
 

 
 

 Trwa Oktawa Bożego Ciała. Zapraszam do udziału w nabożeństwach Oktawy:   dzisiaj o 
godz. 15.oo w Żyrowej, od poniedziałku do czwartku  w kościele  parafialnym o 18.oo. Na 
zakończenie Oktawy poświęcenie wianków. 
 

 We wtorek  Najświętszej Maryi Panny Opolskiej. Uroczystości odpustowe będą w sobotę i 
niedzielę.  
 

 W czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zapraszam na Mszę św.  
 

 W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego. Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w 
Mszy św. dziękczynnej w czwartek, o godz. 18oo w kościele parafialnym. 

   Aby nasze podziękowanie było Bogu miłe, musi płynąć z czystego serca. Zapraszam  do 
   przyjęcia   sakramentu pokuty – przed Mszami świętymi.  
 

 W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień modlitw o świętość 
kapłanów. W  sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.  

 
 Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na Modlitewne Triduum na Górze Świętej Anny 

związane ze Złotym Jubileuszem diecezji opolskiej i zakończeniem Roku Rodziny.            
W piątek 24 czerwca o godz.19. 00  w Grocie Lurdzkiej rozpocznie się formacyjno-
modlitewne nabożeństwo ze świecami, na które Ksiądz Biskup szczególnie zaprasza Braci 
Józefowych, Opiekunki Życia i członków Diecezjalnego Dzieła  „Oremus”.                                                    
W sobotę 25 czerwca o 9.00 będzie sprawowana Msza św., po której na kalwaryjskim 
szlaku odbędzie się Droga Krzyżowa połączona z naukami poświęconymi tematyce 
małżeńsko-rodzinnej.                                                                                                             
W niedzielę 26 czerwca o 10.00 sprawowana będzie Eucharystia połączona z aktem 
zawierzenia Bogu rodzin naszej diecezji. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców rozpocznie 
się już w sobotni wieczór Mszą św. oraz nabożeństwem w Bazylice św. Anny o 18.00. W 
niedzielę o godz. 7.00 będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na 
Rajskim Placu, zaś od godz. 8.30 w Grocie Lurdzkiej  modlitewne przygotowanie do 
Eucharystii i konferencja formacyjna dla mężczyzn. 

 
 Zapowiedzi: Sebastian Pierskała z naszej Parafii i Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowic = zap. II 

           Dawid Tomala i Anna Aleksiuk , oboje z naszej Parafii = zap. I 
 

 Duszpasterze parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich serdecznie zapraszają na 
kolejne spotkanie z serii «Rozmowy u Wawrzyńca», które odbędzie się 21 czerwca 2022 r. 
o godz. 19.00 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Op. Gościem 
będzie p. Helena Pyz, lekarka i misjonarka pracująca wśród trędowatych w Indiach. 

  

Niedziela  XII  zwykła 
19. 06. 2022 
Ogłoszenia 



 Caritas Diecezji Opolskiej, chcąc zaradzić potrzebom, prosi nasz Parafialny Zespół Caritas 
o przeprowadzenie  zbiórki odzieży i obuwia letniego dla kobiet i dzieci z Ukrainy. Ubrania 
powinny być czyste i zadbane. Takie, które sami chcielibyśmy ubrać. Zbiórka odbędzie się 
22 czerwca 2022 (środa), w salce katechetycznej w Jasionej, w godzinach od 15 do 17. Za 
wszystkie złożone dary, z góry, Bóg zapłać. 

 

 Parafialny Dzień Chorych  przeżyliśmy  9 czerwca . Gorąco dziękuję chorym, którzy brali 
udział w tym wydarzeniu, dziękuję wszystkim, którzy pomogli chorym skorzystać z 
zaproszenia. Szczególnie dziękuję naszemu Caritasowi za przygotowanie spotkania w 
salce, zorganizowanie  poczęstunku dla chorych i posługiwanie  im. Bóg zapłać!  

 
 W tym tygodniu kancelaria nieczynna z powodu choroby księdza proboszcza.  Odprawiać 

będą Ojcowie Franciszkanie .  
 

 W niedzielę,26.06,  wspomnienie św. Jana i Pawła męczenników. Po Mszy św. poświęcenie świec 
zwanych gradowymi 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny 


