
 
 

 
 Dzisiaj po Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.                                      

Nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 

 We  wtorek i środę na Górze św. Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Towarzyszyć jej będzie motto: « Totus tuus ». 
 

 W tym tygodniu przypadają: jutro Uroczystość  Matki Bożej Częstochowskiej, we wtorek św. 
Moniki, środę św. Augustyna, czwartek Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 
 

 Odpust ku czci Aniołów Stróżów z Obchodami Kalwaryjskimi  na Górze św. Anny  w dniach 30.08 – 
01.09.2019 r.  
 

 W dniach  31.08  i 01.09  na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników i 
Dożynki.  
 

 W poniedziałek po następnej niedzieli (02.09) rozpoczyna się nowy rok szkolny. Chcemy go 
zacząć z Bogiem .Okazja do spowiedzi św. :  w  kościele parafialnym  w piątek  od 17.oo – 17.45 ;     
w  Żyrowej w czwartek 17.oo –18.oo. 
 

 Za tydzień kolekta jest przeznaczona na potrzeby Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. 
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
=   Dąbrówka  -  Leśna  1 – 10  i Szkolna  ( Ambrozik – Kotyś) 
=   Żyrowej    - ul. Ogrodowa blok nr 7  

 
 Zapowiedzi: Michał Musiałowski z par. Kamień i Nicol Blotko z nasze parafii  =   zap. II.    
          Tomasz  Kwiotek z Gogolina i Julia Gramala z naszej parafii = zap. II 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Różaniec, Anioł Stróż, Tak Rodzinie, Stadt Gottes, Nasza Arka. 

 
 Sołtysów  proszę o zorganizowanie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 

poszczególnych wioskach parafii i dostarczenie tego sprzętu do  30.08 (piątek) do godz. 9.oo. 
 

 Z okazji 26. rocznicy zainaugurowania Mszy św. trzeźwościowych na Górze św. Anny zapraszamy w 
imieniu organizatorów na Dni Trzeźwości w dniach 6-8 września 2019 r. na Górze Św. Anny. W programie: 
Msza św., konferencja ks. Marcina Marsollka pt. «Trzeźwy mężczyzna - mąż, ojciec - podpora rodziny», 
świadectwa, koncerty.   

 
 W imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli oraz 

Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących, do uczestnictwa 
w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w piątek, 6 września 2019 roku, w kościele seminaryjno-
akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1A. Będzie to zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego 
połączona z konferencją przedmiotowo-metodyczną. Spotkanie rozpoczynamy Eucharystią o godz. 16.30. Na 
zakończenie spotkania będą wystawiane zaświadczenia.  

 
 Kancelaria we wtorek po Mszy św. popołudniowej (godz.16.oo), w środę i sobotę według planu. 

Niedziela  XXI zwykła 
25. 08. 2019 

OGŁOSZENIA 


