
 
 

 
   Nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 
 W czwartek   Uroczystość  Matki Bożej Częstochowskiej  zapraszam do udziału we Mszy św.          

W tym tygodniu jeszcze : we wtorek św. Bartłomieja,  w piątek  św. Moniki, sobotę  św. Augustyna, 
niedzielę Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

 
 We wtorek 24 sierpnia na Górze św. Anny Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Z uwagi na 

trwający stan epidemii  odbędzie się ona  z zachowaniem reżimów sanitarnych . Z racji roku św. 
Jakuba, początek w Porębie o godz. 10.3o, skąd  pieszo   udamy się na Górę św. Anny.  Centralną 
częścią pielgrzymki  będzie Msza św. o godz. 14.00 z wręczeniem dyplomów uznania dla 
szczególnie gorliwych w służbie liturgicznej. 
 Uczestnicy muszą być wcześniej zgłoszeni, mieć pisemną zgodę rodziców. Stąd proszę o 
zgłoszenie się jeszcze dziś do godz. 16.oo u proboszcza.  
 

 Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Ławka” zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu 
«Otwarte Czwartki w Kurniku», które odbędzie się w czwartek 26 sierpnia 2021 r.  O 16.00 
zaplanowano spotkanie z Krzysztofem Demczukiem, o 19.00 koncert zespołu: ani to projekt, a po 
koncercie - ognisko. Spotkanie odbędzie się w Domu Duszpasterstwa Młodzieży «Kurnik» przy ul. 
Leśnej 8 na Górze św. Anny. 
 

 Rekolekcje z o. Pio. Grupa Modlitwy Ojca Pio zaprasza na rekolekcje, które odbędą się 28 sierpnia 
w kościele pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie. Rozpoczęcie o 9.15. Konferencje wygłosi ks. 
Marcin Ogiolda. Zapisy i szczegółowe informacje na furcie klasztornej oo. Franciszkanów w Opolu.  
 

 Odpust ku czci Aniołów Stróżów z Obchodami Kalwaryjskimi  na Górze św. Anny  w dniach 27.08 – 
29. 08. .2021 r.  

 
 W sobotę o godz. 17.oo w kościele w Żyrowej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i 

okazja do spowiedzi świętej.  
 
 W środę po następnej niedzieli (01.09) rozpoczyna się nowy rok szkolny. Chcemy go zacząć z 

Bogiem. Okazja do spowiedzi św. : w  Żyrowej w sobotę 17.oo – 17.45 ; w  kościele parafialnym  w 
poniedziałek (30.08)  od 17.oo – 18.oo;    

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

=    Zakrzowa -  ul  Stawowa 1–23 i Parkowa 1-12 
=   Żyrowej    - ul. Ogrodowa blok nr 9 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny 

 Zapraszam do udziału w zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poszczególnych 
wioskach parafii w dniach 26 i 27.08 (środa i czwartek)  do godz. 11.oo . Przychody ze zbiórki są 
na wsparcie misji prowadzonych przez Polskich Misjonarzy. Tym razem szczególnie odbudowę po 
pożarze kościoła w Avaccocha w Andach, gdzie pracuje kapłan z nasze diecezji, ks. Dariusz Flak.  
O zorganizowanie zbiórki w wiosce proszę sołtysa danej wsi.  Zgodę na zbiórkę  wyraził Ks. Bp. 
Ordynariusz Andrzej Czaja. 

Niedziela  XXI zwykła 
23. 08. 2020 

OGŁOSZENIA 


