
 

 
 

 Dzisiaj : =   na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci z Rodzicami.                
             = modlimy się w intencji dzieci z obszarów dotkniętych wojną; przed kościołem  
                zbiórka dla dzieci w Aleppo.  
            =   kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii Biskupiej  i Seminarium Duchownego.             
            =  zmiana    tajemnic  różańca św.  
   

 We wtorek  św. Tomasza Ap., w piątek bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. 
 

 I czwartek, piątek i sobota piątek lipca. W czwartek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo 
o powołania.         
 

 W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. 
 

  W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka  Niewidomych.  
 

 Zapowiedzi: Marcin Czok z par. Dziewkowice i  Sandra Blach z naszej parafii = zap. I. 
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Jasionej   -  ul. Myśliwca 1 - 11 
- Żyrowej    -  ul. Kasztanowa, Leśna, Karola Miarki 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie, Misyjne drogi .  

 
 Organizatorzy Kampanii «Gabinety Bliskie Sercu» zapraszają wszystkich, którzy ukończyli 60. rok 

życia i chcą zadbać o swoje zdrowie ze względu na obciążenia chorobami kardiologicznymi i 
neurologicznymi, na bezpłatne konsultacje z dietetykiem i fizjoterapeutą do gabinetu przy 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, ul. Witosa 26. Zapisy pod numerem telefonu: 77 452 03 60. 
 

 Ławka Festiwal w Winowie. Zaproszenie dla młodzieży. Trwają zapisy na Ławkę Festiwal - 
diecezjalne spotkanie młodych, które odbędzie się w dniach 4-8 lipca w Opolu-Winowie. Koszt 
uczestnictwa wynosi 115 zł. W programie m.in. warsztaty, spotkania z gośćmi, uroczyście 
sprawowana liturgia, koncerty zespołów: Fisheclectic, Albo i Nie, Koncert Uwielbienia Opole. 
Szczegółowe informacje i zgłoszenia na www.botafe.pl 
 

 Ogólnopolskie Święto Młodzieży na Górze Św. Anny. Zapisy! Ojcowie Franciszkanie z Góry 
Świętej Anny po raz 22. organizują ogólnopolskie Święto Młodzieży. W tym roku hasłem 
spotkania jest „Bóg mój i wszystko". Termin: od 16 do 21 lipca. Zapisy 
na www.swietomlodziezy.com 
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