
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza.  Dzień 
Modlitw o powołania do służby w Kościele. 
„Posłani w pokoju  Chrystusa”  – to jego hasło.                           
W rozpoczynającym się 56 Tygodniu Modlitw o 
Powołania do Służby w Kościele modlić się 
będziemy w tej intencji, szczególnie  podczas 
Mszy św. i nabożeństw  majowych.  

 
 Dzisiaj  22  naszych parafian przyjmie I Komuni ę  świętą. Wspierajmy ich i ich 

rodziców  naszymi modlitwami . Od jutra do soboty dzieci I Komunijne uczestniczą w 
wieczornej Mszy . Jest to tzw. ”Biały tydzień”. 

 
 Zapraszam na niedzielne nabożeństwo majowe dzisiaj o 15.oo do kościoła parafialnego .               

W piątek (13.05)  Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej  O godz.20.oo w ko ściele 
parafialnym nabo żeństwo do Matki Bo żej  Fatimskiej.  
Nabożeństwa majowe w dni powszednie: w Jasionej  i Żyrowej  o 18.3o lub po Mszy św. 
wieczornej.  W sobotę w Jasionej nabożeństwo majowe po rannej Mszy św.   
 

 Jutro uroczystość św. Stanisława, Biskupa, Patrona Polski.  
 
 W przyszłą niedzielę  nasi  parafianie  obchodzą  I  i X rocznic ę swojej I Komunii św. 

Zapraszam do udziału w tej uroczystości. Spotkanie przygotowujące będzie w sobotę  o  
godz.10.oo.  
 

 We wtorek po Mszy św. i majowym przygotowanie do bierzmowania dla kl. VII. (rok II). 
 

 Z czasopism : Gość Niedzielny, 
 

 Moderator Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapłanów «Oremus», ks. Janusz 
Iwańczuk, zaprasza wszystkich zrzeszonych w Apostolacie «Margaretka» oraz wszystkich 
podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na pielgrzymkę na 
Górę św. Anny w sobotę 14 maja. Rozpoczęcie o g. 15.30 zawiązaniem wspólnoty. O 
16.00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej oraz Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 
 

 Ks. Piotr Bałos, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia, zaprasza na uroczystość 
wprowadzenia relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki i prekursorki pielęgniarstwa 
rodzinnego. Uroczystość odbędzie się w czwartek 12 maja 2022 roku o godz. 17.00 w 
parafii św. Jana Pawła II w Opolu. Prosimy o przekazanie zaproszenia pracownikom 
Służby Zdrowia. 
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