
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dzisiaj po raz 20. obchodzimy  Dzień Papieski. Hasło Dnia 
Papieskiego to słowa Pana Jezusa: TOTUS  TUUS.                                                                                                                             
Dzisiaj ofiarą złożoną po wyjściu z kościoła możemy wesprzeć program 
stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 
 Koncert z okazji Dnia Papieskiego w Raciborzu. Dzisiaj  godz. 16.30 na placu przy kościele Matki 

Bożej w Raciborzu (przy ołtarzu polowym) - z zachowaniem reżimu sanitarnego - odbędzie się 
Koncert Papieski «Totus Tuus» w wykonaniu Zespołu Miraż z Młodzieżowego Domu Kultury w 
Raciborzu. 

  Dzisiaj o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu odbędzie się pielgrzymka 
Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Mszy św. będzie przewodniczyć Biskup 
Opolski Andrzej Czaja. Podczas pielgrzymki do wspólnoty zostaną włączone nowe członkinie . 

 
 Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.  

 
 Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe ( z powodu choroby proboszcza odprawiane bez kapłana): 
       =   dzisiaj o godz. 14.oo do kościoła  parafialnego i w Żyrowej; 
       =   różaniec w dni powszednie  w  Jasionej i Żyrowej o godz. 18.oo; 
       =  we wtorek po Mszy św. nabożeństwo fatimskie;  
 
 W środę Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszam na Mszę św. w intencji nauczycieli do Żyrowej. Niech 

udział w niej uczniów będzie takim „dziękuję” dla nauczycieli, jak i Mszą św. szkolną.  
 
 W  piątek 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. 
 

 7. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. W piątek 23 października 2020 roku 
odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Górę Świętej Anny, 
upamiętniająca setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbędzie się w kaplicy 
Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Program pielgrzymki: g. 17.00 – modlitwa różańcowa za 
żyjących i zmarłych pracowników Służby Zdrowia; g. 17.30 – Msza św. pod przewodnictwem 
Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Po Mszy św. spotkanie przy kawie i herbacie. Pielgrzymka 
zakończy się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, przez którego wstawiennictwo zostaną zawierzeni 
Bożej Opatrzności pracownicy Służby Zdrowia oraz wszyscy chorzy, zwłaszcza dotknięci epidemią 
koronawirusa.  

 W przyszłą niedzielę liczenie uczestników niedzielnej Mszy św.  
 

 Bóg zapłać Ojcom Franciszkanom z Góry św. Anny za sprawowanie  Mszy św. w  naszych 
kościołach. Będzie tak , jak długo to będzie możliwe. Niech Bóg chroni Ojców  przed zakażeniem.                                                   
Kancelaria parafialna nieczynna do odwołania  -  z powodu choroby proboszcza.  
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