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żniwa
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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj w naszej Parafii Dożynki – dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne żniwa. Niech
nasze podziękowanie płynie z czystego serca, niech będzie szczere i radosne. Bóg
zapłać parafianom z Jasionej i Żyrowej za przygotowanie koron żniwnych, dary
ofiarne i wystrój kościoła.
Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie.


We wtorek rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Zapraszam do uczestnictwa
w nabożeństwach różańcowych. W tym roku, z racji Nadzwyczajnego Miesiąca
Misyjnego będziemy szczególnie pamiętać w naszych modlitwach o misjach.
= w dni powszednie w kościele parafialnym o godz. 18.oo ;
= w dni powszednie w Żyrowej o 18.oo ; w sobotę o 17.oo adoracja Najświętszego
Sakramentu z nabożeństwem różańcowym.

 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 17.3o w Jasionej.
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. VIII i I szkoły średniej we wtorek po Mszy św.
szkolnej.
 Przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą
Mszą św.. W czwartek modlimy się o powołania. W piątek po rannej Mszy św,. odwiedzę
chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
 W niedzielę pielgrzymka orkiestr i hodowców gołębi na Górę św. Anny.
 W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii biskupiej i Seminarium Duchownego.

 Zapowiedzi: Jakub Sochacki z Głuchołaz i Emilia Ambrozik z naszej Parafii = zap. II
 Spotkanie ministrantów w Żyrowej czwartek po Mszy św., w Jasionej w sobotę o 10.oo.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Rycerz
Niepokalanej, Nasza Arka


W sobotę 5 października br. odbędzie się 27. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do
grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymce przewodniczyć będzie bp Paweł Stobrawa, który odprawi Mszę św. i
wygłosi Słowo Boże.



Duszpasterz Przedsiębiorców ks. Krystian Muszalik zaprasza do udziału w Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Przedsiębiorców na Jasną Górę, która obędzie w niedzielę 6 października pod hasłem: «Wiele zostało wam
powierzone».



W niedzielę 13 października w kościele św. Anny w Oleśnie odbędzie się spotkanie członkiń i kandydatek Maryjnej
Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Na godz. 16.00 zaplanowano spotkanie informacyjne na temat przyszłej
formacji w rejonach oraz planów rozwoju wspólnoty, a o 16.30 biskup opolski Andrzej Czaja odprawi Mszę św. i
przyjmie nowe członkinie do Wspólnoty.

