Wniebowstąpienie Pańskie
13. 05. 2018
OGŁOSZENIA



Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 26 naszych parafian przyjmie I Komunię
świętą. Wspierajmy ich i ich rodziców naszymi modlitwami. Od jutra do soboty dzieci I
Komunijne uczestniczą w wieczornej Mszy . Jest to tzw. ”Biały tydzień”.



Zapraszam na niedzielne nabożeństwo majowe dzisiaj o 15.oo do kościoła parafialnego .
Dzisiaj (13.05) Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej O godz.19.oo nabożeństwo do Matki
Bożej Fatimskiej.
Nabożeństwa majowe w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej ; sobotę
po rannej Mszy św.;
w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św . Majowe w środę w Żyrowej w języku niemieckim.



W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą modlitwą

 W przyszłą niedzielę nasi parafianie obchodzą I i X rocznicę swojej I Komunii św. Zapraszam do
udziału w tej uroczystości. Spotkanie przygotowujące będzie w piątek o 16.oo.


Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Główna 24 - 37
Żyrowej - ul. Ogrodowa, blok nr 9



Spotkanie ministrantów: po nabożeństwie majowym: w piątek w Jasionej, czwartek w Żyrowej.
Zapraszam!!



Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji kapłanów "Oremus" zaprasza wszystkich zrzeszonych w
Apostolacie "Margaretka" oraz wszystkich podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w
intencji kapłanów na pielgrzymkę na Górę Św. Anny w dniu 19 maja 2017 r.
20.05. pielgrzymka miłośników koni i zaprzęgów konnych.



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.



W przyszłą niedzielę w Rozwadzy odpust św. Jana Nepoomucena.



Z czasopism : Gość Niedzielny.



17.05.2018 o godz. 18.oo w Starostwie w Krapkowicach wydarzenie.”Lolek, Karol Wojtyła, Jan
Paweł II”. W programie otwarcie wystawy z pobytu JP II na Ziemi Opolskiej, spotkanie z
Eugeniuszem Mrozem(przyjacielem JPII) oraz Teresą Gorzkulą - Sznajder, pracownikiem
Fundacji JPII w Rzymie. Na zakończenie –poczęstunek „kremówką papieską” z Wadowic.

