
 

 
 
 
 
 
 
 Dzisiaj po raz 21. obchodzimy  Dzień Papieski. Hasło 
Dnia Papieskiego to słowa Pana Jezusa: NIE LĘKAJCIE SIĘ.                                                                                                                            
Dzisiaj ofiarą złożoną po wyjściu z kościoła możemy wesprzeć 
program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 

 
 Diecezjalne obchody XXI Dnia Papieskiego odbędą się dzisiaj  w parafii św. Jana Pawła II 

w Opolu. Centralnym wydarzeniem będzie Msza św. o 10.00 sprawowana pod 
przewodnictwem bp Pawła Stobrawy. 

 
 Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.  

 
 Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe : 
       =   dzisiaj o godz. 13.3o  do Żyrowej na „Umarłą drogę”, gdzie zostanie poświęcony nowy  
            Krzyż   przydrożny  
       =   różaniec w dni powszednie( z wyj. środy)  w  Jasionej o godz. 18.oo; w sobotę po Mszy  
           św. 
       =   w Żyrowej o godz. 18.oo ; w sobotę  o 16.oo adoracja Najświętszego Sakramentu  z  
            nabożeństwem różańcowym. 
      =    w środę o godz. 19.oo w kościele parafialnym  nabożeństwo fatimskie;  

 
 We wtorek o godz. 17.3o Msza św. szkolna, podczas której wspomnimy naszych 

nauczycieli, żyjących i zmarłych. Ich święto przypada w piątek.  
 

 We wtorek o godz. 16.3o przygotowanie do I Komunii św. 
Po Mszy św. i różańcu przygotowanie do bierzmowania rok II (kl.7).                                                                   
Będzie też spotkanie Dzieci Maryi z s. Anuntiatą.  

 
 W  sobotę Uroczystość św. Jadwigi, Patronki całego Śląska. Zapraszam do udziału we 

Mszy św .  

 Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprasza księży, katechetów, 
absolwentów i sympatyków Wydziału na inaugurację Roku Akademickiego 2021/2022, która 
odbędzie się w czwartek, 14 października 2021 r. w gmachu WTUO  w Opolu przy ul. Drzymały 1a. 
Uroczystości rozpoczną się o godz: 16.00  Mszą św.  
 

 W niedzielę 17 października rozpocznie się etap diecezjalny Synodu «Ku Kościołowi synodalnemu: 
komunia, uczestnictwo, misja». Zainauguruje go uroczysta Msza św. o godz. 14.00 w katedrze 
opolskiej, której będzie przewodniczył Biskup Opolski. 
 

 Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej ogłasza nabór do dwuletniego Studium Poradnictwa 
Rodzinnego. Studium adresowane jest do osób z wyższym wykształceniem, które pragną posiąść 
specjalistyczną wiedzę z zakresu metod Naturalnego Planowania Rodziny i podstawowe, 
praktyczne umiejętności pracy z narzeczonymi i małżeństwami w katolickiej poradni rodzinnej. 
Studium trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w soboty (6 sobót w semestrze od godz. 8.30 – 17.45).  
Zgłoszenia i szczegóły: jedzier@uni.opole.pl. Szczegółowe informacje stronie www.dr.opole.pl. 
 

 We wtorek po Mszy św. spotkanie Parafialnej rady Duszpasterskiej.  

Niedziela  XXVIII zwykła 
           10. 10. 2021 
        OGŁOSZENIA 



 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka, Rycerz Niepokalanej 

 
 
 
 
 
 
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. 
 

 

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. 17 października punkt szczepień 
przeciwko Covid-19 przy kościele (św. Bartłomieja w Głogówku, św. Jakuba w 
Lubrzy, św. Jana Chrzciciela w Obrowcu, Bożego Ciała w Oleśnie, Trójcy Świętej w 
Gorzowie Śląskim, św. Piusa X i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu 
Blachowni, św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu Pogorzelcu, św. 
Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie, NSPJ w Zawadzkiem, Trójcy Świętej w 
Leśnicy, NSPJ w Kluczborku, MB Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, św. Marii 
Magdaleny w Lewicach, św. Piotra i św. Pawła w Zubrzycach)/ przy budynku OSP (w 
Żelaznej pow. Opolski, w Zawadzie.) Punkt szczepień będzie czynny w godz. 8.00-
13.00. Osoby chcące przyjąć szczepionkę powinny mieć przy sobie dowód osobisty. 
Dostępne będą szczepionki firm Pfizer i Johnson&Johnson. W kontekście minionych 
wydarzeń i kolejnego wzrostu zachorowań potraktujmy szczepienia przeciw Covid-19 
jako wyraz troski o życie własne i naszych najbliższych. 

 



 


