
 
 

 

 DZISIAJ – na prośbę Biskupa Opolskiego  dzień  pomocy modlitewnej i materialnej dla 
uchodźców z Afganistanu, którzy przybywają do Polski. Ofiary zebrane przed kościołem  
zostaną przekazane  na konto Caritas Diecezji Opolskiej. 

-  Zapraszam na nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 14.oo do 
    kościoła parafialnego.                                                                                                           
-  Od dzisiaj zmiana tajemnic różańca św. 

     -  Kolekta na potrzeby Seminarium i Diecezji. 
 

 We wtorek o godz. 18.oo  w kościele parafialnym Msza św. szkolna .   
Po Mszy św. spotkanie dzieci Maryi z siostrą Damianą. Mile widziane nowe kandydatki.      
Przygotowanie do przyjęcia sakramentów pokuty, Komunii św. i bierzmowania od 
przyszłego tygodnia.   

 
 We środę  święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. poświęcenie ziarna 

siewnego.  
 
 Od  piątku do niedzieli na Górze św. Anny obchody Podwyższenia Krzyża świętego. Zapraszam do  

udziału w obchodach kalwaryjskich.  

 
 Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. 

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

=   Zakrzowa   -   ul.  Mickiewicza 1 – 9 
=   Żyrowej     -  ul. Ogrodowa bl. Nr 11, 13a,1,2,5,29 i ul Dworska 
 

 Z czasopism : Gość  Niedzielny .  
 
 W sobotę o godz. 10.oo w Jasionej, w czwartek po Mszy św. w Żyrowej spotkanie 

ministrantów. Mile widziani kandydaci.  
 
 Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 19 września na Górze św. Anny. 

Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.  
Nasze parafialne dożynki w niedzielę 26.09. Parafian z Dąbrówki proszę o przygotowanie 
korony żniwnej, wystrój kościoła i posługę podczas  w liturgii.  

 
 Zmiana godzin kancelaryjnych! Zamiast w środę, kancelaria będzie czynna w czwartek w tych 

samych godzinach! Powód. Obowiązkowy udział proboszcza w konferencji w Opolu. 

 

 

Niedziela XXIII zwykła                              

06. 09. 2021 

OGŁOSZENIA 



 

 

 Tylko do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 
który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe 
w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie 
spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod 
numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika 
merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa 
potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia 
społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału 
środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na 
zmiany zachodzące w ich otoczeniu. 

 W ramach Narodowego Programu Szczepień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji przy udziale Wojewody Opolskiego i we współpracy z miejscową Strażą 
Pożarną , organizuje  w przyszłą niedzielę tj. 5 września punkt szczepień przeciwko 
Covid-19 przy kościele  św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu, św. Zygmunta i św. Jadwigi 
Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, NSPJ w 
Gogolinie. Punkt szczepień, czynny w godz. 8.00-13.00, będzie oferował 
jednodawkową szczepionkę Johnson&Johnson. Osoby chcące przyjąć szczepienie 
powinny mieć przy sobie dowód osobisty. W kontekście minionych wydarzeń i 
niebezpieczeństwa kolejnego wzrostu zachorowań potraktujmy szczepienia przeciw 
Covid-19 jako wyraz troski o życie własne i naszych najbliższych. 

 


