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OGŁOSZENIA

 Gościmy ks. Piotra Mandala, neoprezbitera ze Zdzieszowic.
Dzisiaj uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka w Kamieniu Śl.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.
 Jutro po Mszy św. ( ok. 19.3o) nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszam !
 W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy św. niedzielny. Po Mszy
św. poświęcenie ziół. (Przed Mszą św. można będzie zaopatrzyć się w bukiet ziół) Kolekta
świąteczna jest przeznaczona na potrzeby Wydziału Teologicznego w Opolu.
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie .
 W piątek Uroczystość św. Jacka, Głównego Patrona Metropolii Górnośląskiej.
W kaplicy w Zakrzowie odpust .
 Rozpoczyna się 41 Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Jej motto brzmi :
Idziemy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego. We wtorek pielgrzymi będą na
Górze św. Anny. Grupa Nyska będzie przechodzić przez naszą Parafię. Jak co roku,
około godz. 9.oo zaplanowany jest odpoczynek w Jasionej. Usłużmy pielgrzymom
napojem, czy kawałkiem chleba. Starajmy się towarzyszyć pielgrzymom naszą
modlitwą.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
= Oleszka - ul. Wiejska 13 – 27a (nieparzyste) oraz 22 i Dalnia, Skała
= Żyrowej - ul. Wojska P. od 16 ( Majewski) do nr 32 Nabiałek i ul. Oswala Koprka
 W dniach 29-30 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się doroczna Pielgrzymka
Liturgicznej Służby Ołtarza. Prosimy, aby Ministranci i lektorzy zaplanowali wzięcie
udziału i zgłosili się do 17.08.2016.
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże, Nasza Arka.


Zapraszam do udziału w zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poszczególnych
wioskach parafii w dniach 20 i 21.08 ( do godz. 9.oo 22.08).br. O zorganizowanie zbiórki w wiosce
proszę sołtysów. Przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na
Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz pozwolą wesprzeć inne projekty misyjne prowadzone przez
Kościół w Polsce i na całym świecie.



Kancelaria parafialna czynna w porządku wakacyjnym , po Mszy św. w dni powszednie.

