Niedziela XXVIII zwykła
15. 10. 2017
OGŁOSZENIA

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne
inwestycje i remonty.
Błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.
Jutro Uroczystość św. Jadwigi. Patronki całego Śląska .
Zapraszam na nabożeństwa różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego ;
= w dni powszednie w Jasionej o godz.18.oo; w piątek po rannej Mszy św.; w sobotę podczas adoracji;
= w Żyrowej o godz. 18.oo, w sobotę o 17.oo
W sobotę o godz. 15.3o w kościele parafialnym adoracja Najśw. Sakramentu
W tym tygodniu Msza św. szkolna w czwartek w Żyrowej . Po niej zapraszam dziewczęta na spotkanie z
s. Agatą z Leśnicy.
We wtorek po Mszy św. i różańcu w Jasionej przygotowanie do bierzmowania dla kl. III.
W piątek o 18.3o zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych z dziećmi na wspólne przygotowanie.
Za tydzień w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Kolekta
będzie na cele misyjne.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian:
= z Oleszki, ul Wiejska 29 – 35 oraz 8 – 42(parzyste)
= z Żyrowej , ul. Dzierżonia i A. Koszyka
W sobotę o 9.3o spotkanie ministrantów w Żyrowej.
Zapowiedzi: Rafał Gorzel z Dąbrówki i Maria Długosz z Krośnicy - zap. II.
Z czasopism:

Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże, Stadt Gottes.

W środę 18 października ( św. Łukasza )2017 r. w Opolu-Winowie odbędzie się 4. Diecezjalna
Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie i Słowo Boże
wygłosi ks. bp Andrzej Czaja, natomiast konferencję po Różańcu poprowadzi ks. dr hab. Robert
Skrzypczak, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawy.
Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w diecezji opolskiej zaprasza młodzież od trzeciej klasy gimnazjum
wzwyż na spotkanie o nazwie Ławka GO! Spotkanie odbędzie się w dniach 27-29 października 2017 r. w
Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.botafe.pl.
Fundacja «Życie i Rodzina» podjęła w ostatnim czasie ustawodawczą inicjatywę obywatelską "Zatrzymaj
aborcję!", której celem jest wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania w fazie prenatalnej
dzieci z podejrzeniem choroby, co w 2015 r. stanowiło 96% aborcji w Polsce. W związku z tym, że
inicjatywa ta zyskała poparcie Episkopatu Polski, Biskup Opolski zwraca się z prośbą o jej wsparcie także
przez parafie naszej diecezji. Powinno mieć ono podwójny wymiar: modlitwy w obronie życia poczętego
oraz zebrania podpisów. W naszej Parafii można to będzie uczynić za tydzień, przed i po Mszy św.
Potrzebny będzie nr pesel.

W sobotę, 28.10 w Opolu kurs dla lektorów podczas liturgii w języku niemieckim. Zainteresowanych
proszę o zapoznanie się z ofertą. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
W niedzielę, 29.10.2017 r., będzie w naszym dekanacie Niedziela Pastoralna. Do każdej Parafii zawitw
kapłan posługujący w Seminarium Duchownym, aby z parafianami modlić się w intencji powołań
kapłańskich i prosić o materialne wsparcie. Nas odwiedzi ojciec duchowny ks. Krzysztof Dulęba.
Dzisiaj w całym Kościele w Polsce liczenie uczestników Mszy św.
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