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OGŁOSZENIA

Trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha św. Będziemy ją odprawiać podczas Mszy św. i
nabożeństw wieczornych
Zapraszam na nabożeństwo majowe: dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, 15.oo do kościoła parafialnego .
Nabożeństwa majowe w dni powszednie do środy : w Jasionej i Żyrowej o godz. 18.3o.
Msza św. szkolna we wtorek i czwartek o godz. 18.oo
We wtorek po Mszy św. przygotowanie do bierzmowania dla kl. I i II.
W środę święto Nawiedzenia NMP.
W czwartek Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich.
W piątek po Mszy św. rannej odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą
modlitwą.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha świętego. Podczas sumy uroczyste
udzielanie chrztu świętego.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Zakrzowa - ul. Mickiewicza od 25(Soczawa) do 35(Globisz)
- Żyrowej - ul. Domańskiego od nr 12(Nocoń) do nr 27 (Misiorek)
Z czasopism : Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Pico, .
Parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie zaprasza rodziny na Dziecięcy Koncert Uwielbienia –
wyjątkowe wydarzenie współtworzone przez sześćdziesięcioosobowy chór dziecięcy zebrany ze
środowisk należących do wspólnot katolickich w Opolu i okolicach. Koncert odbędzie się na
błoniach kościoła Ducha Świętego w Opolu-Winowie w niedzielę 4 czerwca, o godz. 16.00.

Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych całej diecezji do zamanifestowania
publicznej wdzięczności za życie, które jest darem Boga, a także do radosnego świadectwa
prawdzie o świętości każdej rodziny i każdego życia ludzkiego szacunku Okazją ku temu są
Marsze dla Życia i Rodziny, które w maju, czerwcu i lipcu przejdą ulicami wielu polskich
miast. Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie ulicami Opola w niedzielę 4 czerwca. O
godzinie 12.00 w Katedrze Opolskiej odbędzie się Msza św., po której nastąpi przejście
ulicami miasta. W czerwcu i lipcu Marsze odbędą się także w Nysie, Otmuchowie,
Kędzierzynie-Koźlu, Prudniku i Kluczborku.

Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie
zaprasza w niedzielę 4 czerwca 2017 r. do udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości
na Górę Świętej Anny. Program na tablicy ogłoszeń. W sobotę 3.06 koncert organowy
Ks. Mariusz Sobek, diecezjalny modelator Żywego Różańca, zaprasza wszystkich
członków Żywego Różańca na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasna
Górę. Hasło tegorocznej Pielgrzymki brzmi: „Idźmy i głośmy jak Maryja”. Początek w
piątek 2 czerwca 2017 r. podczas Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Po Apelu odbędzie się całonocne czuwanie modlitewne, którego punktem centralnym
będzie Msza święta o godz. 23.00. W sobotę 3 czerwca 2017 r. uroczystości na placu przed
Szczytem Jasnogórskim będą miały następujący porządek: 9.30 program słownomuzyczny; 11.00 – modlitwa różańcowa; 12.00 – Eucharystia. Na Jasnej Górze podczas
pielgrzymki będzie można nabyć „Ceremoniał Żywego Różańca” i odznakę Żywego
Różańca jako znak przynależności wielkiej Rodziny Żywego Różańca.

W niedzielę 4 czerwca w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień Dziękczynienia ze
zbiórką na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.
W sobotę 10 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób
Niepełnosprawnych na Górę św. Anny. Od g. 9.00 będzie okazja do spowiedzi. Mszę św. o
godz. 10.oo odprawi Ksiądz Biskup.
Pielgrzymka Chórów Kościelnych na Górę św. Anny. Diecezjalny Instytut Muzyki
Kościelnej zaprasza do uczestnictwa w Pielgrzymce Chórów Kościelnych na Górę Św.
Anny, która odbędzie się w dniach 10-11 czerwca br. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 15:00
w Domu Pielgrzyma.
Radio Doxa zaprasza rowerzystów indywidualnie oraz w grupach
zorganizowanych na XI Diecezjalną Pielgrzymkę Rowerową na Górę św. Anny,
która odbędzie się w sobotę 14 maja. Msza św. w bazylice św. Anny rozpocznie
się o godz. 14.00. Po godz. 15.00 odbędzie się spotkanie przed Domem
Pielgrzyma, gdzie przewidziano różne atrakcje dla uczestników.
Album „Apostołowie Bożego Miłosierdzia” w cenie 10 zł.- do nabycia w zakrystii.
24 i 25 czerwca planujemy pielgrzymkę do Warszawy i okolic ( Niepokalanów,
Rembertów – Siostry Loretanki). Koszt ok.300 zł. Zgłaszać można się do 10.06. u
P. Elżbiety Sojka w Oleszce. Tel. : 77 4844 334

