
 

 
 

 Dzisiaj o godz. 14.oo w Żyrowej nieszpory niedzielne.  Zapraszam ! 
 

 Jutro o godz. 19.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo od Matki Bożej Fatimskiej. 
 
 Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. Bóg zapłać za 

wasze ofiary. Radnych parafialnych proszę o zajęcie się nimi. 
 

 We wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w środę  Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.  
 

 We wtorek o 18.oo Msza  św. szkolna. Zapraszam ! 
Po Mszy św. szkolnej spotkanie z misjonarzem ks. Markiem Sobottą, który pochodzi ze 
Zdzieszowic , a posługuje w Papui Nowej Gwinei.  Będziemy też mogli, poza modlitwą materialnie 
wesprzeć Dzieło Misyjne Kościoła.  
 

  We wtorek  o 17.oo  pierwsze spotkanie dla dzieci, które chcą w tym roku szkolnym przystąpić do    
        I  Komunii św. Zapraszam też rodziców tych dzieci.’ 

 W środę w naszej parafii spotkanie kapłanów  dekanatu  leśnickiego.  O  godz.10.oo zapraszam 
parafian do kościoła parafialnego do wspólnej modlitwy z  kapłanami   
 

 W sobotę czcimy św. Stanisława  Kostkę, Patrona młodzieży katolickiej. Wszystką młodzież 
zapraszam na Mszę św.  w piątek o godz. 19.oo. Dla kandydatów do bierzmowania będzie to 
obowiązkowe spotkanie formacyjne.  
 

 W  przyszłą niedzielę 19  września tegoroczne dożynki diecezjalne na Górze św. Anny. Suma 
Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.                                                                                 
Nasze parafialne podziękowanie za żniwa. za  2 tygodnie, 27.09. O przygotowanie korony i 
kościoła proszę parafian z Dąbrówki. 
 

 Biskup Opolski Andrzej Czaja serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty, 
katechetów świeckich, siostry zakonne oraz księży katechizujących do uczestnictwa w Dniu Katechety i 
Nauczyciela, który odbędzie się w czwartek 16 września 2021 roku w kościele seminaryjnym w Opolu. 
Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 16.30. Po Mszy konferencja s. Anny Bałchan SMI, która na co dzień 
pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, ofiarom prostytucji i ich 

rodzinom oraz ofiarom handlu kobietami. 
 
 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor w Czechach odbędzie 

się  w sobotę 18 września br. Udział w pielgrzymce mogą wziąć osoby posiadające paszport 
szczepień albo negatywny test na koronawirus. Zasady reżimu sanitarnego w Czechach są takie 
same jak w Polsce. Szczegóły na plakacie.   
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