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OGŁOSZENIA

Dzisiaj w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną.
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Przeżywać go będziemy
pod hasłem: „Pełni Ducha i posłani .”
Przede wszystkim ma to być czas odnowienia naszej świadomości, że Duch św. napełnia nas i
posyła jako członków Kościoła do naszych bliźnich. Zapraszam do udziału w obchodach tego
tygodnia poprzez gorliwy udział we Mszach świętych i nabożeństwach różańcowych. Dzisiejsza
kolekta jest przeznaczona na cele misyjne.
 Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o godz. 15.oo do kościoła parafialnego
= w dni powszednie w Jasionej: o godz.18.oo ; w sobotę po rannej Mszy św.
= w Żyrowej od poniedziałku do piątku o godz. 18.oo; w sobotę o 17.oo
.
 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 17.3o w kościele parafialnym. Po niej spotkanie
dziewcząt z S. Agatą.
 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o godz.16.3o.
Przygotowanie do bierzmowania kl. VI - VIII po Mszy św. szkolnej.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z :
=
Dąbrówki, ul. Leśna 1 – 10 i Szkolna (Ambrozik - Kotyś )
= Żyrowej , ul. Boczna od 15 ( Sojka) do 31 (Cieślewicz) i ul. Jagodowa
 Spotkanie ministrantów w Jasionej w piątek po nabożeństwie różańcowym.
 Z czasopism:

Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.

 W niedzielę 28 października z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie
będziemy obchodzić 10. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem:
«Pakistan. Przerwać milczenie» Wyrazem materialnego wsparcia chrześcijan w Pakistanie
będzie zbiórka do puszek przed kościołami. Indywidualnie można także wziąć udział w akcji
SMS-owej
 Konferencja dla przedsiębiorców. Wszystkich prowadzących działalność gospodarczą i zaangażowanych
w świat biznesu zapraszamy na konferencję „Myśl na większą skalę”. Konferencja organizowana jest
przez katolickich przedsiębiorców, którzy podzielą się tym, jak budują swoje życie osobiste i biznesowe w
oparciu o Ewangelię. Odbędzie się ona w czwartek 25 października w Chrząszczycach w Gościńcu „Pod
Różą”. Udział w konferencji jest bezpłatny i nie zawiera w sobie żadnych podtekstów marketingowych.
Więcej o konferencji i zapisy (do 23 października, do godz. 12.00) przez formularz na stronie
www.nawiekszaskale.pl.

