
 

 
 
 

� Dzisiaj  =  na Górze św. Anny pielgrzymka mniejszości narodowych (godz.10.oo) 
            =  kolekta na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych. 

                 =  Święto Dziękczynienia. Po Mszy św. możemy wesprzeć  ofiarą   
                     budowę  świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 
� O godz.14.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. 
 

� W  środę nasz parafialny Dzień Chorych. Wszystkich chorych zapraszam na Mszę św. o 
godz.10.oo . Proszę o usłużenie chorym, żeby mogli dostać się od kościoła. Liturgię dla chorych 
poprowadzi Ojciec Franciszkanin z Góry św. Anny. Po Mszy św. parafialne  koło Caritas  zaprasza 
na spotkanie do salki katechetycznej.     

 
� Msza św. szkolna we wtorek w Jasionej, czwartek w Żyrowej. Zapraszam !                                           

We wtorek po Mszy św. szkolnej przygotowanie do bierzmowania dla kl. I. 
 

� Po Mszy św. szkolnej zapraszam ministrantów i kandydatów na spotkanie !!!! 
 

� W środę po Mszy św. zapraszam na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  
 

� W sobotę na Górze św. Anny:  Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych( godz.10.oo); 
Pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów Oremus, (godz. 17.00);  w sobotę i 
niedzielę  pielgrzymka chórów kościelnych. 
 

� W sobotę o 16.oo w kościele parafialnym wystawienie  Najświętszego Sakramentu. 
 

� Od dziś zmiana tajemnic różańca . 
 

� Biskup Opolski Andrzej Czaja z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Krwiodawcy, który 
rokrocznie przypada 14 czerwca, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa, zwraca się z apelem do wiernych całej diecezji o przekazanie daru krwi. Dar ten - 
w kontekście przeżywanego Roku Miłosierdzia - może stać się szczególnym aktem miłości i troski 
wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących się często na granicy życia i śmierci. Zbliżający 
się czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń 
losowych, co czyni krew darem bezcennym. W opinii lekarzy krwiodawstwo jest całkowicie 
bezpieczne i nie naraża zdrowia dawcy, ratując często życie biorcy. Tym bardziej zechciejmy je 
uczynić konkretną odpowiedzią na wezwanie Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz 

Ojciec”. Najbliższy punkt, w którym można oddać krew znajduje się w… (patrz  tablica ogłoszeń) 
 
� Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Stadt Gottes. Do 19.06 proszę 

przedłużyć prenumeratę Stadt Gottes, Weite Welt i Pico.  
 

 

Niedziela  X zwykła 
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