
 

 

 
 
 
 Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.   W Leśnicy odpust. 

Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe do Jasionej o godz.15.oo.      
 

 Jutro po Mszy św. ( godz. 18.3o) zapraszam na nabożeństwo fatimskie.                              
 

 Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem:  we wtorek  od  godz. 17.oo w  kościele parafialnym, w 
środę w Żyrowej.        Po Mszy św. we wtorek  spotkanie Dzieci Maryi  z   S. Anuntiatą. Zapraszam ! 
 

 W środę odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. Początek o 8.3o. 
 

 W czwartek Bo że Ciało.  Po przedpołudniowej  Mszy św. procesja ulicami naszych wiosek ,jak przed 
rokiem. Parafian z poszczególnych wiosek , w Żyrowej poszczególnych  ulic -  proszę o przygotowanie 
ołtarzy. Proszę też o ozdobienie okien wzdłuż trasy procesji.  Niech świadectwem naszej wiary będą 
przyozdobione okna  mieszkań  także poza trasą procesji.   Proszę wszystkich o pobożny udział w 
procesji. Zapraszam ministrantów,  młodzież i strażaków ze sztandarami ,orkiestrę, dzieci I Komunijne , 
małe dzieci  do sypania kwiatków , baldachim. 
Kolekta w Boże Ciało przeznaczona jest na nasze parafialne remonty. 
 

 Biskup Opolski zaprasza na wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia w ramach „Jubileuszowego 
Uwielbienie Pana”, który odbędzie się w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 16 czerwca, w Grocie 
Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Rozpoczęcie spotkania o godz. 19.00. Organizatorzy proszą o zabranie 
ze sobą świec.  

 

 Msza św. i nabożeństwo  oktawy Bożego Ciała z procesją w piątek  o godz.18.oo w kościele parafialnym; 
w sobotę o 18.oo i niedzielę o 15.oo w Żyrowej.  Zapraszam do udziału !  

 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

- Zakrzów, Leśna  2A,2B  i 4B  
- Żyrowej   -  ul. 1 Maja  

Bóg zapłać parafianom  z  Zakrzowa za troskę o wygląd cmentarza, drogi doń prowadzącej i parkingu za 
salką. . Na następne dwa miesiące ( czerwiec, lipiec) proszę o to parafian z Jasionej.                         
Coroczna opłata „za wodę” obejmuje też wywóz odpadów z  cmentarza. 
 

 Dzisiaj Górze Świętej Anny 17. Pielgrzymka Sołtysów, Rad Sołeckich i Środowisk Wiejskich. 
Rozpoczęcie o 9.40 modlitwą różańcową w Bazylice św. Anny, a następnie Msza św. 
 

 Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę Świętej Anny, odbędzie się w sobotę 18 
czerwca br. W programie: wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu 
(ul. Kasztanowa 98), Msza Święta w Bazylice św. Anny na Górze Świętej Anny o godz. 14.00. Zgłoszenia u p. Piotra 
Giecewicza mailowo: giecewicz@gogolin.pl lub telefonicznie 607 753 862 

 

 Spotkanie rodziców modlących się na Różańcu za swoje dzieci. W sobotę 18 czerwca na Górze Świętej Anny 
odbędzie się spotkanie rodziców modlących na Różańcu za swoje dzieci. Początek godz. 10.00. 

 
 Zapowiedzi: Sebastian Pierskała z naszej Parafii i Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowice = zap. I 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, GN Extra (zamówione), Głos św. Franciszka. 

Uroczystość Trójcy Świętej 
12. 06. 2022 
Ogłoszenia 


