Niedziela V Wielkanocna
19. 05. 2019
OGŁOSZENIA

 Zapraszam na nabożeństwo majowe : dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, 15.oo do kościoła
parafialnego ;
w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej ; w sobotę po rannej
Mszy św.;
w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św : majowe w środę w Żyrowej w języku niemieckim.


We wtorek dzieci I Komunijne udają się na dziękczynną pielgrzymkę do Sanktuarium św.
Jacka w Kamieniu Śl.

 W przyszłą niedzielę Dzień Matki. Razem z nami modlić się będzie i wygłosi słowo Boże
S. Dolores Zok, Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha św.,,
wieloletnia misjonarka w Angoli i RPA. Można będzie wesprzeć misyjną sposługe sióstr
nabywając publikacje książkowe s. Dolores.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Myśliwca 12 - 22
- Żyrowej - ul. . Domańskiego od nr 12(Nocoń) do nr 27 (Misiorek)
 W sobotę o godz. 10.oo spotkanie ministrantów w Jasionej.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny .


Wiosenne spotkanie rejonowe Bractwa św. Józefa odbędzie się 5 czerwca (środa) o 18.00 w parafii św.
Błażeja w Januszkowicach dla rejonu Krapkowice.

 W dniach 31 maja - 1 czerwca na Jasnej Górze odbędzie się 7. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca.
Diecezjalny Moderator Żywego Różańca ks. Mariusz Sobek serdecznie zaprasza na tę pielgrzymkę Róże
Różańcowe z całej diecezji i do 28 maja przyjmuje zgłoszenia grup pielgrzymów z parafii (na centralne
uroczystości w sobotę 1 czerwca) mailowo: msobek@poczta.fm lub telefonicznie: 695331175.
 Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 2
czerwca 2019 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie:
10.00 – Modlitwy w intencji młodego pokolenia; 11.00 – Msza Święta w Grocie Lurdziej;14.30 –
Nabożeństwo ku czci św. Anny w bazylice. Plakat-zaproszenie na pielgrzymkę w wersji papierowej trafi do
parafii za pośrednictwem poczty kurialnej, a wersja elektroniczna w jednym z kolejnych komunikatów.
 W niedzielę 2 czerwca w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień Dziękczynienia pod hasłem
„Dziękujemy za wielkich Pasterzy: Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, połączony ze zbiórką
na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.

