
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na Górze św. Anny  trwają  obchody kalwaryjskie ku czci 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
 
 W Kamieniu śl. trwają uroczystości odpustowe ku czci św. 
Jacka. Jutro Uroczystość św. Jacka, głównego patrona metropolii 
górnośląskiej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń 
 

 Dzisiaj, 16 sierpnia, parafialny Dzień  modlitwy i materialnego wsparcia dla ofiar tragicznej 
eksplozji w Bejrucie. Swój dar możemy złożyć po wyjściu z kościoła.  

 Dzisiaj  rozpoczyna się 44   Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Jej motto brzmi :  
«Pod opieką  Matki  – zanurzeni w wielkiej Tajemnicy Wiary ».   W tym roku, z powodu 
trwającego stanu epidemii, pielgrzymi będą przemieszczać się w małych grupach. 
Możemy iść z nimi w  sposób duchowy, korzystając z pomocy radia DOXA i innych 
mediów społecznościowych. Trwajmy w jedności z nimi poprzez modlitwę.  Starajmy się 
towarzyszyć pielgrzymom   naszą  modlitwą. 

 
 Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Z uwagi na trwający stan epidemii i konieczność 

zachowana reżimów sanitarnych, tegoroczna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza 
będzie miała inny przebieg i charakter. Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza 
wszystkich członków LSO z opiekunami na pielgrzymkę jednodniową we wtorek 25 
sierpnia do Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Centralną 
jej częścią będzie Msza św. o godz. 11.00 z ustanowieniem ceremoniarzy, którzy 
ukończyli kurs przygotowawczy. www.lso.opole.pl . 
 Uczestnicy muszą być wcześniej zgłoszeni, mieć pisemną zgodę rodziców. Stąd proszę o 
zgłoszenie się do piątku, 21.08. u proboszcza.                                                   

 
 Z czasopism : Gość Niedzielny, 

 

 Zapraszam do udziału w zbiórce sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 
poszczególnych wioskach parafii w dniach 26 i 27.08 ( do godz. 12.oo -  27.08).br. O 
zorganizowanie zbiórki w wiosce proszę sołtysów.  Zgodę na zbiórkę  wyraził Ks. Bp. 
Ordynariusz Andrzej Czaja.  

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

 DFK Gogolin zaprasza na świętowanie 30 lecia pierwszej Mszy św. w języku niemieckim. 
Świętowanie będzie 22.sierpnia o godz. 16.oo przy kapliczce „na bagnach”. Szczegóły na 
tablicy ogłoszeń.  
 
 

 

Uroczystość Matki  
Niedziela XX  zwykła 
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OGŁOSZENIA  



 

Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba 
zachorowań na Covid-19 zmusza nas nadal do respektowania 
pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie 
Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam 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. 

 Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i 
modlitewnego przeżycia w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki 
Opolskiej, która w dniach od 16 do 21 sierpnia podąży na Jasną Górę. 
Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgłosili chęć udziału w sztafetowym 
pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich diecezjan do 
podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można ją podjąć 
także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu 
Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych 
transmisji i audycji m.in. w Radiu Doxa. Niech szczególnym wyrazem 
duchowej łączności z pielgrzymami na szlaku będzie w tych dniach 
rodzinne pielgrzymowanie, wspólna modlitwa i spędzony rodzinnie czas 
w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach kultu. W niektórych z 
nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od poniedziałku 
do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św., 
do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż 
przewidywano wcześniej możemy wziąć udział w Eucharystii na 
zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 22 sierpnia o 11.00 na Jasnej Górze. 
Przybądźmy zatem jako pielgrzymi sztafetowi, duchowi i diecezjanie, 
zwłaszcza młodzi, w sobotę na Jasną Górę na wspólne dziękczynienie. 
Szczegóły znajdziemy na plakatach w gablotce . 


