Uroczystość Trójcy Świętej
27. 05. 2018
Ogłoszenia
 Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.


Zapraszam na ostanie nabożeństwa majowe: dzisiaj po Mszy św; do środy o 18.3o lub po Mszy św.
wieczornej.

 Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem : we wtorek od 17.oo do 17.45 w Żyrowej ; w środę od
godz. 16.3o 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.
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.
 Msza św. i nabożeństwo oktawy Bożego Ciała z procesją w piątek o godz.18.oo w Żyrowej, w sobotę o
16.oo w Oleszce. Zapraszam do udziału !
 I piątek i sobota miesiąca. W piątek po rannej Mszy św odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.


Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Polna 1 - 22
- Żyrowej - ul. Ogrodowa bl. Nr 11 ; 13a,1,2,5,29 i ul Dworska

 9. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę 2 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.


Wiosenne spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa. Wszystkich członków Bractwa św. Józefa,
zapraszamy na wiosenne spotkania formacyjne, które odbędą się w następujących terminach i
miejscach:15 czerwca (piątek) o g. 18.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni dla rejonu
Krapkowice-Obrowiec.



W niedzielę 3 czerwca 2018 r. Pielgrzymka Mniejszości na Górę Świętej Anny. Początek o 10.00.



W niedzielę 3 czerwca w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień Dziękczynienia ze zbiórką na
budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie.



Marsze dla Życia i Rodziny: 3 czerwca w Opolu o 12.oo,w Nysie o 15.oo; 10 czerwca Raciborzu o
17.oo.. Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do udziału.



W sobotę 2 czerwca na Górze św. Anny Koncert organowy w ramach Annogórskiego Lata Organowego.



Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę dom Sandomierza, Opatowa, Święty Krzyż, Nałęczów i
Kazimierz Dolny. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Zgłoszenie tel. 77 484 43 34. Zapraszam !

