Uroczystość Trójcy Świętej
11. 06. 2017
Ogłoszenia
Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
Zapraszam na nabożeństwa ku czci Trójcy świętej do Żyrowej o godz.14.oo.
Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem : we wtorek od 16.3o do 17.45 w kościele parafialnym
; w środę o godz. 17.oo. w Żyrowej .
We wtorek o godz. 20.oo nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszam !
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.
Kolekta w Boże Ciało przeznaczona jest na nasze parafialne remonty.
W uroczystość Bożego Ciała o godz. 19.00 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 !
Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Główna 1 - 12
- Żyrowej - ul. Boczna od 1 ( Koszyk) do nr 11 (Kowolik Robert)
Bóg zapłać parafianom z Jasionej za sprzątanie cmentarza i drogi doń prowadzącej. W czerwcu i lipcu
sprawę powierzam parafianom z Oleszki. Sprzątających cmentarz proszę o zajęcie się też placem
parkingowym za salką . Wszystkich opiekujących się grobami proszę o segregowanie odpadów
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego parafialnego dnia chorych w
minioną środę: O. Tyberiuszowi, paniom z Caritas, pani katechetce i dzieciom szkolnym, wszystkim
którzy pomogli chorym dostać się do kościoła.
17 czerwca 2017 r. o godz.11.00 w parafii św. Bartłomieja Apostoła w Jełowej odbędzie się dzień
skupienia dla narzeczonych.
8. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę 17 czerwca br.
Wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, Msza
Święta na Górze Św. Anny ok. godz. 14.00. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo lub telefonicznie u p.
Piotra Giecewicza: giecewiczp@gogolin.pl; 77 4076833.
Z czasopism : Gość Niedzielny
Zapowiedzi przedślubne na dzień 11.06.2017 :
Wiktor Rak z Gostomi i Sabina Globisz z Zakrzowa = zap. II
Paweł Cieślik z Zakrzowa i Magdalena Hulik z Jasionej = zap. II
Adam Knop z Oleszki i Angelika Wygasz z Żyrowej = zap. II
Sebastian Góreczka z Radostyni i Klaudia Tomeczek z Zakrzowa = zap.

