
 
 

 We czwartek po Mszy św. ( ok. 19.3o) nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. 
Zapraszam ! 
 

 W sobotę 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, sobotę i niedziele na Górze św. Anny obchody kalwaryjskie ku czci 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
 

 W sobotę, niedzielę i poniedziałek uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka w Kamieniu 
śl.. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  
 

 W niedzielę, 16 sierpnia , rozpoczyna się 44   Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną 
Górę. Jej motto brzmi :  «Pod opiekę Matki Bożej – 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. 
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
=    Dąbrówki   -  ul. Szkolna od rodz. Podleska  do rodz. Gnojczak 
=    Żyrowej   -  ul. Wojska P. od nr 34(Dreszer) do 56 ( Lepich Robert) i ul. Ks. Wodarza  
 

 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 

 
 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. 10.oo -  27.08).br. O zorganizowanie zbiórki w wiosce 
proszę sołtysów.  Zgodę na zbiórkę  wyraził Ks. Bp. Ordynariusz Andrzej Czaja.  

Niedziela  XIX  zwykła 
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