
 
 

 
 

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

 W poniedziałek Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na kościelne potrzeby 
Stolicy Apostolskiej przniesiona na 04.10.2020. 

 W  piątek  św. Tomasza Ap.. 
 

 I czwartek, piątek i sobota lipca. W czwartek po 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: Ariel Gołębiowski z Gogolina i Sonia Banert z naszej Parafii = zap. III. 
 
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 

- Oleszki  -    ul. Kościuszki  33 - 51 
- Żyrowej   -  ul. . Wojska P. od 1 ( Kokot) do nr 14 ( Szynalik) 

 
 Z czasopism: Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Głos św. Franciszka, Stadt Gottes. 
 
 Męski Różaniec w Opolu w sobotę 4 lipca. Rozpocznie się  o godz. 8.00 Mszą św. w 

katedrze opolskiej. 

 Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych 
ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. 
Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w 
kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o 
zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie 
tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy 
nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona 
lekceważone. (Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii 
św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a 
następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę 
powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie 
epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.       

Niedziela XIII zwykła 
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Ogłoszenia 


