
 
 

� Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zapraszam do udziału w nabożeństwach Oktawy :    w kościele  
parafialnym  we  wtorek  i  środę o 18.oo;  w kościele w Żyrowej  dzisiaj o 14.oo , jutro i  w czwartek 
o 18.oo .  
Na zakończenie Oktawy poświęcenie wianków. 

 
� Zapraszam na ostatnie nabożeństwa majowe: W kościele parafialnym dzisiaj o 15.oo, jutro po 

mszy św; w Żyrowej o 18.3o. 
 

� Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych całej diecezji do zamanifestowania szacunku dla 
życia ludzkiego i przywiązania do wartości, na których fundamencie zbudowana jest rodzina 
„Bogiem silna” i „Miłością wielka”. Okazją ku temu są Marsze dla Życia i Rodziny, które w maju, 
czerwcu i lipcu przejdą ulicami wielu polskich miast, promując prawdę o tym, iż „życie ludzkie jest 
bezcenne”. Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie ulicami Opola w niedzielę 29 maja. O godzinie 
12.00 w Katedrze Opolskiej odbędzie się Msza św., po której nastąpi przejście ulicami Opola do 
Rynku. 
 

� We wtorek święto Nawiedzenia NMP. 
Po Mszy św. przygotowanie do bierzmowania dla kl. II. 
 

� W czwartek Godzina Święta w intencji powołań kapłańskich. 
 

� W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień modlitw o świętość kapłanów.  
Po Mszy św. rannej odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.   
 

� W sobotę o 17.oo w kościele w Żyrowej wystawienie  Najświętszego Sakramentu. 
 

� W sobotę 4 czerwca na Górze św. Anny odbędzie się 4. Pielgrzymka Róż Różańcowych Rodziców. 
Rozpoczęcie o godz. 14.00 rejestracją grup. Od 14.30 okazja do spowiedzi. O 15.00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego i po nie Msza Święta w Bazylice św. Anny. Po Mszy św. zaplanowano 
rodzinne świętowanie przed Domem Pielgrzyma. 
 

� Za tydzień w niedzielę  =  na Górze św. Anny pielgrzymka mniejszości narodowych  
                  =  kolekta na potrzeby Seminarium i innych instytucji diecezjalnych. 

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

 
� Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

- Zakrzowa  -  ul. Stawowa 1–23 i Parkowa 1-12 
- Żyrowej     - ul. Wojska Polskiego od 1(Kokott) – 6 ( Stosiek) 

 
� Bóg zapłać parafianom  z Oleszki za sprzątanie cmentarza i drogi doń prowadzącej.  W czerwcu i 

lipcu sprawę powierzam parafianom z Dąbrówki.  Sprzątających cmentarz  proszę  o zajęcie się też 
placem parkingowym za salką . Wszystkich opiekujących się grobami proszę o segregowanie 
odpadów.  
 

� Spotkanie ministrantów i kandydatów: w Jasionej we wtorek, Żyrowej w czwartek po Mszy św.  
 

� Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej 

Niedziela  IX zwykła 
29. 05. 2016 
Ogłoszenia 



 
Nabór do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Diecezjalny Instytut 
Muzyki Kościelnej ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017. Kontynuując 
ponad 40-letnią tradycję kształcenia muzyków na Opolszczyźnie pragniemy 
zaprosić dzieci, młodzież i dorosłych do odkrywania piękna ukrytego w 
dźwiękach muzyki. Bogata oferta kierunków pozwala na kształcenie się w 
naszym Instytucie od szkoły podstawowej po kierunki podyplomowe. 
Rekrutacja na kierunki: Ogródek Muzyczny, Organista, Organista 
(podyplomowe), Prowadzenie Zespołów Śpiewaczych, Kapelmistrz Orkiestry 
Dętej (nowość!!!), Kurs na Psałterzystę, Chór Chłopięcy, Chór Mieszany, Chór 
Żeński (nowość!!!) Więcej informacji dla kandydatów: 
http://dimk.diecezja.opole.pl/dla-kandydatow.html 
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