OGŁOSZENIA NA XIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 13.08.2017
1. Dzisiaj o godz. 15.15 bardzo serdecznie zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie.
2. We Wtorek 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to święto nakazane.
Zapraszamy do uczestnictwa w świętowaniu tego dnia już w Poniedziałek wieczorem o godz.
18.00 Msza św. Wigilijna. W święto Msze św. O 7.30, 10.00, 11.30 i 16.00. O godz. 15.15
Nieszpory Maryjne i Nowenna do MBNP. Prosimy przygotować kwiaty i zioła które
pobłogosławimy zgodnie z tradycją na Mszach św.
3. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę - grupa 2 żółta kędzierzyńsko-kozielska
tradycyjnie wyruszy z RYNKU KOZIELSKIEGO we wtorek 15 sierpnia 2017 o godz.7. 30.
Możona się jeszcze zapisywać w parafiach:
św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej w Koźlu
św. Mikołaja w Kędzierzynie
św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie
Przy zapisie należy wnieść opłatę pielgrzymkową w kwocie 25 zł.
4. W Czwartek przypada Uroczystość św. Jacka głównego patrona naszej diecezji opolskiej.
5. W sobotę przed naszym odpustem parafialnym ku czci św. Piusa X odwiedzamy chorych
od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenia.
6. Przed nami za tydzień w niedzielę 20 sierpnia uroczystość odpustowa ku czci naszego Patrona
św. Piusa X papieża. Zapraszam wszystkich Parafian i Gości do wspólnego świętowania naszej
UROCZYSTOŚCI. Suma odpustowa, której przewodniczyć będą Ojcowie Oblaci zostanie
odprawiona o godz. 11.00! Niech nikogo z nas nie zabraknie na tym świętym zgromadzeniu.
Pozostałe Msze św. W tym dniu: 7.30, 8.45 w j. Niemieckim, 11.00 - SUMA, i 16.00.
Kolekta w tym dniu przeznaczona na malowanie kościoła. (Jeśli wszystko dobrze pójdzie już w
październiku rozpoczniemy prace). Składam serdeczne Bóg Zapłać za każdą ofiarę złożoną na
ten cel. To nasza wspólna sprawa aby naszą Świątynię, nasz Dom Modlitwy odnowić.
W Poniedziałek po odpuście na naszym parafialnym cmentarzu o godz. 18.00 odprawimy z tej
okazji Mszę św. za zmarłych Parafian. Można składać tradycyjnie wypominki za zmarłych w
zakrystii lub przed Mszą św.
7. Okazja do sakramentu pokuty i pojednania codziennie przed Mszą św. oraz w sobotę od godz.
17.00.
8. Bóg zapłać za składane dziś ofiary. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP zbiórka do puszek na
Wydział Teologiczny w Opolu.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer
Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł. Na stoliku znajdziecie naszą gazetkę Parafialną Nasza
Wspólnota.
10. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych: - pożegnaliśmy śp. Gerarda Moszko l. 82
- wieczny odpoczynek...

