
 
 
 

 
� Dzisiaj o  godz. 14.oo w kościele parafialnym nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. 

Zapraszam !! 
 

� Jutro święto  Narodzenia  Matki Bożej. Po Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego !   
 

� W  tym  tygodniu Msza św. szkolna: we wtorek w kościele parafialnym, w czwartek w Żyrowej o 
17.oo. Zapraszam !!   

 
� Przygotowanie  do  I Komunii św. w kościele parafialnym we  wtorek o 16.oo, w Żyrowej  w 

czwartek o 16.oo. 
 

� Przygotowanie do bierzmowania dla kl. II Gimnazjum we wtorek po Mszy św. szkolnej. Zapraszam 
też rodziców. 
 

� We  sobotę 13 dzień miesiąca. Ze względu na obchody kalwaryjskie na  nabożeństwo fatimskie 
do kościoła parafialnego zapraszam w niedzielę o 14.oo. 
 

� Za tydzień Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, uroczystość patronalna katedry opolskiej. 
 

� Od  czwartku  do niedzieli na Górze św. Anny obchody Podwyższenia Krzyża świętego. 
Zapraszam do wspólnego udziału w obchodach kalwaryjskich w sobotę: o 7.oo godzinki w Grocie, 
7.3o Msza św. Po niej obchody kalwaryjskie. Zapraszam ministrantów z krzyżem, sztandary. 
Zbieramy się o 6.45 przy Trzech Krzyżach. 
 

� Zapowiedzi: Artur Kowolik ze Zdzieszowic i Magdalena Klama z Dąbrówki = zap. III. 
 
� Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg.   proszę  
     o to parafian z : 

= Zakrzowa ,   ul.  Stawowa   18 - 33 
= Żyrowej    ,   ul.  Ogrodowa 9a (m. 4-6) i 9b 

 
 

� UWAGA !!! W tym tygodniu zmiana godzin kancelaryjnych. Zamiast w środę, kancelaria będzie 
czynna  w  piątek  od  15.3o – 17.oo .     
 

� Od dziś zmiana tajemnic różańca świętego. 
 

� Z czasopism : Gość Niedzielny,   
 
Rekolekcje dla obecnych i nowych liderów ŚDM 2016. Centrum ŚDM organizuje rekolekcje dla powołanych już liderów i dla tych, którzy 
chcieliby nimi zostać. Rekolekcje odbędą się na Górze św. Anny w następujących terminach: dla roczników 1997-1999 (czyli od 3 kl. gim) 
od 19 do 21 września, dla roczników 1992 - 1996 od 17 do 19 października . Ich koszt wynosi 100 zł (warto młodym pomóc w tym 
względzie). Zadaniem Liderów jest przy współpracy z duszpasterzem inicjowanie i koordynowanie przygotowań do ŚDM w parafii. 
Zgłoszenia na rekolekcje: biuro@botafe.pl lub 505 804 634. 
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