Niedziela VI Wielkanocna
26. 05. 2019
OGŁOSZENIA



Dzisiaj Dzień Matki. Razem z nami modli i głosi słowo Boże S. Dolores Zok, Przełożona
Prowincjalna Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha św.
O 18.oo na Górze św. Anny Koncert dedykowany wszystkim Mamom !!



Zapraszam na nabożeństwo majowe:
- dzisiaj: o 14.oo do kościoła parafialnego.
- w dni powszednie do piątku : w Jasionej o 18.3o lub po mszy św. wieczornej; we wtorek po
rannej Mszy św.
- w Żyrowej do piątku 18.3o ; w środę w Żyrowej w języku niemieckim.



Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Jana Bagińskiego odbędą się w niedzielę 26 maja: trumna z
ciałem śp. biskupa Jana, o godz. 15.00 zostanie ona wystawiona w kościele św. Aleksego. Po
modlitewnym czuwaniu, o godz. 16.30, nastąpi wyprowadzenie trumny do katedry (eksporta), gdzie
zostanie odprawiona Msza św. Trumna będzie wystawiona w katedrze do godz. 21.00 dla
wszystkich, którzy zechcą tego wieczoru towarzyszyć modlitwą Zmarłemu. W poniedziałek 27 maja
o godz. 9.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przy trumnie w kościele Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Opolu, przy Placu Mickiewicza. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św.
pogrzebowa, po której ciało śp. biskupa Jana spocznie w grobie przy tamtejszym kościele.



We wtorek, środę i czwartek Dni Krzyżowe – modlimy się o urodzaje i błogosławieństwo Boże
dla naszej pracy. Zapraszam do udziału we Mszy św. w intencji o urodzaje. Msze św. będzie
poprzedzała procesja do krzyża: w poniedziałek na skrzyżowanie drogi do Oleszki , w środę do
kapliczki kierunku Zakrzowa. We wtorek procesja w Żyrowej , dotychczasową trasą.



W następną niedzielę liturgiczny obchód Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego.



W niedzielę 2 czerwca 2019 r. Pielgrzymka Mniejszości na Górę Świętej Anny. Początek o 10.00.



W niedzielę 2 czerwca w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień Dziękczynienia ze zbiórką
na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.



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.



W dniach 20 – 22.09.br. zaplanowana jest pielgrzymka parafialna do Wadowic, Ludźmierza (Sanktuarium
Królowej Podhala), zakopanego ( Krzeptówki), Szaflar i Niedzicy. Nocleg i wyżywienie w Domu Pielgrzyma w
Ludźmierzu. Koszt 370 zł . Zgłaszać się można u P. Elżbiety Sojka. Tel. 77 48 44 334



W sobotę, 01.06., w ramach Annogórskiego Lata Organowego, Koncert w wykonaniu chóru chłopięcego z
Jasnej Góry. Szczegóły na plakacie.



W czwartek po wieczornej Mszy św., spotkanie dzieci Maryi i dziewcząt z S. Agatą. Zapraszam !

