Niedziela XXX zwykła
29. 10. 2017
OGŁOSZENIA

Zapraszam na nabożeństwo różańcowe: dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o godz.15.oo do kościoła
parafialnego. Jutro i we wtorek o godz. 18.oo.
Okazja do spowiedzi św. przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym : w Jasionej w poniedziałek
od 7.oo do 8.oo; we wtorek od 7.oo – 8.oo ; 9.oo do 11.45; 16.oo do 18.3o.( o 16.oo dzieci)
w Żyrowej w poniedziałek od godz. 10.oo – 11.3o , 16.oo – 18.oo(o 16.oo dzieci) ;
W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. niedzielny.
O godz. 14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo za zmarłych.
Po nabożeństwie procesja na cmentarz.
O godz.16.oo nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu w Żyrowej.
W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Zapraszam do udziału we
Mszy św. za naszych zmarłych. Możemy zyskać odpust zupełny za zmarłych . Możemy ich też zalecać
modlitwie wspólnoty.
Zapraszam na różaniec za zmarłych: w kościele parafialnym: w środę o 18.oo, w czwartek o 7.3o i 16.3o; w
piątek o 06.3o; w sobotę o 8.3o; w Żyrowej : w czwartek po Mszy św., w piątek o 17.3o; w niedzielę o 14.oo
.
W sobotę w kościele parafialnym dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do pobożnego i
licznego udziału w godzinach adoracyjnych. Plan adoracji :
godz. 10.oo - Dąbrówka
godz. 14.oo - Oleszka
godz. 11.oo - Zakrzów
godz. 15.oo - dzieci i młodzież
godz. 12.oo - róże różańcowe
godz. 16.oo - adoracja cicha
godz. 13.oo - Jasiona
godz. 17.oo - zakończenie
W tym tygodniu Mszy św. szkolnej nie będzie. Dzieci i młodzież, szczególnie przygotowująca się do
bierzmowania, powinny uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu.
Przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o powołania.
W piątek po rannej Mszy św odwiedzę chorych. Proszę zgłosić ich w zakrystii.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian:
= z Oleszki, ul. Kościuszki 1 - 16
= z Żyrowej , ul Kasztanowa, Leśna, Karola Miarki
We wtorek 31 października o godz. 16.30 w kościele pw. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Opolu na
Górce rozpocznie się nabożeństwo „Marsz Świętych” w ramach modlitewnego przygotowania dzieci,
młodzieży i dorosłych do Uroczystości Wszystkich Świętych. Elementem tego nabożeństwa będzie
modlitewny marsz do kościoła katedralnego, gdzie nabożeństwo się zakończy. Organizatorzy zapraszają
wszystkich chętnych, a dzieci proszą wcielenie się w postać Świętych poprzez strój lub i atrybuty
poszczególnych patronów.
W niedzielę 12 listopada z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziemy obchodzić 9.
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan w Iraku będzie zbiórka do puszek przed kościołami.
Indywidualnie można także wziąć udział w akcji SMS-owej.
Zapraszam do zamawiania Mszy św. na następny rok. Od 5 do 15. XI tylko jubileusze, rocznice, intencje
wioskowe lub grup parafian, roczki. Od 17. XI wszystkie intencje
Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak Rodzinie, Nasza Arka.

