Rocznica poświęcenia kościoła w
Jasionej
15. 11. 2015 r.
Ogłoszenia

Dzisiaj obchodzimy 104 rocznicę
rocznic poświęcenia i 54 rocznicę konsekracji kościoła
ko
parafialnego. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania.
towania. Suma kiermaszowa o
godz.10.3o. O godz. 14.oo zapraszam na nieszpory kiermaszowe.
Jutro
utro poniedziałek pokiermaszowy. Zapraszam na Mszę
Msz św.
w. za naszych zmarłych o
godz.8.oo. O 7.3o różaniec
żaniec za zmarłych.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na organizację Światowych Dni Młodzieży
M
2016.
Po Mszy św.
w. zbiórka do puszek na remont katedry w Opolu.
Jutro Święto Rocznicy poświę
święcenia kościoła
cioła katedralnego w Opolu. Modlimy si
się za
biskupa opolskiego.
W przyszłą niedzielę Uroczysto
Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego.
ko
Po południu nabożeństwo
stwo ku czci Chrystusa Króla. Po nim spotkanie muzyków
kościelnych.
Msza św.
w. szkolna , przygotowanie do I Komunii św. – zgodnie z planem.
Po Mszy św.
w. we wtorek przygotowanie do bierzmowania kl. III Gimnazjum.
dziećmi
ćmi na wspólne
W środę o 18.3o zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych z dzie
przygotowanie.
W piątek o godz. 19.3o w kościele
koś
św. O. Pio modlitewne czuwanie dla młodzieży
młodzie z
naszego dekanatu. Zapraszam do licznego udziału. W związku
zwi zku z tym, nie będzie
b
Mszy
św, dla młodzieżyy w naszym ko
kościele.
Bóg zapłać za sprzątanie
ątanie koś
kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki
- ul. Wiejska od 1 - 7
- Żyrowej - ul. Domańskiego
Doma
od 1 - 12
Spotkanie ministrantów w sobotę:
sobot o 9.3o w kościele parafialnym, w Żyrowej po Mszy św.
szkolnej.
Dzisiaj zgłaszamy naszych kandydatów do Parafialnej Rady
Rady Duszpasterskiej. Wpisujemy
od 2 do 3 osób (nazwisko i imię,
imi wioska zamieszkania naszego kandydata)
kandydata i wrzucamy do
urny.
Z czasopism:

Gość
ść Niedzielny, Cuda i łaski Boże.

Spotkanie Młodych Taize w Walencji. Zgłoszenia do 22 listopada! Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej zaprasza chętnych do przygotowań i
wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych Taize do Walencji W spotkaniu mogą
uczestniczyć osoby od 26 do 35 roku życia. Chętni powinni uczestniczyć przynajmniej
w 3 spotkaniach formacyjnych w swoim punkcie przygotowań. Termin zgłaszania się
do 22 listopada br. Adresy punktów przygotowań i terminy: Parafia Podwyższenia
Krzyża Św., ul. Katedralna 2, 45-007 Opole w piątek g. 19.00 w kościele św.
Aleksego (odpowiedzialny: ks. Robert Józef); Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, pl.
Mickiewicza 1, 46-369 Opole, salka centrum (dom katechetyczny Parafii św. Piotra i
Pawła, boczne wejście) we wtorek g. 19.00 (odpowiedzialna: Ewelina Adamska).
Szczegóły na plakacie.

