
 
 
 Dzisiaj o godz.14.oo zapraszam  na nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

do Żyrowej. 
 

 W  poniedziałek  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. Z powodu 
epidemii nie planujemy spotkania w salce.   
 

 W czwartek  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zapraszam na Mszę św.  

 W sobotę  wspomnienie św. Jana i Pawła męczenników. Po Mszy św. poświęcenie świec 
zwanych gradowymi. 

 
 W piątek zakończenie roku szkolnego. W czwartek o godz. 18.oo zapraszam  uczniów, 

rodziców i nauczycieli  do kościoła parafialnego na Mszę św.  Podczas Mszy św. 
podziękujemy Bogu za miniony rok szkolny, polecimy  Mu  szczególnie opuszczających 
szkoły absolwentów. 

     Aby nasze podziękowanie było Bogu miłe, musi płynąć z czystego serca. Zapraszam  do 
    przyjęcia   sakramentu pokuty:  w  środę od  godz. 17.oo do 18.oo w Żyrowej, w   
    czwartek  od godz.  16.3o –17.45 w kościele parafialnym.  
 
 W sobotę i niedzielę 26 i 27 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się doroczna 

Pielgrzymka Mężczyzn.  
 

 Zapowiedzi:  Arkadiusz Ozimek z Mysłowic i  Justyna Czernek z naszej Parafii = zap. III. 
 
 Apel Papieża o modlitwę za kraje Bliskiego Wschodu.  Biskup Opolski prosi o włączenie się parafii 

naszej diecezji w inicjatywę modlitwy w intencji mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu, a 
zwłaszcza Libanu, w związku z wieloma trudnościami, których doświadcza społeczność tego 
regionu świata. Modlitwa powinna mieć miejsce (jak proponują organizatorzy) w każdy piątek 
czerwca. Włączymy się w nią po piątkowej Mszy św.  

 
 Międzydiecezjalna Pielgrzymka do Santiago de Compostella. Archidiecezja wrocławska i diecezja 

opolska  organizują w dniach 16-24 sierpnia br. międzydiecezjalną pielgrzymkę do Santiago de 
Compostella w obchodzonym Jubileuszowym Roku Jakubowym. Program i wszelkie szczegóły 
znajdują się na tablicy ogłoszeń. Zgłoszenia do końca czerwca przyjmuje ks. Tomasz Gospodaryk 
z archidiecezji wrocławskiej pod adresem mailowym: tgospodaryk@wp.pl. Po zgłoszeniu i 
podpisaniu umowy następuje wpłata zaliczki w kwocie 1200 zł bezpośrednio na konto organizatora.  

 
 Radio DOXA , audycja   „Co w prawie piszczy”, w której Ewa Skrabacz i ks. dr Tomasz Rehlis 

przedstawiają słuchaczom szeroko pojęte prawo kościelne. Tematem najbliższej rozmowy będą 
kwestie prawne związane z sakramentem małżeństwa.  Poniedziałek, po 17.30. 
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