
 
 

 Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. Bóg zapłać za 
wasze ofiary. Radnych parafialnych proszę o zajęcie się nimi. 
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie. Błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.  

 
 We wtorek czcimy św. Stanisława  Kostkę, Patrona młodzieży katolickiej. Wszystką młodzież 

zapraszam na Mszę św. we wtorek  o godz. 19.oo. Przedtem, o 18.15,  okazja do spowiedzi św. 
Udział we  Mszy św. jest  przygotowaniem do bierzmowania dla III kl uczniów gimnazjum oraz kl. 
VI, VII i VIII szkoły podstawowej ( I i II rok przygotowania).  
 

 Przygotowanie do I Komunii św. w Jasionej we wtorek o godz. 17.oo.  
 

 W sobotę o 16.oo nauka przedchrzcielna. Zapraszam ! 
 

 W  przyszł ą niedziel ę 23 września tegoroczne dożynki diecezjalne na Górze św. Anny. Suma 
Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów gromadzą 
się na schodach prowadzących do Groty Lurdzkiej i w procesji udają do Groty na Mszę św. 
Dekanat leśnicki w tym roku reprezentuje nasza Parafia.                                                                                 
Nasze parafialne podziękowanie za żniwa. za 2 tygodnie ( 30.09) 
 

 W przyszłą niedzielę w  Zdzieszowicach odpust św. O. Pio. 
 

 Spotkanie ministrantów i kandydatów: w Jasionej w sobotę o 9.3o, W Żyrowej w czwartek po Mszy 
św. 

                             
 Z czasopism : Gość  Niedzielny, Cuda i łaski Boże. 

 
 Jesienne spotkania rejonowe Bractwa Świętego Józefa. Bractwo św. Józefa zaprasza na jesienne 

rejonowe spotkania formacyjne w piątek 21 września o godz. 18.00 w kościele św. Antoniego w 
Zdzieszowicach (dla rejonu Krapkowice-Obrowiec). 
 

 W dniach 21-23 września br. w annogórskim sanktuarium odbędą się uroczyste obchody 25-lecia 
Spotkań Trzeźwościowych na Górze św. Anny.  
 

 Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Św. zapraszają 26 września do kościoła św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Opolu na Eucharystię oraz adorację z modlitwą o uzdrowienie. W programie: 
17.30 - modlitwa różańcowa; 18:00 – przygotowanie do Eucharystii; 18:30 – Eucharystia; 20:00 – 
adoracja Najświętszego Sakramentu. 

 
 28-30 września br. odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny, dla 

rejonu Opole i Kluczbork . Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą internetową przez 
formularz zgłoszeniowy: www.swanna.pl/marianki. 
 

 W sobotę 7 października br.  25. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji 
Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymce przewodniczyć będzie biskup Paweł 
Stobrawa.   

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu „Czyste powietrze” proponuje 
bardzo korzystne formy dofinansowania dla gospodarstw indywidualnych, które planują modernizację systemu grzewczego, aby 
zmniejszyć emisję pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Formy wsparcia to 
dotacje, dofinansowanie bezzwrotne lub/i pożyczki oraz dofinansowanie zwrotne. Zainteresowanych uzyskaniem takiego 
wsparcia zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w … ( patrz tabela) 

Niedziela  XXIV  zwykła 
16. 09. 2018 

OGŁOSZENIA 


