
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzisiaj po raz 19. obchodzimy  Dzień Papieski. Hasło Dnia 
Papieskiego to słowa Pana Jezusa: Wstańcie, chodźmy.                                                                                                                             
Dzisiaj ofiarą złożoną po wyjściu z kościoła możemy wesprzeć program 
stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 
 Dzisiaj na Górze św. Anny obchody Dnia Dziecka Utraconego. Rozpocznie je Msza św. w Bazylice 

o godz. 17.00 w intencji zmarłych dzieci i ich rodziców.  
 

 Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycja. 
 

 Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe: 
       =   dzisiaj o godz. 15.oo do kościoła  parafialnego na nabożeństwo fatimskie ; 
       =   różaniec w Jasionej w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o godz. 18.oo, w środę po Mszy 
            św.;   w Żyrowej o 18.oo 
       =   w  sobotę w Jasionej nabożeństwo wypadnie. 
 
 Msza św. szkolna we wtorek o godz. 17.3o w Żyrowej. Modlimy się za nauczycieli. Zapraszam !!! 

Po Mszy św. spotkanie Dzieci Maryi z S. Damianą.  
 

 Przygotowanie do I Komunii św. we wtorek o godz. 16.3o w Żyrowej.  
 
 Przygotowanie do bierzmowania dla grupy najstarszej w czwartek i piątek po różańcu.                            

W ramach przygotowania zapraszamy kandydatów do bierzmowania na nabożeństwo różańcowe w 
niedzielę o godz. 15.oo do kościoła parafialnego. Zapraszamy też rodziców tych młodych parafian. 
 

 W  środę Uroczystość św. Jadwigi, Patronki całego Śląska. Zapraszam do udziału we Mszy św .  
 

 Za tydzień w całym Kościele obchodzimy Niedzielę Misyjną. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. 
Kolekta będzie na cele misyjne. 
 

 Spotkanie ministrantów w  Żyrowej  sobotę o godz. 10.oo. 

 W piątek 18 października 2019 r. w Sanktuarium w Opolu-Winowie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka 
Służby Zdrowia z okazji Święta św. Łukasza. Do udziału w niej Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
zaprasza kapelanów szpitalnych wraz z pracownikami szpitali oraz osoby pracujące w przychodniach i 
aptekach. Pielgrzymka rozpocznie się nabożeństwem różańcowym o godz. 18.00 oraz Mszą św. o godz. 18.30, 
której przewodniczyć będzie bp Andrzej Czaja. Ks. Piotr Bałos prosi o mailowe zgłoszenie  

  W sobotę 19 października odbędzie się 4. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę św. Anny. 
Towarzyszyć jej będzie motto: «Idźmy do Jezusa wraz z Jego Matką». Rozpoczęcie o godz. 10.00..  

 W sobotę 19 października zapraszamy na dzień skupienia dla narzeczonych organizowany w salkach 
Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit” w Opolu, w godzinach od 10.00 do 14.00. Temat dnia: «Kobietą i 
mężczyzną stworzył ich». Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu . 

 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza osoby świeckie i konsekrowane do udziału w Kursie 
Psałterzystów, którego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących 
psalmy responsoryjne podczas Eucharystii. Program kursu obejmuje 6 sobotnich spotkań (jedno spotkanie w 
miesiącu), w godzinach 10.00–14.00 liturgicznym. Chętni do udziału w kursie kandydaci proszeni są o 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej: 
www.dimk.diecezja.opole.pl, oraz przesłanie go na adres mailowy: dimk@diecezja.opole.pl. Do formularza 
należy dołączyć opinię proboszcza. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2019 r. 

 

Niedziela  XXVIII zwykła 
           13. 10. 2019 
        OGŁOSZENIA 


