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Ogłoszenia

 Dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe do Żyrowej o godz,14.oo.
 Okazja do spowiedzi świętej przed Bożym Ciałem : w poniedziałek od godz. 17.oo w kościele
parafialnym; w środę w Żyrowej o godz. 17.oo.
 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. Uczestnicy mają obowiązek zachowania
odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa. Zapraszam
ministrantów, młodzież i strażaków ze sztandarami ,orkiestrę, dzieci, także te do sypania
kwiatków , baldachim.
Kolekta w Boże Ciało przeznaczona jest na nasze parafialne remonty.
Po Mszy św. o godz. 16.oo nabożeństwo eucharystyczne.
 Msza św. i nabożeństwo oktawy Bożego Ciała z procesją: w piątek o godz. 18.oo i sobotę o
godz.17.oo w kościele parafialnym; w niedzielę o 14.oo w Żyrowej. Zapraszam do udziału !
 W sobotę o godz. 20.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Matki Bożej
Fatimskiej.
 Czasopisma: Gość Niedzielny.
 Indywidualna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking z Gogolina na Górę św. Anny.
Pielgrzymka będzie miała miejsce w sobotę 13. czerwca i rozpocznie się indywidualnym
wymarszem każdego uczestnika z wybranego miejsca o dowolnej godzinie. O godz. 13.30 w
Sanktuarium św. Anny odbędzie się msza święta w intencji Entuzjastów Nordic Walking. Powrót
do domów we własnym zakresie. Każdy uczestnik musi dostosować się do zaleceń
ministerstwa zdrowia dot. dystansu społecznego. Stworzymy wspólną galerię zdjęć. Informacje
dodatkowe: Piotr Giecewicz, ZRS Gogolin 607753862. Szczegóły na plakacie.
 Kancelaria parafialna czynna we wtorek i sobotę od godz. 08.oo – 09.oo, w środę od godz.
15.3o – 17.oo. Dla załatwienia spraw związanych z przyjęciem sakramentu małżeństwa, proszę
o wcześniejszy kontakt telefoniczny ( 77 48 44 255).
 Zapraszam ministrantów i lektorów dla omówienia przebiegu liturgii w Boże Ciało: w Jasionej w
poniedziałek po Mszy św. w Żyrowej w środę po Mszy św.

