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Ogłoszenia

Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
Zapraszam na nieszpory niedzielne dzisiaj o 14.oo do Żyrowej .
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na parafialne remonty i inwestycje.

Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem : we wtorek o godz. 17.oo w kościele
parafialnym.
W czwartek Boże 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 młodzież i strażaków ze
sztandarami ,orkiestrę, dzieci I Komunijne , małe dzieci do sypania kwiatków , baldachim.
Od piątku o godz.18.oo Msza św. oktawy Bożego Ciała z procesją. Zapraszam do udziału.
We wtorek po Mszy św. przygotowanie do bierzmowania dla kl. II Gimnazjum.
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Dąbrówki - ul. Szkolna 1 - 13
- Żyrowej
- ul. Myśliwca 8 - 14
Zapowiedzi : Dawid Konieczny z Zakrzowa i Monika Barton z Jemielnicy = zap. III
Adam Botta z Gogolina i Agnieszka Wesoły z Żyrowej = zap. II

Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże, Różaniec, Anioł Stróż

W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.30 na Placu przy kościele Przemienienia Pańskiego w
Opolu rozpocznie się Koncert Uwielbienia. Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z
organizatorami koncertu zaprasza wszystkich diecezjan do wspólnego uwielbiania Pana Jezusa
oraz do żarliwej modlitwy za dzieci i młodzież. Niech nie zabraknie całych rodzin a także tych,
którzy w naszej parafii prowadzą modlitwę w intencji młodego pokolenia. Więcej informacji na
ulotkach, które zamieszczone są w dzisiejszym Gościu Niedzielnym
Spotkanie modlitewne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Biskup Opolski
zaprasza w sobotę 21 czerwca do Prudnika-Lasu na kolejne modlitewne spotkanie. Początek o 15.oo.
Wiosenne spotkania formacyjne dla Bractwa Świętego Józefa: 26 czerwca o godz. 18.00 w
Obrowcu (rejon Obrowiec).

