Niedziela XIII zwykła
30. 06. 2019
Ogłoszenia

 Dzisiaj na Górze św. Anny Dzień Modlitw Mężczyzn i Młodzieńców .
Po Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących dziecka.
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.


W tym tygodniu modlić się z nami będą nowo wyświęceni kapłani z naszego dekanatu: we wtorek
ks. Mateusz Mandalka ze Zdzieszowic , w niedzielę ks. Michał Ludwig z Leśnicy. Odprawią Mszę
św., udzielą błogosławieństwa prymicyjnego. Zapraszam !



W środę św. Tomasza Ap., w sobotę bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.



I czwartek, piątek i sobota lipca. W czwartek po wieczornej Mszy św. nabożeństwo o powołania.



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



W niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka dzieci z rodzicami.

 Zapowiedzi: Patryk Wygasz z naszej Parafii i Jessica Banert z par. Malnia = zap. III
Marcin Polak i Karina Kuszek – oboje z naszej parafii = zap. I.


Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Wiejska 29 – 35 oraz 8 – 42(parzyste)
- Żyrowej - ul. Myśliwca od 1 (Werner) do 7 (Kowolik Roland)

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Misyjne drogi .


Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Opolu zaprasza studentów i uczniów szkół średnich na
Ławkę Festiwal, która odbędzie się w dniach 3-7 lipca w Opolu-Winowie. W programie festiwalu:
koncerty, warsztaty, konferencje, spotkania z gośćmi. Nie zabraknie wspólnej modlitwy, spotkań
przy dobrej lemoniadzie oraz wakacyjnej atmosfery. Szczegółowe informacje oraz zapisy na
stronie www.botafe.pl.



Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz kolejny organizują ogólnopolskie Święto
Młodzieży. W tym roku hasłem spotkania będą słowa: «Jest radość!». Termin spotkania: od 15 do
20 lipca. Organizatorzy przewidują obecność wielu gości i liczne koncerty. Szczegóły i zapisy na
stronie: www.swietomlodziezy.com



W sobotę 6 lipca 2019 roku po raz pierwszy w Opolu odbędzie się modlitewne spotkanie w
ramach inicjatywy podejmowanej już w dziesięciu miastach Polski, znanej pod nazwą «Męski
Różaniec». Męski Różaniec to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej przez mężczyzn. W imieniu
pomysłodawców i organizatorów serdecznie zapraszamy mężczyzn całej diecezji do udziału w tej
modlitwie. Rozpocznie się ona Mszą św. z homilią w katedrze opolskiej o g. 8.00, po której
uczestnicy przejdą w procesji z wizerunkiem Matki Bożej Opolskiej na schody kościoła Matki
Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, gdzie odmówią modlitwę różańcową.

