
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dzisiaj  nasz parafialny Odpust  św. Marii Magdaleny 
.   Suma odpustowa o godz.10.3o. 
W naszym kościele możemy dzisiaj zyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne 
remonty i inwestycje.   
 

 W czwartek   uroczystość św. Marii Magdaleny, naszej patronki. Zapraszam w tym 
dniu do udziału we Mszy św. i do świętowania.  

 
 W niedzielę św. Jakuba i św. Krzysztofa, patrona kierowców. W  tym tygodniu modlimy 

się za użytkowników dróg, a  w sobotę (24.07) po Mszy św. wieczornej poświęcenie 
pojazdów mechanicznych. Ofiary złożone podczas tej Mszy św. są przeznaczone na 
środki transportu dla misjonarzy.(1 gr.za szczęśliwie przejechany kilometr) 

 
 W niedzielę odpust  św. Anny, Patronki Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. Uroczystość   
    odpustowa   rozpocznie się nieszporami w sobotę o godz.17.3o. Uroczysta suma  
    pontyfikalna zostanie  odprawiona w niedzielę o godz.11.oo. 

Na odpust św. Anny udajemy się w procesji, która wyruszy z Żyrowej o godz.8.oo.  Zapraszam 
do licznego i pobożnego udziału. Proszę ministrantów, poczty sztandarowe, orkiestrę, 
nagłośnienie. 

 W piątek 23 lipca o godz. 18.00 w kościele św. Anny w Oleśnie, w ramach dorocznych 
uroczystości odpustowych, odbędzie się pielgrzymka Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa 
Bożego. Mszy św. o g. 19.00 będzie przewodniczyć Biskup Opolski Andrzej Czaja. Podczas 
pielgrzymki do wspólnoty zostaną włączone nowe członkinie. Panie, które chcą do tej wspólnoty 
wstąpić, proszę jak najszybciej zgłosić to u proboszcza i wypełnić deklarację.  
 

 Zapowiedzi:  Fabian Burczyk i Angelika Tomeczek, oboje z naszej Parafii = zap. I 

 
 Z  czasopism : Gość  Niedzielny,  

 
 Podczas  wakacji kancelaria czynna po Mszy św. w dni powszednie.  
 
 Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa Opolskiego, apeluję do wszystkich mieszkańców 

województwa opolskiego o udział w szczepieniach przeciwko C0VID-19. Zagrożenie czwartą falą 
pandemii jest realne. Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej rodziny jest szczepienie. Jak 
wskazują przypadki w krajach, do których dotarła już czwarta fala COVID-19, przebieg 
chorobzaszczepionych jest łagodny, a przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie u osób 
niezaszczepionych. Dlatego zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze przyjęcie szczepionki 
przeciwko COVID-19. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski.  
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