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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj nasz parafialny Odpust św. Marii Magdaleny . Suma odpustowa o godz.10.3o.
W naszym kościele możemy dzisiaj zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na nasze parafialne remonty i inwestycje.
 W poniedziałek uroczystość św. Marii Magdaleny, naszej patronki. Zapraszam w tym dniu do udziału we Mszy
św. i do świętowania.
 W czwartek św. Jakuba i wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. W sobotę (27.07) po Mszy św.
wieczornej poświęcenie pojazdów mechanicznych. Ofiary podczas tej Mszy św. na środki transportu dla
misjonarzy.(1 gr.za szczęśliwie przejechany kilometr)
 W piątek Uroczystość św. Anny, głównej patronki naszej diecezji.
W niedzielę odpust św. Anny, Patronki Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. Uroczystość odpustowa
rozpocznie się nieszporami w sobotę o godz.17.3o. Uroczysta suma pontyfikalna zostanie
odprawiona w niedzielę o godz.11.oo.
Na odpust św. Anny udajemy się w procesji, która wyruszy z Żyrowej o godz.8.oo. Zapraszam do
licznego i pobożnego udziału. Proszę sztandary, orkiestrę, ministrantów, nagłośnienie.
 Zapowiedzi: Dariusz Janoszka z naszej parafii i Kamila Szampera z Krapkowic = za. III

 Z czasopism : Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka
 Od jutra do końca wakacji kancelaria czynna po Mszy św. w dni powszednie.


Odpust ku czci św. Anny z koronacją figurki św. Anny w Oleśnie obchodzony będzie w dniach 26-29 lipca br. w
jubileuszowym kościele św. Anny w Oleśnie. Przyjęcie pierwszych kandydatek do «Maryjnej Wspólnoty Opiekunek
Dziecięctwa Bożego» odbędzie się w piątek 26 lipca w liturgiczną Uroczystość św. Anny podczas Mszy św. o godz.
18.00 w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie.



W sobotę 3 sierpnia 2019 roku w Opolu odbędzie się drugie – z zainicjowanego przed miesiącem cyklu –
modlitewne spotkanie w ramach inicjatywy znanej Męski Różaniec w Opolu . Męski Różaniec to nabożeństwo
pierwszych sobót miesiąca wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej
przez mężczyzn.



W niedzielę 4 sierpnia na Górze św. Anny odbędzie się Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów. Mszy św. o
godz. 11.30 przewodniczyć będzie opolski biskup pomocniczy Rudolf Pierskała.



W dniach 20 – 22.09.br. odbędzie się pielgrzymka parafialna do Wadowic, Ludźmierza (Sanktuarium Królowej Podhala),
Zakopanego ( Krzeptówki), Szaflar i Niedzicy. Nocleg i wyżywienie w Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu. Koszt 370 zł .
Można się zapisywać i dokonywać wpłaty u P. Elżbiety Sojka.
Tel. 77 48 44 334

