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Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii
Biskupiej.
O godz. 14.oo zapraszam na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po
nabożeństwie zmiana tajemnic różańca świętego. Po niej zapraszam na wspólną
niedzielną kawę do salki.
Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny. Chcemy go zacząć z Bogiem. Uczniów,
nauczycieli i rodziców zapraszam na Mszę św. rozpoczynającą ten rok szkolny: o
godz.8.oo w kościele w Żyrowej, o godz.18.oo w kościele parafialnym.
Zapraszam też uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Dzieci kl. I przynoszą przybory szkolne.
Liturgiczny początek roku szkolnego dla młodzieży w piątek przed świętem św.
Stanisława Kostki .
W tym tygodniu I czwartek miesiąca. Modlimy się w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych.
W piątek Uroczystość Narodzenia Matki Bożej. Podczas Mszy św. odmówimy
Modlitwę poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi diecezji, parafii i rodzin naszych.
Zapraszam!
Po Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego.
W sobotę o 16.oo w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu.
W przyszła niedzielę uroczyste udzielanie chrztu św.
Zapowiedzi: Mariusz Czernek z Żyrowej i Ewa Kardas z Kup - zap. II.
Damian Klose z Cisowej i Dominika Jeziorowska z Żyrowej - zap. I.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
=
Jasionej, ul. Myśliwca 12 - 22
=
Żyrowej , ul Ogrodowa blok nr 7
Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Nasza Arka, Rycerz Niepokalanej
Stadt Gottes, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie
Nabożeństwo popołudniowe w przyszłą niedziele będzie odprawione w Oleszce.

W dniach 6-8 września 2017 r. na Jasnej Górze odbędzie się I Ogólnopolski Kongres
Różańcowy. Spotkania modlitewno-naukowe pod hasłem «Różaniec ratunkiem dla
świata» odbywać się będą w auli. O. Augustyna Kordeckiego . Diecezjalny Moderator
Żywego Różańca, ks. Mariusz Sobek, zaprasza wszystkich chętnych członków
Żywego Różańca naszej diecezji (dojazd indywidualny) do udziału w nocnym
czuwaniu z 7 na 8 września w kaplicy Cudownego Obrazu (w godz. od 3.30 do 4.30
czuwaniu przewodniczyć będzie diecezja opolska) oraz na Mszę św. 8 września o
godz. 12.00 na Szczycie Jasnogórskim
Akt poświęcenia parafii i rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. 6 czerwca br. w
„polskiej Fatimie” – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – biskupi
polscy odnowili Akt poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.
Tegoroczny Akt poświęcenia jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r.,
kiedy to na Jasnej Górze, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta
Hlonda poświęcili naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi i nawiązywał do
zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r.
Ozdobny (drukowany) Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu
Maryi dokonany przez biskupów na Krzeptówkach został przekazany bezpłatnie do
każdej parafii przez Sekretariat Fatimski. Modlitwa poświęcenia powinna być
ponowiona w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 września br., w uroczystość
Narodzenia Matki Bożej

Z okazji 100-lecia objawień fatimskich w opolskim kościele poświęconym Matce
Bożej Fatimskiej w Grudzicach 13 września o godz. 19.00 odbędzie się nabożeństwo
fatimskie, do udziału w którym zapraszamy młodzież, zwłaszcza tegorocznych
bierzmowanych oraz Dzieci Maryi z całej diecezji, a szczególnie z miasta Opola i
okolic.
Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 22.
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach w dniu
16.09.2017 r. . Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Matko Boża – Wspomożycielko
rodzin, módl się za nami!” Rozpoczęcie pielgrzymki modlitwą różańcową o godz.
9.30. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00. Po południu o godz. 14.00 - nabożeństwo ku
czci Matki Boskiej Fatimskiej.
Aktywna Niepełnosprawność. XVII Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.
Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, ich opiekunów i wszystkich
mieszkańców Opola i województwa opolskiego na XVII Opolskie Dni Osób
Niepełnosprawnych, które obędą się w dniach 7-8 września br. w Opolu. Rozpocznie
je Msza św. katedrze opolskiej w czwartek 7 września o godz. 10.00. Po niej moc
atrakcji: prezentacje rękodzieł, występy i konkursy na Placu Wolności.

