
 
 
 Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie.                                                      

Zbiórka do puszek na remont katedry. 
 

 We wtorek po Mszy św. spotkanie dziewcząt z S. Agatą. Zapraszam !! 
 

 W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego. Zapraszam społeczność szkolną z Żyrowej 
w  piątek o 8.oo do kościoła w Żyrowej; społeczność Szkoły  w Zakrzowie, Karłubcu , 
gimnazjalistów  do kościoła parafialnego w  czwartek  o 17.oo.  Podczas Mszy św. 
podziękujemy Bogu za miniony rok szkolny, polecimy  Mu  szczególnie opuszczających  
nasze szkoły absolwentów. 

     Aby nasze dziękowanie było Bogu miłe, musi płynąć z czystego serca. Zapraszam  do  
     spowiedzi św. we wtorek o 16.oo – 17.oo i czwartek  o 16.oo w kościele parafialnym;  w  
     środę 17.oo w Żyrowej, 
     W czwartek po Mszy św. zapraszam ministrantów, kandydatów na ognisko !! 
 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

- Jasionej   -  ul. Krótka 1 – 10 i Kolonia Zakrzów 
- Żyrowej   -  ul. Dzierżonia i A. Koszyka 

 
 Bóg zapłać parafianom  z Zakrzowa za sprzątanie cmentarza i drogi doń prowadzącej.  W 

czerwcu i lipcu sprawę powierzam parafianom z Jasionej .  Sprzątających cmentarz  
proszę  o zajęcie się też placem parkingowym za salką . Wszystkich opiekujących się 
grobami proszę o segregowanie odpadów 
 

 W przyszła niedzielę Uroczystość Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Na Górze św. Anny 
Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców.  
 

 Zapowiedzi: Wolfgang Schlappa z naszej Parafii i Alina Gulba z par. Jemielnica = zap. II. 
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka, Rycerz 
Niepokalanej . Prenumeratorów Stadt Gottes proszę o przedłużenie, do końca czerwca, 
prenumeraty na drugie półrocze. 
 

 Koncert charytatywny na  rzecz katedry opolskiej  odbędzie się w  środę 20 czerwca 2018 roku o godz. 18.00 
na placu katedralnym w Opolu . Podczas koncertu wystąpią: Natalia Kukulska, Cello Brothers oraz TGD. 
Bilety cegiełki w cenie 30 zł nabyć można na portierni Wydziału Teologicznego w Opolu, w kancelarii Parafii 
Katedralnej oraz w kurii diecezjalnej. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz renowacji katedry w 
Opolu. 

 Centrum Duszpasterstwa Młodzieży informuje, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na ŚDM do Panamy. Termin: od 19 
stycznia do 4 lutego 2019. Koszt ok. 5500 zł. Szczegółowe informacje i zapisy www.botafe.pl 

Niedziela  XI zwykła 
17. 06. 2018 
Ogłoszenia 


