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Ogłoszenia

 Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Ufność nieszczęśliwych nigdy
ich nie zawiedzie” (Ps 9,19) Włączmy się w modlitwę w intencji ubogich, uczmy się w nich
dostrzegać przychodzącego Jezusa i pomyślmy, jak możemy ulżyć ich niedoli. Pomogą
nam w tym: Caritas (skarbonka św. Antoniego) i Biskupi Jałmużnik s. Aldona Skrzypiec.
 Zapraszam na nieszpory niedzielne do Żyrowej o godz. 14.oo.
 Msza św. szkolna we wtorek o godz.18.oo kościele parafialnym . Zapraszam ! Po Mszy
św. spotkanie Dzieci Maryi z s. Damianą.
 We wtorek o godz. 17.oo w salce parafialnej przygotowanie do bierzmowania dla
kandydatów z kl. VI i VII .
 W sobotę o godz. 15.3o w kościele w kościele parafialnym nauka przedchrzcielna.
 W przyszłą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego,
Po południu nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla. O godz. 16.oo spotkanie muzyków
kościelnych.
 Spotkanie ministrantów w sobotę o 10.oo w kościele parafialnym.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z :
= Zakrzowa , ul. Stawowa 1–23 i Parkowa 1-12
= Żyrowej , ul. . Wojska P. od 1 ( Kokot) do nr 14 ( Szynalik)
 Z czasopism:

Gość Niedzielny, Stadt Gottes

 Parafia Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach zaprasza mężczyzn na spotkanie z Donaldem
Turbittem, pochodzącym z USA mężem, ojcem i dziadkiem, emerytowanym strażakiem i
biznesmenem, światowym liderem Mężczyzn Św. Józefa. Spotkanie odbędzie się we wtorek 19
listopada o godz. 18.30 w kościele w Opolu-Gosławicach.
 Wspólnota Domowego Kościoła działająca przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Gogolinie zaprasza na weekendowe rekolekcje „Małżeństwo. Finanse i rachunkowość”, które
odbędą się od 22 do 24 listopada br. w Gogolinie. W piątek i sobotę zaplanowano konferencję i
adorację (od godz. 18:30). W niedzielę (od godz. 12:30) konferencję i Eucharystię.

Wsparcie osób bezdomnych i
skrajnie ubogich w diecezji
opolskiej animowane jest na co
dzień przez Jałmużnika
Biskupiego, s. Aldonę
Skrzypiec ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego z
Opola, i przejawia się m.in. organizowaniem cotygodniowego
sobotniego posiłku dla osób bezdomnych, tzw. „Śniadania z
nadzieją” oraz rozpoznawaniem i zaradzaniem indywidualnym
potrzebom spotykanych wtedy i na co dzień na ulicach miasta
ubogich. Ta codzienna działalność dokonuje się bez rozgłosu i
z poszanowaniem delikatnej natury trosk ludzi ubogich i ich
prywatności, ale generuje też bardzo konkretne koszty. Dlatego
w imieniu Biskupa Opolskiego, powołując się ponownie z okazji
Światowego Dnia Ubogich na ewangeliczne wezwanie do
wielkoduszności i miłosierdzia, zwracamy się do Księdza, a za
pośrednictwem Księdza także do znanych Księdzu hojnych
ludzi dobrej woli, o jednorazowe albo cykliczne wsparcie dla
najbardziej ubogich i bezdomnych, jako dopełnienie licznych
dzieł dobroczynnych realizowanych w parafiach i lokalnych
społecznościach. Materialne wsparcie można przekazać na
specjalne konto diecezjalne „na potrzeby ubogich” 86 1240
5178 1111 0010 8711 8310. Z Jałmużnikiem Biskupim można
skontaktować się telefonicznie pod numerem 516574339 lub
mailowo: jalmuznik@diecezja.opole.pl.

