Niedziela VI Wielkanocna
21. 05. 2017
OGŁOSZENIA

Zapraszam na nabożeństwo majowe:
- dzisiaj: o godz. 14.oo w Żyrowej, o 15.oo w kościele parafialnym;
- w dni powszednie: w Jasionej do czwartku o 18.3o lub po mszy św. wieczornej ; w
piątek i sobotę po rannej Mszy św.
- w Żyrowej o 18.3o ; w środę w Żyrowej w języku niemieckim.
W poniedziałek, 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. W czwartek
procesja w Żyrowej , dotychczasową trasą.
W przyszła niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
We wtorek pielgrzymka dzieci I Komunijnych na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 7.3o spod
szkoły w Żyrowej, przez Oleszkę ( przystanek), Jasioną, Zakrzów i Dąbrówkę.
W środę o 16.3o zapraszam zelatorów róż różańcowych i Caritas na spotkanie do salki.
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;

Biskup Opolski wraz z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zapraszają
młodzież, zwłaszcza wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, młodzież przyjmującą w
tym roku sakrament bierzmowania i wszystkich chętnych od 3. klasy gimnazjum wzwyż, na
Diecezjalne Spotkanie Młodych. Odbędzie się ono w najbliższy weekend 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)
Z czasopism : Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże, Głos św. Franciszka.

