
 

 
 

� Dzisiaj : =   na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci z Rodzicami.                
             =   kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii Biskupiej  i Seminarium Duchownego.  
             =  o  godz. 14.oo zapraszam na nabożeństwo do NSPJ. Po nabożeństwie zmiana     
                 tajemnic  różańca św.  

 
� Jutro  św. Tomasza Ap., w czwartek bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, w sobotę św. Jana z 

Dukli. 
 

� I czwartek i piątek lipca. W czwartek po rannej Mszy św. nabożeństwo o powołania.         
 

� W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. 
 

�  W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka  Niewidomych.  
 

� Zapowiedzi: Michał Niestrój ze Zdzieszowic  i  Weronika Paczuła z Żyrowej  =  zap. II.  
 
� Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie. (Proszę jak najprędzej 

zgłosić chęć prenumeraty Stadt Gottes, Pico, Weite Welt 
 

� Począwszy od minionej niedzieli 25 czerwca TVP Opole w okresie wakacyjnym transmitować 
będzie Mszę św. z katedry opolskiej o godz. 9.00. Radiowe transmisje Mszy św. niezmiennie  
proponuje Radio Doxa: od poniedziałku do piątku o 6.30 i w sobotę o 7.00 z katedry opolskiej, w 
niedzielę zaś o godz. 10.30 z różnych kościołów w diecezji.   
 

� Rozpoczynając wakacje, w odpowiedzi na prośbę regionalnych centrów krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa, ponawiamy apel do wiernych 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. 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. Najbliższy punkt, w 
którym można oddać krew znajduje się w: Kędzierzynie-Koźlu, ul. Koszykowa 5B, poniedziałek – 
piątek – 7.00 - 11.30; Opolu, ul. Kośnego 55, poniedziałek – piątek – 8.00 – 17.00. 
 

� Centrum DM zaprasza młodzież naszej diecezji na rocznicę Światowych Dni Młodzieży! Spotkanie 
odbędzie się w Opolu-Winowie 15 i 16 lipca. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:00 w 
sobotę, zakończenie w niedzielne południe.  W programie między innymi koncert zespołu 
NiemaGOtu, którego lider jest autorem hymnu ŚDM w Krakowie. Koszt uczestnictwa w spotkaniu 
to 25 zł.  Zapisy na www.botafe.pl 
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