
  

 ▪ Biskup Opolski serdecznie zaprasza wiernych do radosnego i modlitewnego prze-
życia w różnych wymiarach 44. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, która w dniach od 
16 do 21 sierpnia podąży na Jasną Górę. Wyrażając wdzięczność tym, którzy zgło-
sili chęć udziału w sztafetowym pielgrzymowaniu, Ksiądz Biskup zaprasza wszyst-
kich diecezjan do podjęcia duchowego wysiłku pielgrzymkowej formacji. Można 
ją podjąć także w domach z pomocą strony internetowej pielgrzymki, profilu 
Facebook’owego, aplikacji mobilnej Bonafide oraz codziennych transmisji i au-
dycji m.in. w Radiu Doxa. Szczególnym wyrazem duchowej łączności z pielgrzy-
mami na szlaku może być w tych dniach rodzinne pielgrzymowanie, wspólna mo-
dlitwa i spędzony rodzinnie czas w naszych lokalnych sanktuariach i miejscach 
kultu. W niektórych z nich w kolejne dni pielgrzymki (w niedzielę o 9.00, a od po-
niedziałku do piątku o 19.00) będą odprawiane przez Księży Biskupów Msze św., 
do udziału w których serdecznie zapraszamy. Liczniej niż przewidywano wcześniej 
można wziąć udział w Eucharystii na zakończenie Pielgrzymki, w sobotę 21 sierp-
nia o 11.00 na Jasnej Górze. Na to wspólne dziękczynienie, a jednocześnie ostatni 
akcent tegorocznej pielgrzymki zaproszeni są zarówno pielgrzymi sztafetowi oraz 
duchowi, jak też wszyscy, zwłaszcza młodzi,  diecezjanie.

 ▪ Zgodnie z apelem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Biskup Opol-
ski prosi o zorganizowanie w dzisiejszą niedzielę (16 sierpnia) parafialnego dnia 
modlitwy i materialnego wsparcia dla ofiar tragicznej eksplozji w Bejrucie. Ofiary 
można składać do koszyka przy wyjściu z kościoła.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Ewa Chruścicka ze Zdzieszowic i Przemysław Wantuch 
z Murowa — zapowiedź III.

 ▪ Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i Parafialnemu Zespołowi Caritas za przy-
gotowanie z okazji Uroczystości Wniebowzięcia NMP wiązanek kwiatów, ziół i zbóż, 
a także wszystkim, którzy nabywając te bukiety wsparli dzieło pomocy bliźnim.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary.
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