Uroczystość Trójcy Świętej
16. 06. 2019
Ogłoszenia
 Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
Po Mszy św. o 10.3o krótkie nabożeństwo do Trójcy św.
 W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego. Zapraszam uczniów uczęszczających do szkoły w
Karłubcu , gimnazjalistów we wtorek o godz. 17.oo do kościoła parafialnego, społeczność szkolną z
Żyrowej w środę o godz. 8.oo do kościoła w Żyrowej; Podczas Mszy św. podziękujemy Bogu za miniony
rok szkolny, polecimy Mu szczególnie opuszczających nasze szkoły absolwentów.
Aby nasze podziękowanie było Bogu miłe, musi płynąć z czystego serca. Zapraszam do przyjęcia
sakramentu pokuty: w poniedziałek od godz. 16.3o do 18.oo w Żyrowej, we wtorek o 16.oo – 17.oo w
kościele parafialnym
 Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem w środę od godz. 16.3o w kościele parafialnym.
Po Mszy św. wieczornej spotkanie Dzieci Maryi z S. Agatą. 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.
 Msza św. i nabożeństwo oktawy Bożego Ciała z procesją w piątek i sobotę o godz.16.oo w kościele
parafialnym; w niedzielę o 14.oo w Żyrowej. Zapraszam do udziału !
 Zapowiedzi: Tomasz Tluk z Kędzierzyna i Wioletta Pycyk z naszej parafii - zap. II
Dagmar Malkusz z Gogolina i Joanna Szcześniak z naszej parafii – zap. II
Adam Garwol z par. Rozwadza i Patrycja Kosek z naszej parafii = zap. II
Patryk Wygasz z naszej Parafii i Jessica Banert z par. Malnia = zap. I


Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Wiejska 13 – 27a (nieparzyste) oraz 22 i Dalnia, Skała
- Żyrowej - ul. Boczna od 15 ( Sojka) do końca i ul. Jagodowa

 9. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę 22 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 4076930.
 W sobotę 22 czerwca przy Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, w godzinach od 10.00 do 14.00,
odbędzie się dzień skupienia dla narzeczonych. Temat dnia: «Nie jest dobrze, aby człowiek był sam». Ze względów
organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Parafii św. Apostołów Piotra i
Pawła w Opolu – pip.opole.pl, w zakładce Rodzina.




«Wspieramy najlepszych». Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego realizuje program stypendialny dla dzieci i młodzieży «Wspieramy najlepszych III». W dniach od 17 do 28
czerwca odbywa się nabór wniosków stypendialnych w ramach programu. Można je składać osobiście lub listownie w
Departamencie Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na ul. Piastowskiej 17 w
Opolu. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń !!!
Czasopisma: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny.

