Niedziela XXII zwykła
02. 09. 2018
OGŁOSZENIA

 Dzisiaj pierwsza niedziela w nowym roku szkolnym. Modlimy się o Boże błogosławieństwo
i dary Ducha św. dla uczniów, rodziców, nauczycieli.
 Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii
Biskupiej.
O godz. 15.oo zapraszam na nabożeństwo popołudniowe do kaplicy w Oleszce.
Dzisiaj zmiana tajemnic różańca świętego.
 Jutro zapraszam uczniów, nauczycieli i rodziców na Mszę św. o godz.8.oo do kościoła
w Żyrowej . Dzieci kl. I przynoszą przybory szkolne.
Liturgiczny początek roku szkolnego dla młodzieży w święto św. Stanisława Kostki, 18
września.
 W tym tygodniu I czwartek i piątek miesiąca. W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę
chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
 W sobotę święto Narodzenia Matki Bożej. Zapraszam na Mszę świętą.
Po Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego.
 W sobotę o 16.oo w kościele parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu.
 Zapowiedzi: Nikodem Kaczmarek i Sandra Karska, oboje z naszej Parafii = zap. II
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Nasza Arka, Rycerz Niepokalanej,
Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie
 1 września rozpoczęły zapisy na Diecezjalne Pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę św. Anny, które
odbędą się 28-30 września br. dla rejonu Opole i Kluczbork . Zgłoszenia przyjmowane
są wyłącznie drogą internetową przez formularz
zgłoszeniowy: www.swanna.pl/marianki odpowiednio do 24 września.

 W święto Narodzenia NMP, w sobotę 8 września, odbędzie się druga Pielgrzymka Ann i Hann. W
tym roku dołączą do nich Marie. W programie przewidziano m.in. konferencje Szymona Hołowni.


Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w
niedzielę 9 września na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi
Śląskiej przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym
miejscu tydzień później, w niedzielę 16 września o 14.00.



W przyszłą niedzielę w Gogolinie Gminne Uroczystości Święta Plonów. Rozpocznie je Msza św. w
kościele NSPJ.



06.09. 2018 w Zdzieszowicach bezpłatne badanie układu krążenia. Konieczna jest wcześniejsza
rejestracja. Szczegóły, w tym n-ry telefonów na tablicy ogłoszeń.

