
 
 Dzisiaj już po raz czwarty pierwsza niedziela października jest obchodzona jako Niedziela 

św. Franciszka. W tym roku towarzyszy jej hasło: «Niech cała ziemia błogosławi Pana». 
Inicjatywa odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski i ma na celu 
przypomnienie postaci św. Franciszka jako patrona chrześcijańskiej ekologii, który 
szczególną troską otoczył Boże stworzenie. Dzień ten staje się także okazją do modlitwy 
za świat i o rozwój ekologicznego stylu życia.  

 
 Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe:                                                                                            

=   dzisiaj o godz.14.oo   do   Żyrowej, o 15.oo do kościoła parafialnego; 
=  w kościele parafialnym w poniedziałek,  wtorek i  środę   o godz. 18.oo ; w czwartek i  
    piątek po  rannej Mszy św. . 

    =   w Żyrowej  do piątku o godz. 18.oo; w sobotę  o 16.oo adoracja Najświętszego   
     Sakramentu z nabożeństwem różańcowym. W środę różaniec w języku niemieckim. 
=   od dziś zmiana tajemnic różańca św. 
 

 Msza św. szkolna we wtorek  o 17.3o w  kościele parafialnym . 
Po Mszy św. przygotowanie do bierzmowania dla kl. VI ( I rok przygotowania) 
 

 W piątek o godz.18.3o zapraszam rodziców dzieci I Komunijnych  z dziećmi  na  Mszę św. 
i wspólne przygotowanie.  
 

 Za tydzień w całym kraju obchodzimy 21. Dzień  Papieski. Jego hasło „ NIE LĘKAJCIE 
SIĘ ”.    Tradycyjnie już, w parafiach będzie zorganizowana zbiórka na program 
stypendialny prowadzony przez  Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  
 

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

=    Zakrzowa –  ul. Mickiewicza od  autostrady do nr 35  
=    Żyrowej    -  ul  . Kasztanowa, Leśna, Karola Miarki 

 
 Bóg zapłać  parafianom  z  Dąbrówki  za  troskę  o  wygląd  cmentarza i drogi doń 

prowadzącej. W październiku i listopadzie proszę parafian  z Zakrzowa  o zajęcie się  
wyglądem  cmentarza  i drogi doń prowadzącej . Proszę też o zajęcie się parkingiem za 
salką. 
 

 Kolekta w przyszłą niedzielę na nasze parafialne inwestycje i remonty.  
 

 Spotkanie ministrantów w Jasionej we  wtorek  po Mszy św.  
 

 Z czasopism : Gość Niedzielny,  
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OGŁOSZENIA 



Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego zaprasza na pielgrzymkę śladami św. 
Jadwigi do Trzebnicy i Wrocławia. Wyjazd w sobotę 9 października w godzinach 
porannych. Miejsca wyjazdu i godziny (zależne od ilości zgłoszeń) zostaną podane w 
późniejszym terminie. Koszt 80 zł (przejazd, posiłek, ofiara w sanktuarium - zwiedzanie i 
konferencja). Zgłoszenia do 30 września w parafii Olesno (tel. 34 358 20 70), pod numerem 
telefonu 600 697 627 lub mailowo: wspolnota@opiekunkizycia.pl. Na pielgrzymkę 
zapraszamy członkinie wspólnoty oraz kobiety zainteresowane wstąpieniem do niej. 

 
 W dniach 8-10 października (piątek-niedziela) w klasztorze Annuntiata (ul. Starowiejska 
152) w Raciborzu organizowany jest «Remont małżeński», czyli rekolekcje dla rodzin, które 
poprowadzi ks. Eugeniusz Ploch. Temat rekolekcji to «Rodzinne priorytety». W piątek i 
sobotę początek o 19.30, w programie: konferencja dla małżeństw, świadectwa, adoracja, a 
w niedzielę o 10.00 Msza święta dla rodzin z dziećmi, po niej spotkanie przy herbacie.  

 

Tegoroczna 7. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia odbędzie się w piątek 
15 października w Sanktuarium Św. Józefa w Prudniku – Lesie. Rozpoczęcie Mszą św. o 
18.00 pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Czai. Po Mszy św. konferencję pt. «Jak po 
chrześcijańsku przewodzić innym? Myśli wokół bł. kard. Stefana Wyszyńskiego» wygłosi o. 
Waldemar Polczyk OFM.  

 

Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny. W sobotę 16 października 
odbędzie się 5. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Św. Anny. Towarzyszyć 
jej będzie motto: «Z Maryją zanurzeni w wielkiej tajemnicy wiary». Rozpoczęcie o godz. 
10.00, zakończenie ok. 15.30.  

 

Dzień skupienia dla członków Bractwa św. Józefa. Duszpasterze Bractwa św. Józefa 
zapraszają na dzień skupienia do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie, który odbędzie 
się w sobotę 16 października. Spotkanie będzie okazją do nawiedzenia kościoła stacyjnego 
(jubileuszowego) w Roku św. Józefa, a także do dziękczynienia za beatyfikację bł. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Rozpoczęcie o 10.00, zakończenie ok. 14.30. W programie: Msza 
św., nabożeństwo różańcowe i Drogi Krzyżowej, konferencja formacyjna, zwiedzanie celi bł. 
Stefana Wyszyńskiego. 

 
Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się w niedzielę 17 października o 
godz. 17.00 w Bazylice na Górze św. Anny. Po Mszy św., która rozpocznie obchody, 
uczestnicy procesyjnie udadzą się na pobliski cmentarz do symbolicznego Grobu Dziecka 
Utraconego. Uprzejmie prosimy Księży, aby  poinformowali o tych dorocznych 
uroczystościach na Górze św. Anny rodziców dotkniętych doświadczeniem utraty dziecka. 
 


