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Zapraszam na nabożeństwo różańcowe:
= dzisiaj o godz.14.oo do Żyrowej,
udajemy się do kaplicy św. Teresy;
= w dni powszednie w kościele parafialnym
o godz. 18.oo ; w sobotę po Mszy św.
= w dni powszednie w Żyrowej: do piątku o 18.oo; w czwartek i sobotę po Mszy św.
= od dziś zmiana tajemnic różańca św.
Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego
W tym tygodniu I czwartek i piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. Dla
dzieci szkolnych we wtorek i czwartek o 16.3o.
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii.
Msza św. szkolna w czwartek o 17.3o w Żyrowej. Po Mszy św. szkolnej zapraszam dziewczęte na
spotkanie z siostra Agatą z Leśnicy.
Dzień Papieski 2017. W niedzielę 8 października br. już po raz XVII obchodzony będzie Dzień
Papieski, który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”. W diecezji
opolskiej tegoroczne obchody centralne odbędą się w parafii Sidzina. Uroczystej Mszy św. 8
października 2017 r. o godz. 11.00 z udziałem stypendystów będzie przewodniczył biskup Paweł
Stobrawa. W tym dniu, tradycyjnie już, w parafiach będzie zorganizowana zbiórka na program
stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
=
Oleszki , ul. Wiejska 13 – 27a (nieparzyste) oraz 22 i Dalnia, Skała
= Żyrowej , ul. Ogrodowa bl. Nr 11, 13a,1,2,5,29 i ul Dworska
Bóg zapłać parafianom z Dąbrówki za troskę o wygląd cmentarza i drogi doń prowadzącej. W
październiku i listopadzie proszę parafian z Zakrzowa o zajęcie się wyglądem cmentarza i drogi
doń prowadzącej . Proszę też o zajęcie się parkingiem za salką.
Spotkanie ministrantów w Jasionej w sobotę o 9.3o , w Żyrowej w czwartek po Mszy św.
Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Różaniec, Tak rodzinie, Anioł Stróż, Rycerz
Niepokalanej.
W piątek w Zdzieszowicach Gminny Dzień Seniora. Rozpocznie się Mszą św. w kościele św.
Antoniego o godz. 9.oo . O godz. 10.15 ciąg dalszy spotkania w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury.

Pomoc dla Meksyku. W związku z Apelem Przewodniczącego KEP, abp Stanisława
Gądeckiego, o pomoc dla mieszkańców Meksyku dotkniętych w ostatnich dniach tragicznymi
skutkami trzęsienia ziemi (tekst apelu w złączniku 7.), Caritas Diecezji Opolskiej przekazał na
konto Caritas Polska sumę 110 tys. złotych jako dar Diecezji Opolskiej dla poszkodowanych.
W związku z tym nie będziemy organizować na ten cel specjalnej zbiórki przed kościołami.
Nadal aktualna jest jednak prośba Przewodniczącego KEP, którą przekazuje Biskup Opolski, o
modlitwę podczas Mszy Świętych we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, o modlitwę
w rodzinach oraz domach zakonnych i modlitwę prywatną i wspólnotową podczas
październikowych nabożeństw różańcowych. Indywidualnie można też przekazać pomoc
materialną, wysyłając sms z hasłem MEKSYK pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT).

Pielgrzymka Caritas do Trzebnicy. W sobotę 7 października br. odbędzie się 25.
Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św.
Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymce przewodniczyć będzie biskup Paweł Stobrawa,
który odprawi Mszę św. i wygłosi Słowo Boże.

«Różaniec do granic» w diecezji opolskiej. Diecezja opolska jako jedna z 22 granicznych
diecezji w Polsce weźmie udział w ogólnopolskiej inicjatywie modlitewnej «Różaniec do
granic». Odbędzie się ona 7 października w 13 kościołach diecezji: w Gościcach, w Jasienicy
Górnej, w Głuchołazach, w Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku-Lesie, w Racławicach
Śląskich, w Opawicy, w Wiechowicach, w Branicach (kościół Wniebowzięcia NMP), w
Dzierżysławiu, w Pietrowicach Wielkich (kościół św. Krzyża), w Pietraszynie, w
Samborowicach i w Chałupkach. Więcej na www.rozaniecdogranic.pl. Spotkania modlitewne
we wszystkich kościołach rozpoczną się o 10.30 a zakończą ok. 16.00. W programie:
konferencja, Msza św, Adoracja Najświętszego Sakramentu, przerwa na herbatę oraz
modlitwa różańcowa (cztery części) w miejscach przygranicznych. Włączymy się w ta
modlitwę podczas nabożeństwa różańcowego rano i wieczorem.

