Niedziela V Wielkanocna
14. 05. 2017
OGŁOSZENIA

Dzisiaj 19 naszych parafian przyjmie I Komunię świętą. Wspierajmy ich i ich rodziców
naszymi modlitwami. Od jutra do soboty dzieci I Komunijne uczestniczą w wieczornej Mszy . Jest
to tzw. ”Biały tydzień”.
Zapraszam na niedzielne nabożeństwo majowe dzisiaj o 15.oo do kościoła parafialnego .
Nabożeństwa majowe w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej ; sobotę
po rannej Mszy św.;
w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św . Majowe w środę w Żyrowej w języku niemieckim;
W przyszłą niedzielę nasi parafianie obchodzą I i X rocznicę swojej I Komunii św. Zapraszam do
udziału w tej uroczystości. Spotkanie przygotowujące będzie w piątek o 16.oo.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Zakrzowa - ul. Zakrzów, Mickiewicza od 10 ( Jędruś) - Mataszek ( do autostrady)
Żyrowej - ul. Domańskiego od 1 (Maiding) do na 10 (Przezdzink)
Spotkanie ministrantów: po nabożeństwie majowym: w piątek w Jasionej, czwartek w Żyrowej.
Zapraszam!!
Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów "Oremus" zaprasza wszystkich zrzeszonych w
Apostolacie "Margaretka" oraz wszystkich podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w
intencji kapłanów na pielgrzymkę na Górę Św. Anny w dniu 20 maja 2017 r. Początek Pielgrzymki
o godz. 17.oo
W dniach 21-22 maja br. w Głębinowie nad Jeziorem Nyskim odbędą się uroczystości odpustowe
ku czci św. Rity, patronki spraw trudnych. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. w
niedzielę 21 maja o godz. 16.00 połączona z obrzędem błogosławieństwa róż i ucałowaniem
relikwii św. Rity.
Spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa w rejonach odbędą się w następującym porządku: 25
maja o godz. 18.00 w kościele św. Marcina w Strzeleczkach dla rejonu Krapkowice-Obrowiec;
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza młodzież od 3 klasy gimnazjum
wzwyż na Diecezjalne Spotkanie Młodych. Odbędzie się ono w dniach 26-28 maja w Domu
Pielgrzyma na Górze św. Anny. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 17.00 w piątek,
zakończenie ok.15.00 w niedzielę. Temat spotkania «Miłość - Bliskość - Obecność» jest
zaczerpnięty z «Zadania», jakie młodzież otrzymała od Biskupa Opolskiego w czasie Dni w
Diecezji. Koszt związany z pobytem w Domu Pielgrzyma wyniesie 105 złotych. Zapisy dla
uczestników oraz więcej informacji na stronie www.botafe.pl (Chętni proszę by się zgłosili u
proboszcza)
19. 05., piątek , do godz. 11.oo - zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
rzecz Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Z czasopism : Gość Niedzielny.

