
 

 
 Dzisiaj w naszej Parafii Dożynki – dziękujemy Panu Bogu i naszym rolnikom za 

tegoroczne żniwa.  Bóg zapłać  parafianom  z Dąbrówki  i  Żyrowej za przygotowanie  
koron  żniwnych, dary  ofiarne  i  wystrój  kościoła. 

    Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 
 We wtorek w kościele parafialnym: - Msza św. szkolna  o godz. 18.oo;                                                                                           

- przygotowanie do I Komunii św. o godz. 17.oo;   
- przygotowanie  do bierzmowania dla kl. VIII po Mszy św. szkolnej 
- spotkanie Dzieci Maryi – po Mszy św. szkolnej. 
 

 W środę nasza parafialna pielgrzymka do Prudnika i Głębinowa. Wyjazd o godz. 7.45 z 
przystanku autobusowego w Żyrowej, przez Oleszkę. Jasioną, Zakrzów i Dąbrówkę. W 
tym dniu Msza św. w intencji parafian zostanie odprawiona w Sanktuarium św. Józefa w 
Prudniku – Lesie.  

 
 Przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św.. W 

czwartek modlimy się o powołania. W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. 
Proszę ich zgłosić w zakrystii.  
 

 W piątek rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Zapraszam do uczestnictwa  
w nabożeństwach różańcowych. 
=   w tym tygodniu w kościele parafialnym : w piątek o godz. 18.oo, sobotę po Mszy św.;                                           
=  w Żyrowej o godz,18.oo; w sobotę  o 16.oo adoracja Najświętszego  Sakramentu   
    z nabożeństwem różańcowym. 
 

 W niedzielę, 03.10,   pielgrzymka  orkiestr i hodowców gołębi na Górę św. Anny. 
 

 W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii biskupiej i Seminarium Duchownego.  
 

 Spotkanie  ministrantów w Żyrowej czwartek po Mszy św. 
 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak rodzinie. 

 
 W dniach 1-3 października (piątek-niedziela) w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbędzie się spotkanie 

młodzieży Ławka Go! Tegoroczny temat spotkania brzmi: «Opowiedz mi o marzeniach». Wydarzenie jest 
adresowane do uczniów szkół średnich i studentów. Szczegóły i zapisy na stronie www.lawka.org  

 W  sobotę 2 października 2021 r. odbędzie się 28. Pielgrzymka Wolontariuszy i Pracowników Caritas Diecezji 
Opolskiej do sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Tradycyjnie rozpocznie się Mszą świętą o godz. 10.30 w 
bazylice, której przewodniczyć będzie biskup Paweł Stobrawa.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną, po 
Mszy świętej nie są przewidziane żadne inne spotkania, nabożeństwo ani konferencja. Uczestnicy pielgrzymki 
winni zadbać o transport i wyżywienie we własnym zakresie. 

 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. 
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