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OGŁOSZENIA



Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Biskupiej.
O godz. 14.oo zapraszam na nabożeństwo do kościoła parafialnego.
Dzisiaj zmiana tajemnic różańca świętego.

 Jutro zapraszam uczniów, nauczycieli i rodziców na Mszę św. o błogosławieństwo Boże w nowym
roku szkolnym: o godz.8.oo do kościoła w Żyrowej o 17.oo do kościoła parafialnego. Dzieci kl. I
przynoszą przybory szkolne.
Liturgiczny początek roku szkolnego dla młodzieży w święto św. Stanisława Kostki, 18 września.
 W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o powołania
kapłańskie i zakonne. W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w
zakrystii.
 W niedzielę święto Narodzenia Matki Bożej. Po Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego.


Zapowiedzi: Michał Musiałowski z par. Kamień i Nicol Blotko z nasze parafii = zap. III.
Tomasz Kwiotek z Gogolina i Julia Gramala z naszej parafii = zap. III



Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny



Pielgrzymki Jubilatów Małżeńskich. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola w
niedzielę 8 września na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi
Śląskiej przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym
miejscu tydzień później, w niedzielę 15 września o 14.00.

 Pielgrzymka Ann, Hann, Emerytów i Rencistów, Wdów i Wdowców na Górę św. Anny - w sobotę 7
września .


Z okazji 26. rocznicy zainaugurowania Mszy św. trzeźwościowych na Górze św. Anny zapraszamy w
imieniu organizatorów na Dni Trzeźwości w dniach 6-8 września 2019 r. na Górze Św. Anny. W programie:
Msza św., konferencja ks. Marcina Marsollka pt. «Trzeźwy mężczyzna - mąż, ojciec - podpora rodziny»,
świadectwa, koncerty.



W imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli oraz
Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących, do uczestnictwa
w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w piątek, 6 września 2019 roku, w kościele seminaryjnoakademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1A. Będzie to zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego
połączona z konferencją przedmiotowo-metodyczną. Spotkanie rozpoczynamy Eucharystią o godz. 16.30. Na
zakończenie spotkania będą wystawiane zaświadczenia.



Męski Różaniec w Opolu - w sobotę 7 września o godz. 8.oo.

