
  

 ▪ Dzisiaj do wiernych naszego kraju jest kierowany apel na miesiąc sierpień, 
który w imieniu Episkopatu Polski wystosował Przewodniczący Zespołu ds. 
Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Jego treść jest publikowana 
w całości m.in. w załączniku do naszego Informatora. Tegoroczny miesiąc 
trzeźwości, przeżywany jest pod hasłem: «Przez abstynencję wielu do trzeź-
wości wszystkich».

 ▪ W poniedziałek (2 sierpnia) przypada wspomnienie Matki Bożej Anielskiej 
z Porcjunkuli. W tym dniu w każdym kościele parafialnym możemy zyskać 
pod zwykłymi warunkami odpust zupełny, zwany odpustem Porcjunkuli. Bi-
skup Opolski zezwala na uzyskanie tego odpustu również w niedzielę poprze-
dzającą, tj. dzisiejszą, albo w przyszłą (ale tylko w jeden z tych dni). 

 ▪ Od poniedziałku będzie już można zamawiać intencje Mszy św. na 2022 r. 
Podtrzymuję prośbę, aby w pierwszej kolejności mogły zarezerwować ter-
miny te osoby, które będą obchodzić jubileusze lub ważne rocznice. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Godzinę świętą 
w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach 
św. w duchu wynagrodzenia za grzechy odmówimy litanię ku czci Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabo-
żeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (8 sierpnia) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na 
spotkanie modlitewne, które odbędzie się o godz. 14.00 w domu kateche-
tycznym przy kościele pw. św. Antoniego. 
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 ▪ W dniach od 7 do 9 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości patro-
nalne ku czci św. Jacka połączone w tym roku z zapowiedzianą przez Biskupa 
Opolskiego Pielgrzymką Rodzin. Obchody rozpocznie w sobotę 7 sierpnia 
o godz. 18.00 Msza św. pontyfikalna z Nieszporami na placu przed Sanktu-
arium, zaś w niedzielę o godz. 11.00 odbędzie się odpustowa Suma ponty-
fikalna pod przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola (na placu przed sanktu-
arium św. Jacka). Cały program obchodów znajduje się na stronie internetowej 
i w gablotce. 

 ▪ Caritas Diecezji Opolskiej pilnie zatrudni pielęgniarki i opiekunki medyczne 
do pracy w Hospicjum św. Anny przy ul. Szymanowskiego 33A w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Zainteresowanych prosimy o składanie podań w Biurze Rejonu: ul. 
B. Krzywoustego 2, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 483 86 78.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Katarzyna Szywalska z Krapkowic i Denis Barborka 
ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii; takie prze-
znaczenie kolekty będzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Marzannę Kotlew-
ską, lat 53, z ul. Dunikowskiego (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
10.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...


