Uroczystość Trójcy Świętej
31. 05. 2015
Ogłoszenia

Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
Zapraszam na ostatnie nabożeństwo majowe: dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła
parafialnego.

Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem : we wtorek od 16.oo do 17.15 w Żyrowej; w
środę 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 ministrantów, młodzież i strażaków
ze sztandarami ,orkiestrę, dzieci I Komunijne , małe dzieci do sypania kwiatków , baldachim.

W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.30 na Placu przy kościele Przemienienia Pańskiego w
Opolu rozpocznie się Koncert Uwielbienia.
Od piątku o godz.18.oo Msza św. oktawy Bożego Ciała z procesją. Zapraszam do udziału.
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę zgłosić ich w zakrystii.
Zapowiedzi : Rafał Wacławczyk z Zakrzowa i Elwira Frank z Gogolina = zap. II.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Dąbrówki - Żyrowej
- ul. Poprzeczna od 11 do 35 i Karola Miarki
Od dziś modlimy się kolejną tajemnicą różańca św. ( członkowie róż różańcowych)
Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na wiosenne
rejonowe spotkania formacyjne 26 czerwca o godz. 18.00 w Krapkowicach-Otmęcie - parafia Ducha Św.
(rejon Krapkowice-Obrowiec).
7 czerwca 2015 r. na Górze św. Anny, pod hasłem: „Wdzięczność i nadzieja”, odbędzie się doroczna Pielgrzymka
Mniejszości Narodowych. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w
Grocie Lourdzkiej przez bpa Andrzeja Czaję i bpa Jana Kopca.
W niedzielę, 7 czerwca 2015 r., w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień Dziękczynienia ze zbiórką na
budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.

Z czasopism : Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Stadt Gottes ( do 2 tyg.
prenumerata).

