
 
 

 
   Nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 
 
 W środę  Uroczystość  Matki Bożej Częstochowskiej  zapraszam do udziału we Mszy św.          

Poza tym :w poniedziałek św. Bartłomieja,  we czwartek św. Moniki, piątek św. Augustyna, sobotę 
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

 
 We wtorek 25 sierpnia w  Międzydiecezjalnym  Wyższym  Seminarium Duchownym  w Opolu 

Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Z uwagi na trwający stan epidemii  odbędzie się ona  z 
zachowaniem reżimów sanitarnych .  Centralną jej częścią będzie Msza św. o godz. 11.00 z 
ustanowieniem ceremoniarzy, którzy ukończyli kurs przygotowawczy. 
 Uczestnicy muszą być wcześniej zgłoszeni, mieć pisemną zgodę rodziców. Stąd proszę o 
zgłoszenie się jeszcze dziś do godz. 16.oo u proboszcza.                                                   

 
 Na 13.09. zaplanowano uroczystość I Komunii św. 2020. Zapraszam na wtorek o godz.17.3o na 

spotkanie formacyjne, w czwartek na godz. 18.oo na Mszę św. dla tych dzieci i rodziców. 
(Przynosimy świece chrzcielne) 
 

 Odpust ku czci Aniołów Stróżów z Obchodami Kalwaryjskimi  na Górze św. Anny  w dniach 27.08 – 
30.08. .2020 r.  

 
 W sobotę o godz. 17.oo w kościele w Żyrowej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i 

okazja do spowiedzi świętej.  
 
 We  wtorek po następnej niedzieli (01.09) rozpoczyna się nowy rok szkolny. Chcemy go zacząć z 

Bogiem. Okazja do spowiedzi św. : w  kościele parafialnym  w piątek  od 18.oo – 18.45;                  
w  Żyrowej w sobotę 17.oo – 17.45.  

 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

=    Zakrzowa -  ul. Leśna  4A i 6A i 6B  
=   Żyrowej    - ul. Domańskiego od 1 (Maiding) do na 10 (Przesdzink)  

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka 

 

 Zapraszam do udziału w zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poszczególnych 
wioskach parafii w dniach 26 i 27.08 (środa i czwartek)  do godz. 11.oo . Przychody ze zbiórki są 
na wsparcie misji prowadzonych przez Polskich Misjonarzy w Zambii, Kamerunie, Kenii oraz 
Tanzanii.  O zorganizowanie zbiórki w wiosce proszę sołtysa danej wsi.  Zgodę na zbiórkę  wyraził 
Ks. Bp. Ordynariusz Andrzej Czaja.  

 

 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Kędzierzynie – Koźlu ogłasza nabór na rok szkolny 
2020/2021. Szczegóły na ulotkach (przy prasie) i tablicy ogłoszeń.  

 

Niedziela  XXI zwykła 

23. 08. 2020 

OGŁOSZENIA 


