
 

                                            
 
 

 Dzisiaj Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.  
 

 We wtorek o godz.  17.oo zapraszam  uczniów, nauczycieli i rodziców do kościoła parafialnego na 
Mszę św. o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.                                                             
O godz. 16.oo okazja do spowiedzi św.                                                                                                         
Liturgiczny początek roku szkolnego dla młodzieży w święto św. Stanisława Kostki, 18 września. 

 
 W  tym  tygodniu przypada  I czwartek, piątek i sobota miesiąca.                                                                      

W czwartek po Mszy św., nabożeństwo -  modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.  
 

 W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. 
 

 W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium i Kurii Biskupiej. 
 
 Zapowiedzi: Andrzej Górski z  Opola i Kamila Lepich z naszej Parafii = zap. I   
 
 Przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. we wrześniu w poniedziałek o 17.3o; do bierzmowania 

dla tych, co mieli być  bierzmowani w IV/2020 – we wtorek po Mszy św.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Stadt Gottes, Rycerz Niepokalanej, Misyjne 
Drogi. 
 

 Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich odwołane z powodu epidemii. Ks. Bp odprawi w int. Jubilatów 
Mszę św. w katedrze w św. Rodzinę.   

 
 Nowy Dekret Biskupa Opolskiego dotyczący duszpasterstwa w czasie epidemii zamieszczony na 

tablicy ogłoszeń. Przypomina m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w 
liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o 
zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako 
obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje 
obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też 
odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej 
wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust.  Przypominam, że 
przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal 
na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. 

 
 Bóg zapłać parafianom za wsparcie misjonarzy poprzez oddanie niepotrzebnych sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych. Sołtysom dziękuję za zorganizowanie zbiórki na terenie sołectwa.  

Niedziela  XXII zwykła 
30. 08. 2020 

OGŁOSZENIA 


