
 

 
 
� Dzisiaj  na  Górze  św. Anny Dożynki Diecezjalne. 

Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. 
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 

� Dzisiaj  po Mszy św. zbiórka  do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. 
 
� W tym tygodniu Msza św. szkolna o godz. 18.oo: we wtorek w kościele parafialnym , w 

czwartek w Żyrowej. Po Mszy św. szkolnej spotkanie ministrantów i kandydatów.  
 

� W sobotę o 15.3o nauka przedchrzcielna. Zapraszam ! 
 
� W przyszł ą niedziel ę nasze parafialne Podzi ękowanie za Żniwa . Jest to święto 
      wszystkich parafian. Wszyscy bowiem korzystamy z Bożych darów i pracy 
      rolników.  Wszystkich więc zapraszam na Mszę św. dziękczynną. 

Proszę o przygotowanie korony do poświęcenia, przygotowanie  i odpowiednią dekorację 
kościoła. W kościele parafialnym uczynią to parafianie z  Zakrzowa.   

 
� Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg.   proszę  
     o to parafian z : 
 =  Jasiona,  ul. Krótka od 1 – 10 i Kolonia Zakrzów. 
 =  Żyrowej,  ul. Boczna od 1(Koszyk) – 11(Kowolik) 

 
� Kolekta w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji. 

                             
� Z czasopism : Gość  Niedzielny 

 
� Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na 

jesienne rejonowe spotkania formacyjne. Kolejne spotkanie naszego rejonu odbędzie się 
14 października o godz. 17.30 w Zdzieszowicach (o. Pio). 
 

� Trwają zapisy na Diecezjalne Pielgrzymki Dzieci Maryi na Górę św. Anny, które odbędą 
się w dwóch terminach: 23-25 września br. dla rejonu Opole i Kluczbork oraz 7-9 
października br. dla rejonu Nysa i Racibórz. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą 
internetową przez formularz zgłoszeniowy: www.swanna.pl/marianki.  

 
� Epilog Światowych Dni Młodzieży odbędzie się w dniach od 30 września do 2 

października w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Koszt uczestnictwa w spotkaniu 
wynosi 95 zł.  Na Epilog serdecznie zapraszamy całą młodzież naszej diecezji. 
Szczególne zaproszenie ślemy do tych, którzy z różnych przyczyn nie byli na Światowych 
Dniach Młodzieży. Więcej informacji oraz formularz zapisów znajdują się na stronie 
http://botafe.pl/pl/aktualnosci/item/614-czas-na-epilog-zapisz-si%C4%99.html 
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