
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 
  W imieniu Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej, Sołtysów i Rad Sołeckich 

Dąbrówki, Jasionej, Oleszki, Zakrzowa i Żyrowej serdecznie zapraszam naszych Parafian 
w niedzielę 29 maja o godzinie 15.00 do kościoła w Jasionej na uroczysty Koncert 
Jubileuszowy, dedykowany Księżom Jubilatom z okazji  50-lecia Święceń Kapłańskich. 
Chór i orkiestra „Misericordias” z Parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku pod batutą                  
ks. Mateusza Mandalki wykona oratorium o Bożym Miłosierdziu ”Miłość ponad 
wszystko”, które będzie darem dla Księży Jubilatów i wotum wdzięczności za Święty 
Sakrament Kapłaństwa. Wśród wykonawców są także nasi Parafianie.                                                             
Po koncercie organizatorzy zapraszają na kawę i kołacz do sali OSP w Jasionej.  

 
  Zapraszam na  nabożeństwo majowe : w poniedziałek i wtorek  o 18.3o                                                                                             

 
 We wtorek Święto Nawiedzenia św. Elżbiety. W kościele parafialnym Msza św. szkolna z 

okazji Dnia dziecka  w intencji wszystkich dzieci naszej Parafii. Zapraszam.                             
O godz. 17.oo okazja do spowiedzi św. dla dzieci.  
 

 I czwartek, piątek i sobota czerwca. W czwartek modlimy się o powołanie kapłańskie i 
zakonne. W tym tygodniu nie odwiedzę chorych z powodu mojej choroby.  
 

 W sobotę  święcenia kapłańskie. Wspierajmy przyjmujących je naszą modlitwą 
. 

 Za tydzień Zesłanie Ducha św.. Codziennie, podczas nabożeństwa majowego i  Mszy św. 
wieczornej    Nowenna przed tą Uroczystością. 

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

-   Zakrzowa – ul.  Leśna  4A i 6A i 6B 
-   Żyrowej   -  ul. Kasztanowa, Leśna, Karola Miarki  

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

 
 We wtorek 31 maja (Święto Nawiedzenia NMP) o godz. 19.30 w kościele seminaryjno-

akademickim w Opolu (ul. Drzymały 1a) odbędzie się nabożeństwo majowe z maryjnymi śpiewami 
dawnej monodii i polifonii sakralnej. Utwory wykona zespół „Cantores Opolienses pro Musica 
Sacra” działający przy Wydziale Teologicznym UO pod dyrekcją ks. Joachima Waloszka i p. 
Kacpra Kubiaka. 

 
 Ks. Dawid Kontny, informuje, że pięciomiesięczny cykl inicjatywy pod nazwą: Męski Różaniec w 

Opolu rozpocznie się w sobotę 4 czerwca. Tego dnia w katedrze opolskiej odbędą się święcenia 
kapłańskie, dlatego wyjątkowo nie będzie procesji z katedry do kościoła „na Górce”, a spotkanie 
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modlitewne rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w 
Opolu. 
 

 Spotkanie młodych Lednica 2000.  Wyjazd w sobotę 4 czerwca o godz. 4.00 spod Centrum DM w 
Opolu (pl. Mickiewicza 1), powrót w niedzielę 5 czerwca ok. godz. 10.00. Koszt wyjazdu to 130 zł. 
Zapisy oraz szczegółowe informacje na www.lawka.org  

  
 Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę Świętej Anny. Duszpasterstwo Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych Diecezji Opolskiej serdecznie zaprasza w niedzielę 5 czerwca 2022 r. do 
udziału w dorocznej Pielgrzymce Mniejszości na Górę Świętej Anny. W programie: 10.00 – 
Modlitwy o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie; 11.00 – Msza Święta w Grocie Lurdziej 
(Przewodniczy Kardynał Kurt Koch z Rzymu, Prezydent Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan); 14.00 – Nabożeństwo ku czci św. Anny – w Bazylice. Hasłem pielgrzymki są słowa 
Jezusa: „Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,19.22). 


