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OGŁOSZENIA

Dzisiaj w naszej Parafii uroczystość odpustowa ku czci św. Marii Magdaleny. Suma
odpustowa o godz.10.3o.
Dzisiaj w naszym kościele możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.
W środę uroczystość św. Marii Magdaleny, naszej patronki. Zapraszam w tym dniu do udziału we
Mszy św. i do świętowania. Od godz. 17.oo adoracja Najświętszego Sakramentu.
W sobotę (25.07)święto św. Jakuba Ap. czcimy też św. Krzysztofa. Po Mszy św. wieczornej
poświęcenie pojazdów mechanicznych. Ofiary podczas tej Mszy św. na środki transportu dla
misjonarzy.(1 gr.za szczęśliwie przejechany kilometr)
W niedzielę uroczystość odpust św. Anny, Patronki Diecezji Opolskiej i Gliwickiej.
Uroczystość odpustowa rozpocznie się w sobotę o godz.18.oo. Uroczysta suma odpustowa
zostanie odprawiona w niedzielę o godz.11.oo.
Na odpust św. Anny udajemy się w procesji, która wyruszy z Żyrowej o godz.8.oo. Zapraszam
do licznego i pobożnego udziału. Proszę sztandary, orkiestrę, ministrantów, nagłośnienie.
PKS Strzelce Opolskie proponuje skorzystanie z autobusu : 9;07 wyjazd z Wapienników, przez
Dąbrówkę, Zakrzów, Jasioną, Oleszkę ,Żyrową. Powrót o 14.3o z Góry św. Anny)
W dniach 20-25 lipca 2015 r. na Górze św. Anny odbędzie się doroczne Święto Młodzieży, ogólnopolskie
spotkanie młodzieży organizowane przez franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Podczas jego trwania
uczestnicy nawiązują relację z Bogiem i drugim człowiekiem tworząc jednocześnie wspólnotę Kościoła, w
której uczą się jak żyć wartościami chrześcijańskimi we współczesnym świecie. Program spotkania
przewiduje czas na Eucharystię, pracę w grupach, konferencje franciszkańskie, spotkania z Gośćmi oraz
wieczorne koncerty.
Trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W ramach przygotowania do tego
wydarzenia można jeszcze zgłaszać chęć przyjęcia pielgrzymów. „Bilet dla brata” – kupując los u liderów
SDM w naszej parafii pomożemy biednej młodzieży z innych krajów wziąć udział w ŚDM . „ Bilet dla
córki” - możemy naszym darem pomóc młodym z parafii i diecezji wziąć udział w ŚDM. Za włączenie się
w to dzieło dziękuję, młodzieży i dorosłym. Zapraszam wolontariuszy do współpracy z organizatorami.
Pan Burmistrz Gogolina zaprasza do wsparcia dzieła pomocy dla Mikołajowa na Ukrainie. Akcja trwa do
31.07. Dary możemy składać u Pani Sołtys w Dąbrówce i Zakrzowie lub Ośrodku Pomocy Społecznej w
Gogolinie. Szczegóły na plakatach.
Z czasopism : Gość Niedzielny , Nowy List
Od jutra do końca wakacji kancelaria czynna po Mszy św. w dni powszednie.

