
 
 

 Kolekta  dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne inwestycje i remonty. Bóg zapłać za 
wasze ofiary. Radnych parafialnych proszę o zajęcie się nimi. 
O godz. 14.oo zapraszam do Żyrowej na nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej. 
 

 We wtorek o 18.oo Msza  św. szkolna. Po niej spotkanie Parafialnej rady Duszpasterskiej. 
 

 We środę czcimy św. Stanisława  Kostkę, Patrona młodzieży katolickiej. Wszystką młodzież 
zapraszam na Mszę św. we wtorek  o godz. 19.oo. Przedtem, o 18.15,  okazja do spowiedzi św. 
Udział we  Mszy św. jest  przygotowaniem do bierzmowania dla uczniów I kl.  szkól średnich  oraz 
kl. VI, VII i VIII szkoły podstawowej .  
 

 Przygotowanie do I Komunii św. w Jasionej w czwartek o godz. 19.3o. Zapraszam dzieci i 
rodziców. 
 

 W  przyszłą niedzielę 22 września tegoroczne dożynki diecezjalne na Górze św. Anny. Suma 
Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00.                                                                                 
Nasze parafialne podziękowanie za żniwa. za  2 tygodnie, 29.09. O przygotowanie korony i 
kościoła proszę parafian z Jasionej. 
 

 Za tydzień kolekta na remonty i konserwację zabytków sakralnych w diecezji.  
 

 W przyszłą niedzielę w  Zdzieszowicach odpust św. O. Pio. 
 

 Spotkanie ministrantów i kandydatów : w Jasionej w sobotę o 9.3o. 
                             

 Z czasopism : Gość  Niedzielny, Rycerz Niepokalanej.. 
 

 Bractwo św. Józefa zaprasza na jesienne rejonowe spotkania formacyjne w piątek 27 września 
(piątek) o 18.00 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni dla rejonu Krapkowice. 
 

 24. Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf.  Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
zaprasza w sobotę 21 września 2019 r. 

 
 Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę św. Anny dla rejonu Opole i Kluczbork 27-29 

września.(organizuje S. Damiana). 
 

 W  sobotę 28 września  w Opolu w salkach Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit” dzień 
skupienia dla narzeczonych , w godz. od 10.00 do 14.00.  Ze względów organizacyjnych prosimy o 
zgłaszanie udziału poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie parafii św. Ap. Piotra i Pawła w 
Opolu – www.pip.opole.pl w zakładce: Rodzina. 
 

 W dniach 24-26 września br. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędzie się I Ogólnopolskie 
Sympozjum poświęcone różnym dziełom modlitewnym wspierającym kapłanów w Kościele w Polsce. W 
imieniu Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai zapraszamy członków Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów 
«Oremus» i wszystkich modlących się za kapłanów na Mszę św., która – w ramach sympozjum – zostanie 
odprawiona we wtorek 24 września o g. 17.30 w kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie (dawne seminarium – 
wejście od ul. Brackiej). 
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