
 
 

 
 Dzisiaj  na Górze św. Anny diecezjalne Dożynki.                                                                                   

W  Zdzieszowicach odpust św. Ojca Pio.                                                                                      
Dzisiejsza  kolekta na remonty i konserwację zabytków sakralnych w diecezji.                                
Na nieszpory niedzielne zapraszam o godz. 14.oo do Żyrowej. 

 
 W tym tygodniu Msza św. szkolna we wtorek  o godz. 17.oo w kościele w Jasionej.                        

Po niej spotkanie Dzieci Maryi z s. Damianą.  
 
 W przyszłą niedzielę nasze parafialne Podziękowanie 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 : 

=    Zakrzowa –  ul. Stawowa 17 - 41 
=    Żyrowej    -  ul  . Boczna od 1 do nr 11 

                                                          
 Z czasopism : Gość  Niedzielny, Mały Gość Niedzielny. 

 
  Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza 

nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie 
Biskupa Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym 
uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii 
parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy 
to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy 
nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. 
Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że 
przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal 
na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. 

 
 Jesienne spotkania Bractwa św. Józefa  odbędzie się  25 września (piątek) o g. 18.00 w kościele 

Wszystkich Świętych w Brożcu dla rejonu Krapkowice. W czasie spotkania zaplanowano: 
Eucharystię w intencji członków Bractwa, zwłaszcza za zmarłych w ostatnim czasie Braci; 
konferencję formacyjną, wspólną modlitwę różańcową oraz braterskie spotkanie, w czasie którego 
zostaną przeprowadzone wybory delegatów rejonowych oraz kandydatów do Zarządu Kapituły. 
Szczególnie zapraszamy wszystkich, którzy planują dołączyć do naszej wspólnoty.  

 Dzień Katechety i Nauczyciela 2020  w piątek, 25 września 2020 roku na Górze św. Anny w 
Grocie Lurdzkiej. Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie s. Anna Bałchan SMI. Na 
co dzień Siostra pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą 
seksualną, ofiarom prostytucji i ich rodzinom, ofiarom handlu kobietami. Spotkanie rozpocznie się 
Eucharystią o godz. 17.00 w Grocie Lurdzkiej pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja 
Czai.  

 Niedziela św. Franciszka – 4 października- to ogólnopolskie święto chrześcijańskiej ekologii 
integralnej, organizowane już po raz trzeci przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, 
wpisujące się w istotny dla wierzących i dla wszystkich ludzi dobrej woli nurt troski o powierzony 
nam świat. Włączmy się w to dzieło przez modlitwę w tej intencji . Szczegóły na stronie 
internetowej: www.zieloneparafie.pl. 
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