
 

 

 

 
 
� Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.  

Zapraszam na  nabożeństwa majowe: dzisiaj o 14.oo do Żyrowej, o 15.oo do kościoła 
parafialnego. 

     Nabożeństwa majowe w dni powszednie: w Jasionej o 18.3o lub po Mszy św. wieczornej; 
     w  sobotę po rannej  Mszy św.; w Żyrowej o 18.3o lub po Mszy św . 

 
� We wtorek po nabożeństwie majowym przygotowanie do bierzmowania dla kl. I.  
 
� Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem : we wtorek od 16.oo do 17.30 w Żyrowej; w 
środę  o  godz. 16.3o w kościele parafialnym. 

 
� W czwartek Bo że 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. 
 

� 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 !  

 
� Z  czasopism : Gość Niedzielny 

 
� 7. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę 28 maja 

br. W programie: wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gogolinie, na trasie ciekawe opowieści historyczne, Msza Święta na Górze Św. Anny ok. 
godz. 13.30, powrót do Gogolina autokarem lub pieszo. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo 
lub telefonicznie u p. Piotra Giecewicza: giecewiczp@gogolin.pl; 77 4076833. 

� W niedzielę, 5 czerwca 2016 r., w całej Polsce obchodzony będzie kolejny Dzień 
Dziękczynienia ze zbiórką na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie 
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