Niedziela XXV zwykła
22. 09. 2019
OGŁOSZENIA
 Dzisiaj na Górze św. Anny diecezjalne Dożynki.
W Zdzieszowicach odpust św. Ojca Pio.
Dzisiejsza kolekta na remonty i konserwację zabytków sakralnych w diecezji.
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.
 W tym tygodniu Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w kościele w Jasionej.
Po niej spotkanie Dzieci Maryi z s. Damianą.
 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek, o godz.17.oo w Jasionej.
Przygotowanie do bierzmowania dla kl.VI i VII we wtorek po Mszy św. szkolnej.
 W przyszłą niedzielę nasze parafialne Podziękowanie za Żniwa. Jest to święto
wszystkich parafian. Wszyscy bowiem korzystamy z Bożych darów i pracy
rolników. Wszystkich więc zapraszam na Mszę św. dziękczynną. Proszę o przygotowanie
korony do poświęcenia, przygotowanie i odpowiednią dekorację kościoła. W kościele
parafialnym uczynią to parafianie z Jasionej .
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
= Dąbrówka, Szkolna, ( Podleska – Gnojczak )
= Żyrowej , ul Ogrodowa bl. Nr 11, 13a,1,2,5,29 i ul Dworska
 Zapowiedzi: Jakub Sochacki z Głuchołaz i Emilia Ambrozik z naszej Parafii = zap. I
 Bractwo św. Józefa zaprasza na jesienne rejonowe spotkania formacyjne w piątek 27 września
(piątek) o 18.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni dla rejonu Krapkowice.
 Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny dla rejonu Opole i Kluczbork 27-29
września.(organizuje S. Damiana).




W sobotę 28 września w Opolu w salkach Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit” dzień
skupienia dla narzeczonych , w godz. od 10.00 do 14.00. Ze względów organizacyjnych prosimy o
zgłaszanie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie parafii św. Ap. Piotra i Pawła w
Opolu – www.pip.opole.pl w zakładce: Rodzina.
W dniach 24-26 września br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędzie się I Ogólnopolskie
Sympozjum poświęcone różnym dziełom modlitewnym wspierającym kapłanów w Kościele w Polsce. W
imieniu Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai zapraszamy członków Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za
Kapłanów «Oremus» i wszystkich modlących się za kapłanów na Mszę św., która – w ramach sympozjum –
zostanie odprawiona we wtorek 24 września o g. 17.30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie (dawne
seminarium – wejście od ul. Brackiej).

 Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.

