzić 18. Dzień Papieski, z którym związane
są dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica wyboru na
tron Piotrowy, oraz setna rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło Dnia
Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka.
«Promieniowanie ojcostwa». Diecezjalne obchody Dnia Papieskiego rozpoczną się Mszą św.
godz. 10.30 w Opolskiej katedrze.
W tym dniu, tradycyjnie już, w parafiach będzie zorganizowana zbiórka na program stypendialny
prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.


W niedzielę 14 października na Górze św. Anny odbędą się obchody Dnia Dziecka Utraconego. W
programie: Msza św. w Bazylice o godz. 17.00 w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców, a po niej
różaniec i procesja na cmentarz do symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego. Na to modlitewne
spotkanie zapraszamy rodziców dzieci zmarłych przed urodzeniem i po urodzeniu, także dzieci
kilkuletnich i dorosłych, wszystkich doświadczonych utratą bliskich, bez względu na ich wiek i
okoliczności śmierci.



Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z :
=
Oleszki , ul. Kościuszki 33 - 51
= Żyrowej , ul. Boczna od 1 ( Koszyk) do nr 11 (kowolik Robert)



Bóg zapłać parafianom z Oleszki za troskę o wygląd cmentarza i drogi doń prowadzącej. W
październiku i listopadzie proszę parafian z Dąbrówki o zajęcie się wyglądem cmentarza i drogi
doń prowadzącej . Proszę też o zajęcie się parkingiem za salką.



Spotkanie ministrantów w Jasionej w piątek po Mszy św.



Z czasopism : Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Nasza Arka.



Za tydzień odpust św. Jadwigi w Zalesiu. Suma o godz. 11.oo .



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach zaprasza w środę, 10.10.br. na
Gminny Dzień Seniora. Obchody rozpocznie Msza św. w kościele św. Antoniego. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.

