
 

 
 

 Dzisiaj po raz 18. obchodzimy  Dzień Papieski, z którym związane są dwie rocznice z życia św. 
Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica wyboru na tron Piotrowy, oraz setna 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte 
bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. «Promieniowanie ojcostwa». 
Diecezjalne obchody Dnia Papieskiego rozpoczną się  Mszą św. godz. 10.30 w Opolskiej katedrze.                                                                    
Dzisiaj ofiarą złożoną po wyjściu z kościoła możemy wesprzeć program stypendialny prowadzony 
przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 

 Dzisiaj na Górze św Anny obchody Dnia Dziecka Utraconego. Rozpocznie je Msza św. w Bazylice 
o godz. 17.00 w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców.  
 

 Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe: 
       =   dzisiaj o godz. 14.oo do  Żyrowej, o 15.oo do kościoła  parafialnego ; 
       =   różaniec w dni  powszednie w kościele w Jasionej i Żyrowej  o 18.oo ;  
       =   w  sobotę w Jasionej po Mszy św.; 
       =   w piątek różaniec poprowadzi młodzież – kandydaci do bierzmowania 

 
 We wtorek Uroczystość św. Jadwigi, Patronki całego Śląska. Zapraszam do udziału we Mszy św., 

dzieci, młodzież oraz  dorosłych.  W Jasionej w poniedziałek wieczorem, w Żyrowej we wtorek .  
 

 Za tydzień w całym Kościele obchodzimy Niedziel ę Misyjn ą. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. 
Kolekta będzie na cele misyjne. 
 

 Spotkanie ministrantów w  Żyrowej  sobotę o godz. 10.oo. 
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny  
 

 W sobotę 20 października odbędzie się 3. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. 
Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: „Id źmy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego” . 
Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30. W imieniu diecezjalnego moderatora Róż 
Różańcowych serdecznie zapraszamy. 
 

 W sobotę 20 października 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Opolu-
Winowie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia z okazji Święta św. Łukasza( 
18.10). Do udziału w niej Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia zaprasza  pracowników szpitali 
oraz osoby pracujące w przychodniach i aptekach. Pielgrzymka rozpocznie się  o godz. 14.00.  
 

 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza do udziału w Kursie Psałterzystów. Program kursu 
obejmuje 6 sobotnich spotkań (od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r.). Terminarz oraz więcej informacji 
znaleźć można pod adresem www.dimk.diecezja.opole.pl, pod numerem telefonu 77 441 15 09 .Zapraszam ! 
 

 W sobotę 3 listopada Mszą św. o godz. 10.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach 
rozpocznie się kolejny rok formacyjny społeczności mieszkańców wsi związanej w Katolickim Uniwersytetem 
Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach. Biskup Opolski wraz z nowym duszpasterzem rolników ks. Janem 
Polokiem zaprasza do udziału we wspólnej modlitwie oraz dyskusji na temat przyszłej formuły funkcjonowania 
uniwersytetu. 

 Zmiana godzin kancelaryjnych. Zamiast we wtorek kancelaria czynna w poniedziałek od g.8.oo – 9.oo. 

Niedziela  XXVIII zwykła 
           14. 10. 2018 
        OGŁOSZENIA 


