
 
 
 

 
 
 
 
 
 Dzisiaj Odpust na Górze św. Anny.  
O godz. 8.oo spod kościoła w Żyrowej wyrusza procesja na 
Górę św. Anny. Z powodu epidemii obowiązuje reżim 
sanitarny. Zapraszam do licznego i pobożnego udziału. 

Proszę ministrantów, poczty sztandarowe, orkiestrę, nagłośnienie.                
W związku z tym w naszej  Parafii Msze św. o godz.7.oo w   Żyrowej i o 16.oo w 
kościele parafialnym. 

 
 Dzisiaj modlitwą i ofiarą wspieramy ofiary katastrofalnej powodzi na Zachodzie 

Europy i w naszej Ojczyźnie.  
Z woli Ojca św. Franciszka po raz I obchodzimy Dzień Dziadków i Osób Starszych.   
 

 Jutro, uroczystość św. Anny  Zapraszam na Mszę św. w intencji Dziadków i Osób 
Starszych o godz. 18.oo do kościoła parafialnego. 

 
 W niedzielę 1 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka 

Motocyklistów. Mszy św. o godz. 11.30 przewodniczyć będzie ks. prof. Waldemar 
Cisło, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. 

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

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

=   Zakrzowa -  ul. Leśna  2A,2B  i 4B  
=  Żyrowej      -  ul. Poprzeczna i Korfantego 

 
 „Wyczyść Dom i Świat z elektrośmieci -  Zostań Patronem Polskich Misjonarzy”. Po raz 

kolejny w Kościele Polskim zorganizowana została zbiórka elektrośmieci . Ks. Biskup wyraził 
zgodę na jej przeprowadzenie w naszej diecezji. W naszej Parafii będzie miała miejsce  27. 
08. 2021 do godz. 12.oo. Już dzisiaj proszę sołtysów poszczególnych wiosek w Parafii, by się 
tym zadaniem zajęli. 
 

 Diecezjalna  Pielgrzymka  Liturgicznej  Służby  Ołtarza odbędzie się we wtorek 24 
sierpnia. W nawiązaniu do trwającego Roku św. Jakuba pielgrzymka rozpocznie się od 
wspólnego pieszego pielgrzymowania. O 12.30 rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, 
a w programie:  nabożeństwo do św. Jakuba, konferencja oraz okazja do sakramentu pokuty. 
O 14.00 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. Zapraszam do udziału wszystkich ministrantów i 
lektorów. Chętnych proszę o zgłoszenie się  do 15.08.2021. 
 

 W ramach Narodowego Programu Szczepień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji przy udziale Wojewody Opolskiego organizuje  w przyszłą niedzielę tj. 1 sierpnia 
punkt szczepień przeciwko Covid-19 przy kościele (bł. Czesława w Opolu, św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Opolu, NSPJ w Kluczborku, Bożego Ciała w Oleśnie, św. Wawrzyńca w 
Strzelcach Opolskich, Miłosierdzia Bożego w Prudniku, Matki Bożej Bolesnej w Nysie, św. 
Tomasza w Kietrzu, Ducha Świętego NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie, św. Mikołaja w 
Krapkowicach). Punkt szczepień, czynny w godz. 7.30-14.00, 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. 
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