
 
 

 
 Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zapraszam do udziału w nabożeństwach Oktawy :                 

w kościele  parafialnym  w poniedziałek, wtorek i i środę  o 18.oo;  w kościele w Żyrowej  
dzisiaj o godz. 14.oo , w czwartek o  godz. 18.oo;  . Na zakończenie Oktawy poświęcenie 
wianków. 
 

 Dzisiaj pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny, 
 

 Od dziś zmiana tajemnic różańcowych. 
 

 W piątek 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. w 
bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie będzie miał miejsce akt poświęcenia 
Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa podobnie, jak uczyniono to 100 lat temu w 
tym samym miejscu. Aktu poświecenia dokona ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP 
wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce. Poświęcenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość 
Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem 
Jezusowi za nasze grzechy, jakimi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce. W związku z 
tym Biskup Opolski Andrzej Czaja prosi, by tego samego dnia, w Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa we wszystkich parafiach diecezji opolskiej podczas Mszy św. bądź nabożeństwa 
został odczytany Akt Poświęcenia. 

 
 Przygotowanie do bierzmowania dla III roku : we wtorek w Jasionej , czwartek w Żyrowej         

po Mszy św.  
 

 Spotkanie ministrantów i kandydatów : w środę w Jasionej, piątek w Żyrowej -  po Mszy 
św.  Zapraszam !!! 

 
 Zapowiedzi:  Arkadiusz Ozimek z Mysłowic i  Justyna Czernek z naszej Parafii = zap. I. 
 
  Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na przesłuchania wstępne na nowy rok 

szkolny 2021/2022, które odbędą się: 26 czerwca 2021 r. oraz 28 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00.  
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
www.dimk.diecezja.opole.pl 

 
 Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na 

wystawę plenerową «Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia», którą przez najbliższe 3 tygodnie 
można zobaczyć w klasztorze oo. Franciszkanów w Prudniku-Lesie. Wystawa nawiązuje m.in. do 
40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej informacji o wystawie: 
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-
zycia.html  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej 
 

Mobilne Centrum Badań  organizuje badania pod kątem : miażdżycy tętnic, osteoporozy kości, 
wydolności płuc i oskrzeli -    w środę , 9 czerwca 2021 r. o godz.12.oo  

Niedziela  X  zwykła 
06. 06. 2021 
Ogłoszenia 


