OGŁOSZENIA NA XIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
12.08.2018
1. Dzisiaj popołudniu o godz. 15.15 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie.
2. W Poniedziałek 13 sierpnia o godz. 19.00 przy kapliczce MB Fatimskiej w Lenartowicach zapraszamy na Różaniec Fatimski
3. We Wtorek o godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do MBNP. Jest to zarazem Msza św. Wigilijna z
Uroczystości Wniebowzięcia NMP.
4. W Środę przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia NMP Msze św. Jak w każdą niedzielę i
uroczystości, nie będzie popołudniowego nabożeństwa ze względu na śluby zakonne s. M. Luizy
w Nysie. Na Mszach św. poświęcamy tradycyjnie zioła i kwiaty.
5. W sobotę od godz. 9.00 - odwiedziny chorych przed naszym odpustem parafialnym.
Zgłoszenia proszę dokonywać w zakrystii.
6. Za tydzień w niedzielę obchodzimy odpust parafialny ku czci św. Piusa X papieża. Ma to
miejsce w roku jubileuszu 25-lecia konsekracji naszej świątyni. Serdecznie zapraszamy
wszystkich Parafian do udziału w tych uroczystościach patronalnych. Suma odpustowa
zostanie odprawiona o godz. 11.00. Pozostałe Msze św. 7.30, 8.45 w j. Niem. i 16.00. Jeśli
jesteśmy ludźmi wiary i wierzymy ufamy w pomoc i opiekę naszych świętych patronów bądźmy razem i uczcijmy św. Piusa X i prośmy o jego wstawiennictwo u Boga za nas za
nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną. Na sumie odpustowej podziękujemy za pracę i
pożegnamy ks. Marka.
7. W Poniedziałek po odpuście na naszym cmentarzu o godz. 18.00 - zostanie odprawiona Msza
św. za naszych zmarłych polecanych w wypominkach - można je składać w zakrystii lub
bezpośrednio przed Mszą świętą.
8. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary. Za tydzień w niedzielę kolekta odpustowa na nowy witraż do
naszego kościoła. 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 nowy numer Przewodnika Pielgrzyma.
10. Bożemu miłosierdziu polećmy naszych zmarłych: pożegnaliśmy w minionym tygodniu - Śp.
Gertrudę Stegman l. 76, oraz śp. Helenę Nongiser l. 80 - wieczny odpoczynek....

