
 
 

 
 
 

� Dzisiaj w naszej Parafii Dożynki – dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne żniwa. Niech 
nasze podziękowanie płynie z czystego serca, niech będzie szczere i radosne.    Bóg 
zapłać  parafianom  z   Zakrzowa  i  Żyrowej za przygotowanie  koron  żniwnych, dary  
ofiarne  i  wystrój  kościoła. 

    Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 

� Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na budowę nowych kościołów w diecezji. 
 

� W czwartek  święto Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela. 
 

� W sobotę rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. W sobotę zapraszam do 
wspólnego różańca w Jasionej o 17.3o podczas adoracji . Adoracja o godz. 17.oo. 
 

� Msza św. szkolna, przygotowanie do I Komunii św. zgodnie z planem. Przygotowanie       
kl. III do bierzmowania we wtorek po Mszy św. szkolnej. 

 
� Przypada  sobota miesiąca.  

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

 
� W przyszła niedzielę kolekta na potrzeby Kurii biskupiej i Seminarium Duchownego. 

 
� Spotkanie  ministrantów w Żyrowej czwartek po Mszy św., w Jasionej w sobotę o 9.3o. 

 
� Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Nasza Arka. 

 
� W  niedzielę, za tydzień , o godz.14.oo  zapraszam  do   Żyrowej,  udajemy się do kaplicy 
św. Teresy .  
 

� 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 
 

� Pielgrzymka Caritas do Trzebnicy. W sobotę 1 października br. odbędzie się 24. Pielgrzymka 
wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. W Roku 
Miłosierdzia pielgrzymce przewodniczyć będzie biskup Rudolf Pierskała, który odprawi Mszę św. i 
wygłosi konferencję.  
 

� 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). 
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