Niedziela III Wielkanocna
15. 04. 2018
OGŁOSZENIA

 Dzisiaj w 3.Niedzielę Wielkanocną, rozpoczyna się X Ogólnopolski Tydzień Biblijny.
Przeżywamy go pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Włączymy się
w jego obchody podczas codziennej liturgii i katechez.
Czytajmy, szczególnie w tym tygodniu, codziennie fragment, Listu św. Pawła
Apostoła do Rzymian.
O godz. 14.oo w Żyrowej nabożeństwo popołudniowe.
 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 18.oo w Jasionej. Po Mszy św. spotkanie
dziewcząt z S. Agatą. Zapraszam.
 Przygotowanie do I Komunii św. : we wtorek o godz.17.oo w Jasionej.
 W sobotę o godz. 14.oo w kościele św. O. Pio w Zdzieszowicach 10 naszych
parafian przyjmie sakrament bierzmowania. Kandydaci i świadkowie gromadzą się w
kościele o godz. 13.3o.
W piątek o 17.oo okazja do spowiedzi św. dla kandydatów, ich rodziców i świadków.
Kandydaci odbiorą poświadczenia, że zostali dopuszczeni do przyjęcia tego
sakramentu.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Jasionej - ul. Główna 1 - 12
- Żyrowej - ul. Poprzeczna i Korfantego
 Zapowiedzi: Ireneusz Grzywocz z Olszowej i Mariola Manek z Oleszki = zap. III
 Z czasopism: Gość Niedzielny.
 W poniedziałek 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 7. Diecezjalne Święto Rodziny.
Jest ono od kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami
naszej diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu
nowych członków. Centralnymi punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o
godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją
z kościoła Wszystkich Świętych.
 W niedzielę, 22.04.2014 w Centrum Kultury w Gogolinie koncert charytatywny „Okaż
serce innym”, z plejadą gwiazd Telewizji Silesia. Cegiełki w cenie 25 zł do nabycia w
Sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.


Pielgrzymka parafialna do Sandomierza i Kazimierza Nad Wisłą. Termin to 15 –
17.06.2018. Koszt ok.600 zł. Chętnych proszę o zgłoszenie się pod numerem
telefonu: 77 484 43 34 lub 784 024 668.

