
 
 

 
 

� 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  Dąbrówki   i  Żyrowej za przygotowanie  koron  żniwnych, dary  
ofiarne  i  wystrój  kościoła. 

    Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 

� Możemy  wesprzeć Fundusz Obrony życia kupując książkę „Czwarte przykazanie.pl” 
 

� Od wtorku zapraszam na nabożeństwa różańcowe.  Do piątku o 18.oo lub po Mszy św. 
wieczornej . W sobotę o 15.3o adoracja Najśw. Sakramentu, o 16.oo różaniec. W Żyrowej  
po Mszy św. 
 

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

 
� Przypada  I czwartek, piątek i  sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. przed każdą 

Mszą św. W piątek spowiedź św. dla dzieci i młodzieży: 15.3o – 16.3o w kościele 
parafialnym , o 17.oo w Żyrowej . 
 

� W czwartek modlimy się za kapłanów.                                                                                
W  piątek po rannej Mszy św. odwiedzę  chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. 

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

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

 
� Zapowiedzi:  Arkadiusz  Golec z Dąbrówki i  Anna Mniszek z Cisowej = zap. III. 

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

 
� Z czasopism : Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej,  Różaniec,  

Tak Rodzinie, Anioł Stróż, Wochenblatt. 
 
� W przyszłą niedzielę po różańcu w Jasionej zapraszam na spotkanie rodziców 

kandydatów do bierzmowania.  
 
Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła niedzielę 6 października dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji ofiar 
wojny w Syrii oraz zbiórki do puszek w kościołach polskich diecezji. W związku z tym zwracam się z prośbą o 
podjęcie dzieła modlitwy w tej intencji podczas niedzielnych liturgii (wezwanie do modlitwy wiernych podczas 
Mszy i Nieszporów) lub podczas innych nabożeństw. Koordynatorem zbiórki jest Caritas Polska. Zebrane 
pieniądze należy wpłacić w najbliższym możliwie czasie na konto Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 

Opole, nr konta - 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 (Grupa Pekao S.A. O/Opole) z dopiskiem „Syria”. Proszę także poinformować 
wiernych, że istnieje możliwość wsparcia tego dzieła poprzez wysłanie SMS-a o treści POMAGAM na numer 
72052. 
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