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OGŁOSZENIA

Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej, udajemy się do kaplicy św. Teresy;
= różaniec w dni powszednie w kościele parafialnym : o godz. 18.oo ;
= w dni powszednie w Żyrowej: do piątku o 18.oo; w czwartek i sobotę po Mszy św.
= w sobotę w Jasionej po rannej Mszy św.
= od dziś zmiana tajemnic różańca św.

W tym tygodniu I czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
Msza św. szkolna o 17.3o , przygotowanie do I Komunii św. o 16.3o .
Przygotowanie do bierzmowania dla kl. III we wtorek po Mszy św. szkolnej
W niedzielę 9 października br. już po raz XVI obchodzony będzie Dzień Papieski, który w tym roku
odbędzie się pod hasłem „ Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Tegoroczne
diecezjalne obchody odbywać się będą we Włodzieninie, gdzie o godz.11.3o, w kościele pw. św.
Trójcy, odprawiona zostanie Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Rudolfa Pierskały. W tym
dniu, tradycyjnie już, organizowana będzie także zbiórka na program stypendialny prowadzony
przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
=
Jasiona , ul. Myśliwca od 1 - 11
=
Żyrowej , ul. Boczna od 15(Sojka) – 31( Cieślewicz)
Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na jesienne
rejonowe spotkania formacyjne. Kolejne spotkanie naszego rejonu odbędzie się 14 października o
godz. 17.30 w Zdzieszowicach (o. Pio).
Spotkanie ministrantów w Jasionej w sobotę o 9.3o , w Żyrowej w czwartek po Mszy św.
Bóg zapłać parafianom z Zakrzowa za troskę o wygląd cmentarza i drogi doń prowadzącej. W
październiku i listopadzie proszę parafian z Jasionej proszę o zajęcie się wyglądem cmentarza i
drogi doń prowadzącą.
W środę o 18.3o zapraszam na plebanię na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Z czasopism : Gość Niedzielny , Nasza Arka, Stadt Gottes. Różaniec, Tak rodzinie, Anioł Stróż.
Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny. W sobotę 15 października odbędzie
się 1. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny. Towarzyszyć jej będzie motto:
„Z Maryją Matką Miłosierdzia i z różańcem w ręku”. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok.
15.30.

