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OGŁOSZENIA



Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Kolekta jest przeznaczona na Caritas diecezji opolskiej.
Dzisiaj o godz.19.oo w kościele św. Antoniego w Zdzieszowicach zostanie wykonane przez
orkiestrę kameralna i scholę par. Św. Antoniego Oratorium Miłość Ponad Wszystko – jest to
modlitwa przebłagalna i wynagradzająca . Zachęcamy do uczczenia w ten sposób Miłosierdzia
Bożego.

Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.


Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zaprasza młodych całej diecezji we
wtorek 30 kwietnia br. o godz. 19.00 do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy
na Wielkanocne Czuwanie Młodzieży Diecezji Opolskiej. W tym roku temat: «Żyjcie!»
inspirowany jest jednym z rozdziałów adhortacji Papieża Franciszka «Christus vivit». W
programie spotkania: konferencja, poczęstunek, nabożeństwo i Msza św.

 W środę, 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 7. Diecezjalne Święto Rodziny. Jest ono od
kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji oraz do
promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków. Centralnymi
punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich
Świętych.
 Zapraszam na nabożeństwo majowe:
- w Jasionej: w środę i sobotę po rannej Mszy św.; w pozostałe dni o 18.3o lub po
mszy św. wieczornej;
- w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św. ;
 W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski. Zapraszam do udziału we Mszy św.
 Przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę zgłosić ich w zakrystii.
 Zapowiedzi: Bartosz Górski z par. Węgliniec i Aleksandra Lepiorz z par. Jasiona = zap. I
Denis Gorzel z par. Poznowice i Sabina Bekiesch z par. Jasiona = zap. I.
Piotr Szumilas z par. Legnica i Joanna Schulwitz z par. Jasiona = zap. I
 We wtorek o godz. 18.oo w Jasionej spotkanie dziewcząt z S. Agatą.


Przygotowanie do I Komunii św. - próba w poniedziałek o godz. 16.oo .

 W sobotę o godz. 10.oo w Jasionej spotkanie ministrantów. Zapraszam !
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Nasza Arka, Różaniec, Anioł Stróż,
Tak rodzinie.

