
 
 

� Dzisiaj w Zdzieszowicach odpust św. Antoniego i Jubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza 
Proboszcza. 
 

� O  godz. 15.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
 

� Jutro o godz. 20.oo nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszam !
 

� Msza św. szkolna zgodnie z planem. Po niej spotkanie ministrantów i kandydatów.
 

� W sobotę po Mszy św. w Żyrowej adoracja Najświętszego Sakramentu
spowiedzi św.  Do godz.18.oo.
 

� Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego parafialnego 
dnia chorych w minioną środę: 
dzieciom  szkolnym, wszystkim którzy pomogli chorym dostać się do kościoła. 
 

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

 

� Z czasopism: Gość Niedzielny
Gottes. 
 

� Biskup Opolski Andrzej Czaja z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Krwiodawcy, który 
rokrocznie przypada 14 czerwca, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa, zwraca się z apelem do wiernych całej diecezji o przekazanie daru krwi. Dar ten 
w kontekście przeżywanego Roku Miłosierdzia 
wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących się często na granicy życia i śmierci. 
się czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń 
losowych, co czyni krew darem bezcennym. W opinii lekarzy krwiodawstwo jest całkowicie 
bezpieczne i nie naraża zdrowia dawcy, ratując często życie biorcy
uczynić konkretną odpowiedzią na wezwanie Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz 

Ojciec”. Najbliższy punkt, w którym można oddać krew znajduje się w…
 

� ŚDM !! bp A. Czaja w Jemielnicy powied

namiestnik Chrystusa na Ziemi zaprasza, to nie wypada odmówić."                                  

Wyjazd na cały tydzień - zapisy trwają 

Natomiast na wyjazd na 2 d
 

 

Dzisiaj w Zdzieszowicach odpust św. Antoniego i Jubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza 

godz. 15.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Najświętszego 

.oo nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszam !

Msza św. szkolna zgodnie z planem. Po niej spotkanie ministrantów i kandydatów.

W sobotę po Mszy św. w Żyrowej adoracja Najświętszego Sakramentu 
18.oo. 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego parafialnego 
dnia chorych w minioną środę: O. Kryspinowi, paniom z Caritas, pani katech

szkolnym, wszystkim którzy pomogli chorym dostać się do kościoła. 

zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
-  ul  Mickiewicza 1 – 9 ( Porada) 
-  ul. Wojska Polskiego 9(Ciomer) – 18(Kuhnert)

Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże. Jeszcze tydzień na zaprenumerowanie Stadt 

Biskup Opolski Andrzej Czaja z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Krwiodawcy, który 
rokrocznie przypada 14 czerwca, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i 

się z apelem do wiernych całej diecezji o przekazanie daru krwi. Dar ten 
w kontekście przeżywanego Roku Miłosierdzia - może stać się szczególnym aktem miłości i troski 
wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących się często na granicy życia i śmierci. 
się czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń 
losowych, co czyni krew darem bezcennym. W opinii lekarzy krwiodawstwo jest całkowicie 
bezpieczne i nie naraża zdrowia dawcy, ratując często życie biorcy. Tym bardziej zechciejmy je 
uczynić konkretną odpowiedzią na wezwanie Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz 

Ojciec”. Najbliższy punkt, w którym można oddać krew znajduje się w… (patrz  tablica ogłoszeń

Czaja w Jemielnicy powiedział: "Papież Franciszek nas zaprasza! 

namiestnik Chrystusa na Ziemi zaprasza, to nie wypada odmówić."                                  

zapisy trwają do środy 15.06  u P. Sabiny Schlappa w Dąbrówce.

Natomiast na wyjazd na 2 dni (sobota, niedziela) - zapisy trwają do końca czerwca.

Niedziela XI zwykła

12. 06. 2016

 Ogłos

Dzisiaj w Zdzieszowicach odpust św. Antoniego i Jubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza 

godz. 15.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Najświętszego 

.oo nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszam ! 

Msza św. szkolna zgodnie z planem. Po niej spotkanie ministrantów i kandydatów. 

 i okazja do 

wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego parafialnego 
paniom z Caritas, pani katechetce i 

szkolnym, wszystkim którzy pomogli chorym dostać się do kościoła.  

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

Kuhnert) 

Jeszcze tydzień na zaprenumerowanie Stadt 

Biskup Opolski Andrzej Czaja z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Krwiodawcy, który 
rokrocznie przypada 14 czerwca, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i 

się z apelem do wiernych całej diecezji o przekazanie daru krwi. Dar ten - 
może stać się szczególnym aktem miłości i troski 

wobec ludzi będących w potrzebie, znajdujących się często na granicy życia i śmierci. Zbliżający 
się czas wakacji zwykle dramatycznie podnosi statystyki wypadków drogowych i innych zdarzeń 
losowych, co czyni krew darem bezcennym. W opinii lekarzy krwiodawstwo jest całkowicie 

. Tym bardziej zechciejmy je 
uczynić konkretną odpowiedzią na wezwanie Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz 

(patrz  tablica ogłoszeń) 

ział: "Papież Franciszek nas zaprasza! A gdy 

namiestnik Chrystusa na Ziemi zaprasza, to nie wypada odmówić."                                  

u P. Sabiny Schlappa w Dąbrówce. 

zapisy trwają do końca czerwca. 

Niedziela XI zwykła 

12. 06. 2016 

Ogłoszenia 


