Podziękowanie za żniwa
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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj w naszej Parafii Dożynki – dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne żniwa. Niech
nasze podziękowanie płynie z czystego serca, niech będzie szczere i radosne. Bóg
zapłać parafianom z Oleszki i Żyrowej za przygotowanie koron żniwnych, dary
ofiarne i wystrój kościoła.
Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie.


Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Zapraszam do uczestnictwa w
nabożeństwach różańcowych.
= w dni powszednie w kościele parafialnym o godz. 18.oo ;
= w sobotę o 17.oo adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem różańcowym.
= w dni powszednie w Żyrowej o 18.oo .
= za tydzień zapraszam na różaniec do kaplicy św. Teresy w Żyrowej.

 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 17.3o w Jasionej.
Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o 16.3o w Jasionej.
Przygotowanie do bierzmowania kl. III we wtorek po Mszy św. szkolnej.
 Przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą
Mszą św.. W czwartek modlimy się o powołania. W piątek po rannej Mszy św,. odwiedzę
chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
 W niedzielę pielgrzymka orkiestr i hodowców gołębi na Górę św. Anny.
 W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii biskupiej i Seminarium Duchownego.
 Spotkanie ministrantów w Żyrowej czwartek po Mszy św., w Jasionej w sobotę o 9.3o.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie.
 W sobotę 6 października br. 25. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas
Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymce przewodniczyć będzie
biskup Rudolf Pierskała .
 Rekolekcje «Spotkania Małżeńskie». Stowarzyszenie «Spotkania Małżeńskie» zaprasza
wszystkich małżonków na weekend, w czasie którego można przeżyć głębokie
spotkanie z samym sobą i ze współmałżonkiem, odnaleźć świeżość wzajemnych uczuć,
odkryć, że nawet po wielu latach małżeństwa można się pełnej i głębiej kochać niż na
jego początku… Najbliższe spotkania rekolekcyjne odbędą się w dniach 5-7
października 2018 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Zgłoszenia pod nr: 607
323 601 lub e-mail: donath@spotkaniamalzenskie.pl

