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Drodzy Diecezjanie! 
Dnia 28 czerwca 1972 r. Papież Paweł VI 
bullą Episcoporum Poloniae coetus usta-
nowił Diecezję Opolską. Zbliżająca się 50. 
rocznica tego wydarzenia staje się okazją 
do uroczystego wyrażenia Bogu wdzięczno-
ści za dzieło Jego Opatrzności realizowane 
w Kościele opolskim w minionych latach, 
zadośćuczynienia za to, co w jej historii na-
znaczone było ludzką słabością i grzechem, 
oraz do zawierzenia Mu naszej przyszło-
ści. Dlatego ponawiam wobec całej Rodziny 
Diecezjalnej moje gorące zaproszenie do 
udziału w modlitewnym triduum na Górze 
Świętej Anny, w dniach 24–26 czerwca, oraz 
w uroczystej rocznicowej Eucharystii w ka-
tedrze opolskiej, we wtorek 28 czerwca.
Triduum rozpoczniemy w piątek 24 czerwca, 
w Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, modlitwą za kapłanów i o nowe 
powołania do służby w Kościele oraz do 
sakramentalnego małżeństwa. O godz. 
19.00 w grocie lurdzkiej rozpocznie się na-
bożeństwo ze świecami, na które zapra-
szam szczególnie członków modlitewnego 
dzieła Oremus, Opiekunki Życia i Braci Jó-
zefowych. W sobotę, po Eucharystii o godz. 

9.00, na kalwaryjski szlak wyruszymy z ro-
dzinami, by modlitwą i śpiewem przebła-
gać Boga za grzechy, a słuchaniem kazań 
o tematyce rodzinnej umocnić wiarę i wza-
jemną miłość w naszych rodzinach. W nie-
dzielę, podczas dorocznej Pielgrzymki Męż-
czyzn i Młodzieńców, w duchowej łączności 
z Ojcem Świętym, który tego dnia zakończy 
w Watykanie Rok Rodziny Amoris laetitia, 
zawierzymy Bogu rodziny naszej diecezji. 
Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 
10.00. Wreszcie we wtorek 28 czerwca 
podczas Eucharystii o godz. 18.30 w kate-
drze opolskiej, pod przewodnictwem bi-
skupa gliwickiego Jana Kopca, wyśpiewamy 
Bogu wdzięczne Te Deum laudamus w dzień 
50. rocznicy utworzenia diecezji oraz zawie-
rzymy jej przyszłość Matce Bożej Opolskiej.
Drodzy Diecezjanie! Gorąco Was zapraszam 
do włączenia się w to dziękczynno-błagalne 
wołanie do Boga. Niech wymienione ce-
lebracje oraz wszelkie inicjatywy duszpa-
sterskie roku jubileuszowego staną się dla 
Was źródłem łaski, która pomoże nam wy-
trwale zabiegać o bycie coraz bliżej Boga-
-Człowieka. Z serca Wam błogosławię

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

czasie i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji, które zwieńczy Msza św. szkolna. 
W tym dniu przypada też dzień ojca, co powinno stanowić dodatkową motywa-
cję dla dzieci i młodzieży do udziału zarówno w nabożeństwie, jak i we Mszy św.

 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W naszej diecezji jest to także 
dzień diecezjalnego dzieła modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”. Zapraszam 
w tym dniu na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 ▪ Są jeszcze wolne miejsca na „Pielgrzymkę północnym szlakiem w stronę krajów 
nadbałtyckich” planowaną od 1 do 8 sierpnia przez ks. Mateusza Mandalkę. Dla 
osób zainteresowanych tym wyjazdem organizowane jest spotkanie z Panią Prze-
wodnik we wtorek 28 czerwca o godz. 19.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego. Więcej informacji pod numerem: 509 844 296.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na cele parafialne; takie przeznaczenie ofiar 
będzie też za tydzień. Serdecznie dziękuję za życzliwość i ofiary.

D z i ę k u j e m yD z i ę k u j e m y

Zaproszenie Biskupa Opolskiego  Zaproszenie Biskupa Opolskiego  
do udzia łu w obchodach Złotego do udzia łu w obchodach Złotego 

Jubileuszu Diecezji OpolskiejJubileuszu Diecezji Opolskiej



Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

1919 czerwca czerwca  ––  XIIXII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – za † Tadeusza, † Kazimierę, † Janinę, † Jana oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Jerzego z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla ca-
łej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Dominik Łukasz
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† rodziców Małgorzatę i Józefa Sojka, † męża Antoniego, † syna 

Henryka, †† dwie siostry, †† trzech braci, †† dwóch szwagrów 
i † szwagierkę oraz do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 
dla Małgorzaty z okazji 93. rocznicy urodzin

20 czerwca 20 czerwca – poniedziałek — wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
 18.00 – za †† rodziców Łucję i Karola Kauf, † ojca Waltera Pelkę, †† dziad-

ków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 czerwca 21 czerwca – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
 18.00 – za †† rodziców Urszulę i Jana, † córkę Agnieszkę, †† siostry Irenę 

i Helenę, † siostrzenicę Katarzynę i † szwagra Antoniego oraz 
o błogosławieństwo Boże, a zwłaszcza zdrowie w całej rodzinie

22 czerwca 22 czerwca – środa 
 7.00 – za † Jana Kardasza, † jego żonę Zofię, † Henryka Wojciechowskiego 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące

23 czerwca 23 czerwca – czwartek — UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
 17.30 – nabożeństwo dziękczynne za łaski w mijającym roku szkolnym 

i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji
 18.00 – za †† ojców: Antoniego Kampa i Gerharda Lebok

24 czerwca 24 czerwca – piątek — UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
 17.30 – nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa
 18.00 – za †† dziadków, †† rodziców, †† rodzeństwo, †† z rodzin Tabisz 

i Walaszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne. Suma odpustowa 
(o godz. 11.00) jest jednocześnie Mszą św. dziękczynną za 60 lat kapłaństwa 
ks. Prałata Antoniego Komora, którego otaczamy wdzięczną modlitwą.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzonej „oktawy” Bo-
żego Ciała. Procesje te będą się odbywały jeszcze po Mszach św. wieczornych 
w poniedziałek i wtorek, w środę rano zamiast procesji odprawimy nabożeństwo 
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w czwartek procesja będzie w ramach 
nabożeństwa dziękczynnego.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie dyskusyjne o pracy misyjnej 
w Australii z ks. Janem Szwedą, które odbędzie się 22 czerwca (środa) o godz. 
16.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek, tj. w przeddzień zakończenia roku szkolnego zapraszam dzieci, mło-
dzież, nauczycieli i rodziców na nabożeństwo dziękczynne za łaski w minionym 
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25 czerwca 25 czerwca – sobota — wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Sabiny Okos z okazji 50. rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą dla 
całej rodziny

2626 czerwca czerwca  ––  XIIIXIII  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty z okazji 88. 
rocznicy urodzin oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego 
dla Agnieszki z okazji 40. rocznicy urodzin oraz dla Natalki z okazji 
urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny

  – modlitwa za roczne dziecko: Piotr Neukirch
 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † męża i ojca Jana Woźnicę, † Sławomira Wróbla, †† z pokre-

wieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące


