
 
 
 

 Dzisiaj  na  Górze św. Anny  Dzień  Modlitw  Mężczyzn i Młodzieńców. Eucharystia 
połączona z aktem zawierzenia Bogu rodzin naszej diecezji.                         
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 

 
 We wtorek 28 czerwca br. minie dokładnie 50 lat od erygowania Diecezji Opolskiej. 

Tego dnia o godz. 18.30 w katedrze opolskiej sprawowana będzie uroczysta Msza 
św. pod przewodnictwem biskupa Jana Kopca. Biskup opolski Andrzej Czaja 
zaprasza.  

 
 W środę  Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Dzień modlitwy za Ojca św. 

Franciszka.  Kolekta na kościelne potrzeby Stolicy Apostolskiej . 
 

 I  piątek i sobota lipca. W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich 
zgłosić w zakrystii. 

 
 W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka dzieci z rodzicami 

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

- Zakrzowa  -  ul.  Stawowa 17 - 41 
- Żyrowej   -   ul. Wojska P. od 1 do nr 14  

 
 Zapowiedzi: Sebastian Pierskała z naszej Parafii i Klaudia Kołaczkiewicz ze Zdzieszowic  

                                                                                                     = zap. III 
               Dawid Tomala i Anna Aleksiuk , oboje z naszej Parafii = zap. II 
          Adrian Tomanek z Raszowej  i Sabina Schlappa z naszej Parafii = zap. I 
 

 W Roku Jubileuszowym 50-lecia naszej diecezji oraz podczas trwającego Synodu o 
Synodalności bp Andrzej Czaja zaprasza wszystkich wiernych do wyruszenia na Camino 
Nyską Drogą św. Jakuba. W dniach 30.06 – 03.07.2022 r. (czwartek-niedziela) pielgrzymi 
wraz z Księdzem Biskupem przejdą przez miejscowości naszej diecezji, idąc Szlakiem 
Jakubowym z Głuchołaz do Skorogoszczy. Na Camino nie trzeba się zapisywać; wystarczy 
przybyć do wyznaczonego miejsca w zaplanowanym czasie.                                                 
 

 Wszystkich mężczyzn zapraszamy do udziału w kolejnym «Męskim Różańcu», który 
odbędzie się 2 lipca br.  w kościele Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu (na Górce) 
o godz. 8:00.  
 

 Zapraszam do udziału w zbiórce sprz ętu elektrycznego i elektronicznego  w  
wioskach naszej parafii w dniach 2. i 4.07 (sobota i poniedziałek )  do godz. 09.oo .  
Zbiórka w naszym dekanacie zaplanowana była na 22.VII – Uroczystość naszej 
Patronki. Termin zmieniono na moją prośbę. Przychody ze zbiórki są na wsparcie 
misji prowadzonych przez Polskich Misjonarzy. Tym razem szczególnie budowę 
szkoły i kaplicy w Nazakoun w Republice Środkowoafrykańskiej.   O zorganizowanie 
zbiórki w wiosce proszę sołtysa danej wsi.  Zgodę na zbiórkę  wyraził Ks. Bp. 
Ordynariusz Andrzej Czaja. 

Niedziela XIII zwykła 
26. 06. 2022 
Ogłoszenia 



 Na tablicy ogłoszeń oferta wakacyjna dla: Młodzieży, Dzieci Maryi, Ministrantów; zaproszenie na 
Pielgrzymkę Jubileuszową do Ziemi Świętej, spotkanie Opiekunek dziecięctwa Bożego, Pieszą 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. 


