Niedziela XXX zwykła
28. 10. 2018
OGŁOSZENIA

 Dzisiaj obchodzimy 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.(RATUJE, nr 72405)
Po Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.




Zapraszam na nabożeństwo różańcowe: dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o godz.15.oo do kościoła
parafialnego. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.oo.
Okazja do spowiedzi św. przed Wszystkimi Świętymi i Dniem Zadusznym : w Jasionej w poniedziałek od
16.3o – 17.25; we wtorek od 6.3o do 7.3o; w środę od 6.3o – 7.3o ; 9.oo do 11.45; 16.3o do 18.3o.( o 16.3o
dzieci)
w Żyrowej we wtorek od godz. 10.oo – 11.3o , 16.3o – 18.3o(o 16.oo dzieci) ;



W czwartek 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 piątek 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 czwartek o 18.oo, w piątek o 7.3o i 16.3o; w
poniedziałek (5.XI) o 18.oo ,wtorek , środę ( 6 - 7.XI) o 6.3o ; w Żyrowej : w piątek po Mszy św., w sobotę o
16.3o, czwartek( 8.XI) o 17.3o.



W niedzielę w kościele parafialnym dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do
pobożnego i licznego udziału w godzinach adoracyjnych. Plan adoracji :
godz. 11.3o - Oleszka
godz. 14.3o - Dąbrówka
godz. 12.3o - Jasiona
godz. 15.3o - Zakrzów
godz. 13.3o - dzieci i młodzież
godz. 16.3o - zakończenie

 W tym tygodniu Mszy św. szkolnej nie będzie. Dzieci i młodzież, szczególnie przygotowująca się do
bierzmowania, powinny uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu.
 W tym tygodniu odwiedzę chorych: we wtorek o 10.oo w Żyrowej, w środę o 9.oo w pozostałych wioskach.
Chorych proszę zgłosić w zakrystii.


Marsz Wszystkich Świętych w Opolu. Parafia Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu w przeddzień
Uroczystości Wszystkich Świętych, w środę 31 października br., organizuje Marsz Wszystkich Świętych. W
tym roku to modlitewne spotkanie dla dzieci i dorosłych rozpocznie się Mszą Św. wigilijną z Uroczystości
Wszystkich Świętych o godz. 18.00 w kościele "na Górce". Po niej procesja przejdzie na opolski Rynek,
obejdzie Ratusz i powróci na schody do kościoła, gdzie nastąpi zakończenie spotkania.



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.



W sobotę 3 listopada Mszą św. o godz. 10.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach
rozpocznie się kolejny rok formacyjny społeczności mieszkańców wsi związanej w Katolickim Uniwersytetem
Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach. Zapraszam !



W niedzielę odpust Wszystkich Świętych w Raszowej.

