Niedziela Misyjna
20. 10. 2019
OGŁOSZENIA

 Dzisiaj w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny.
Przeżywać go będziemy pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani.”
Przede wszystkim ma to być czas odnowienia naszej świadomości, że przyjęty sakrament
chrztu św. zobowiązuje nas jako członków Kościoła do chrześcijańskiego życia i przekazywania
wiary. Zapraszam do udziału w obchodach tego tygodnia poprzez gorliwy udział we Mszach
świętych i nabożeństwach różańcowych. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele misyjne.
 Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, o godz. 15.oo do kościoła parafialnego. To nabożeństwo
prowadzą kandydaci do bierzmowania. Po nim zapraszam rodziców na krótkie spotkanie.
= w dni powszednie w Jasionej: o godz.18.oo ; w piątek i sobotę po rannej Mszy św.
= w Żyrowej od poniedziałku do piątku o godz. 18.oo; w sobotę o 17.oo
 Przygotowanie do bierzmowania. Dzisiaj o 15.oo nabożeństwo różańcowe prowadzą
kandydaci do bierzmowania. Po nim zapraszam rodziców tej młodzieży na krótkie spotkanie
 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 17.3o w kościele parafialnym.
 Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z :
=
Zakrzowa, ul. Leśna 2A,2B i 4B
= Żyrowej , ul. Kasztanowa, Leśna, Karola Miarki
 Spotkanie ministrantów w Jasionej w sobotę o godz.10.oo.
 Z czasopism:

Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże.

 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do
udziału w Kursie Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz
formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii. Program kursu
obejmuje 6 sobotnich spotkań (jedno spotkanie w miesiącu), w godzinach 10.00–14.00
liturgicznym. Chętni do udziału w kursie kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej: www.dimk.diecezja.opole.pl, oraz
przesłanie go na adres mailowy: dimk@diecezja.opole.pl. Do formularza należy dołączyć opinię
proboszcza. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2019 r.
 W niedzielę 27 października w kościele parafialnym w Jemielnicy o godzinie 15.00 odbędzie się
doroczne spotkanie Bractwa św. Józefa z Biskupem Opolskim.


Duszpasterstwo młodzieży zaprasza na Ławkę Go! – diecezjalne spotkanie młodych.
Wydarzenie adresowane jest do osób w wieku licealnym i studentów. Spotkanie odbędzie się w
dniach 25-27 października w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegóły i zapisy na
stronie www.botafe.pl

