
 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj po wieczornej Mszy św. na nabożeństwo fatim-
skie; dzisiaj też na Górze Świętej Anny trwają jeszcze obchody Wielkiego Od-
pustu Kalwaryjskiego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zaś w Kamie-
niu Śląskim odbywają się uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka. 

 ▪ W poniedziałek wyruszy z Opola 41. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 19 sierpnia. Msza św. na zakończe-
nie pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00. 
Wszyscy, którzy chcieliby, ale z różnych powodów nie mogą iść na pielgrzymkę, 
zaproszeni są do pielgrzymowania duchowego. Duchowy pielgrzym jest zobo-
wiązany do: przebywania myślami z pielgrzymami, codziennej modlitwy za piel-
grzymów (różaniec); w miarę możliwości do codziennej Mszy św.; osoby chore 
i cierpiące powinny dołączyć również cierpienia i duchowe ofiary w intencji 
pielgrzymów; ważnym elementem jest wysłuchanie wieczornej transmisji na-
bożeństw w Radiu Doxa.

 ▪ Również jutro o godz. 14.00 w naszej salce parafialnej odbędzie się robocze spo-
tkanie Parafialnego Zespołu Caritas i wszystkich chętnych, którzy chcieliby po-
móc w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół.

 ▪ We wtorek (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po Mszach 
św., które z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, 
zostaną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wiązanki kwiatów przygotowane 
przez Parafialny Zespół Caritas będzie można nabyć w tym dniu przed kościołem.

 ▪ Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na nocną adorację Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy klasztornej (ul. Dworcowa 4), która rozpocznie się 15 
sierpnia o godz. 20.00. Czuwanie zakończy Eucharystia sprawowana 16 sierp-
nia o godz. 6.00.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu, 
a w przyszłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
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