
 
 

 Pod hasłem: <<Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich», rozpoczynamy 
sierpień, miesiąc trzeźwości i abstynencji.  Diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Marcin 
Marsollek zaprasza na czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości naszego narodu do 
kościoła w Winowie w niedzielę 1 sierpnia 2021 o godz. 18.00.  W programie: adoracja 
NS i Msza św. Włączmy się w to dzieło!! « 
 

 Jutro wspomnienie Matki Bożej Anielskiej. W związku z tym można dzisiaj, jutro i w 
przyszła niedziele zyskać odpust zupełny, zwany „Porcjunkulą” od małego kościółka Matki 
Bożej Anielskiej w Asyżu.                                                                                                 
Warunki zyskania odpustu: 

=   spowiedź i Komunia św. 
=   odwiedzenie kościoła i odmówienie: Ojcze nasz i Wierzę w Boga 
=   odmówienie dowolnej modlitwy w intencji Ojca św. 
=   wolność od przywiązania do grzechu, aby odpust mógł być zupełny. 

 
 Od dziś zmiana tajemnic różańca . 

 
 Przypada I czwartek i  piątek   miesiąca. Po Mszy św. w czwartek  nabożeństwo o 

powołania. 
 

 W piątek   obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszam na Mszę św.  
 

 W sobotę o godz.8.oo w katerze w Opolu Męski Różaniec. 
  
 Kustosz Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim informuje, iż w dniach                    

od 7-9 sierpnia 2021 r. odbędą się uroczystości patronalne ku czci św. Jacka połączone 
w tym roku z zapowiedzianą przez Biskupa Opolskiego Pielgrzymką Rodzin. Obchody 
rozpocznie w sobotę 7 sierpnia o godz. 18.00 Mszą św.   
 

 Zapowiedzi:  Fabian Burczyk i Angelika Tomeczek, oboje z naszej Parafii = zap. III 
 
 Bóg zapłać parafianom  z  Oleszki za sprzątanie cmentarza i drogi doń prowadzącej.  W 

sierpniu i wrześniu sprawę powierzam parafianom z  Dąbrówki .  Sprzątających cmentarz  
proszę  o zajęcie się też placem parkingowym za salką . Wszystkich opiekujących się 
grobami proszę o segregowanie odpadów.  

 

 „Wyczyść Dom i Świat z elektrośmieci -  Zostań Patronem Polskich Misjonarzy”. Po raz kolejny w 
Kościele Polskim zorganizowana została zbiórka elektrośmieci . Ks. Biskup wyraził zgodę na jej 
przeprowadzenie w naszej diecezji. W naszej Parafii będzie miała miejsce       27. 08. 2021 do 
godz. 12.oo. Już dzisiaj proszę sołtysów poszczególnych wiosek w Parafii, by się tym zadaniem 
zajęli. 
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 Diecezjalna  Pielgrzymka  Liturgicznej  Służby  Ołtarza odbędzie się we wtorek 24 sierpnia. W 

nawiązaniu do trwającego Roku św. Jakuba pielgrzymka rozpocznie się od wspólnego pieszego 
pielgrzymowania. O 12.30 rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, a w 
programie:  nabożeństwo do św. Jakuba, konferencja oraz okazja do sakramentu pokuty. O 14.00 
Ksiądz Biskup odprawi Mszę św. Zapraszam do udziału wszystkich ministrantów i lektorów. 
Chętnych proszę o zgłoszenie się  do 15.08.2021 

 


