
 
 
 

 Dzisiaj  na  Górze św. Anny  Dzień  Modlitw  Mężczyzn i Młodzieńców .  
Po Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących dziecka. 
Zapraszam na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 14.oo do Jasionej. 

 
 W poniedziałek 49 rocznica utworzenia Diecezji Opolskiej. 

 
 We wtorek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Dzień modlitwy za Ojca św. 

Franciszka.  Kolekta na kościelne potrzeby Stolicy Apostolskiej . 
 

 W  sobotę św. Tomasza Ap.. 
 

 I czwartek, piątek i sobota lipca. W czwartek po 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 dzieci z rodzicami 
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
Dąbrówki -   ul. Szkolna  od 19 do  52 
Żyrowej   -   ul.  Myśliwca od 8  do 13 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Tak rodzinie, Anioł Stróż 

 
 W dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. 

Tegoroczne hasło „Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność” tematycznie nawiązuje 
do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie kwestie związane z zaangażowaniem w życie 
parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu chorych. Każdy dzień będzie miał 
także akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
Zachowując wytyczne związane z trwającą pandemią, tegoroczna pielgrzymka będzie miała 
charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób wyruszą na trasę na dwa pełne dni, bez 
noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakresie. Szczegóły na stronie 
www.pielgrzymka-opolska.pl. 
 

 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.  

 W poniedziałek o 17.oo zapraszam na s[potkanie ministrantów młodszych i kandydatów do 
Jasionej ; W Żyrowej we wtorek po Mszy św. spotkanie ministrantów.  

Niedziela XIII zwykła 

27. 06. 2021 

Ogłoszenia 


