
 
 
� Dzisiaj  rozpoczyna się w Kościele w naszej Ojczyźnie Tydzień  Wychowania. Przeżywać go 

będziemy pod hasłem  Jubileuszu Miłosierdzia:  „ Miłosierni jak Ojciec”. Podczas każdej Mszy św. 
i nabożeństwa będziemy się  modlić  o  dobre wychowanie  młodego pokolenia. 
 

� O godz. 14.oo zapraszam na nieszpory maryjne do Oleszki. Poświęcenie ziarna siewnego. 
 

� We wtorek o 19.oo nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej . Zapraszam! 
 

� W środę Święto Podwyższenia Krzyża św., w czwartek  MB Bolesnej. 
 

� W niedzielę św. Stanisława  Kostki, Patrona młodzieży katolickiej. Wszystką młodzież zapraszam 
na Mszę św. w piątek o godz. 19.oo. Przedtem, o 18.15,  okazja do spowiedzi św. Udział we  
Mszy św. jest  przygotowaniem do bierzmowania dla wszystkich uczniów gimnazjum.  
 

� W następną niedzielę na Górze św. Anny odbędą się doroczne dożynki diecezjalne, pomyślane 
jako diecezjalne dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży. Suma dożynkowa będzie odprawiona 
o godz. 11.00.  
 

� Zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. W odpowiedzi na apel Konferencji 
Episkopatu Polski, kierowany do wszystkich parafii w Polsce, prosimy, by w imię 
chrześcijańskiego współczucia i braterskiej solidarności z osobami poszkodowanymi podczas 
trzęsienia ziemi we Włoszech, zorganizować dla nich materialne wsparcie w formie zbiórki do 
puszek, która odbędzie się we wszystkich parafiach w Polsce w niedzielę 18 września.  

 
� W tym tygodniu Msza św. szkolna o godz. 18.oo: we wtorek w kościele parafialnym , w czwartek  w 
Żyrowej. 
 

� Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o 17.oo w Jasionej, w czwartek o 17.oo w Żyrowej. 
 

� W środę w naszej parafii spotkanie kapłanów  dekanatu  leśnickiego .  O  godz.10.oo zapraszam 
na nabożeństwo do kościoła parafialnego. 
 

� W sobotę o 17.oo w kościele  parafialnym adoracja Najświętszego Sakramentu. 
  
� Spotkanie ministrantów i kandydatów: w Jasionej w środę o 17.oo, w Żyrowej po Mszy św. 

szkolnej. Zapraszam ! 
 
� Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. 
 
� Z czasopism : Gość  Niedzielny, Głos św. Franciszka. 

 
� Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej zaprasza w sobotę 17 września 

2016 r. na doroczną  Pielgrzymkę Narodów do Sanktuarium „Maria Hilf” w Zlatych Horach (Czechy). 
Początek  o godz. 9.30.  Tegoroczna XXI pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”  

Niedziela XXIV zwykła                              
11. 09. 2016 

OGŁOSZENIA 


