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OGŁOSZENIA


Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dzisiaj Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę Świętej Anny. Początek o 10.00.
Dzisiaj w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień Dziękczynienia ze zbiórką na budowę
Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.
Błogosławieństwo Matek oczekujących dziecka.
Od dzisiaj zmiana tajemnic różańca św.
Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii biskupiej.
O godz. 14.oo w
kościele parafialnym nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.


Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych na Marsz dla Życia i Rodziny, który pod hasłem: «Rodzina
wspólnotą pokoju» przejdzie ulicami Opola w niedzielę 2 czerwca. O godzinie 12.00 w Katedrze Opolskiej
odbędzie się Msza św., po której nastąpi przejście ulicami miasta do Parku Nadodrzańskiego, gdzie odbędzie
się piknik rodzinny.



We wtorek w Żyrowej Msza św. szkolna. Zapraszam!
O 17.15 okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w kościele
parafialnym w czwartek o 17.oo.



Przypada I czwartek i piątek miesiąca. W czwartek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo o
powołania. W piątek po Mszy św. odwiedzę parafian chorych. Proszę zgłosić ich w zakrystii.



W sobotę w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą modlitwą



Za tydzień Zesłanie Ducha św.. Codziennie, po Mszy św. Nowenna przed Uroczystością.



W sobotę 8 czerwca odbędzie się doroczna Pielgrzymka Chorych i Osób Niepełnosprawnych na Górę św.
Anny. Początek o godz. 9.30 .



Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Wiejska 1 - 7
Żyrowej - ul. Boczna od 1 do nr 11 (Kowolik Robert)



Bóg zapłać parafianom z Dąbrówki za sprzątanie cmentarza i drogi doń prowadzącej. W czerwcu
i lipcu sprawę powierzam parafianom z Zakrzowa . Sprzątających cmentarz proszę o zajęcie się
też placem parkingowym za salką . Wszystkich opiekujących się grobami proszę o segregowanie
odpadów.



«W sobotę 18 maja rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin
Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez
różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Gorąco
zachęcamy naszych parafian do włączenia się w ten projekt. Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie
www.darna100.pl.»



Biskup opolski Andrzej Czaja udzielił poparcia Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, w
ramach którego Fundacja Pro – Prawo do Życia aktywnie przeciwdziała deprawacji dzieci i młodzieży w
naszym społeczeństwie. Komitet i wspierające go organizacje od kilku tygodni zbierają podpisy pod
inicjatywą ustawodawczą, mającą na celu przeciwdziałanie tym, którzy propagują i pochwalają w przestrzeni
publicznej zachowania o charakterze pedofilskim.
Powyższe materiały otrzymaliśmy. Poparcie inicjatywy podpisem wymaga troski, stąd prośba o zgłoszenie
się chętnych, którzy w tym pomogą. Na razie po 1 arkuszu jest wyłożone w kościele.



Spotkanie ministrantów i kandydatów w Jasionej w czwartek po Mszy św. wieczornej.:
w piątek w Żyrowej. Zapraszam!!



W środę po Mszy św. (18.3o) zapraszam na posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i
sołtysów z wiosek naszej Parafii. Spotkanie w salce.



Z czasopism: Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Nasza Arka, Głos św. Franciszka.



Dziecięcy Koncert Uwielbienia. Zapraszamy rodziny z dziećmi do wspólnego uczestnictwa w Dziecięcym
Koncercie Uwielbienia, który odbędzie przy kościele Ducha Świętego w Opolu-Winowie w niedzielę 9
czerwca b.r. o godz. 16.00.

