
 

 ▪ Dzisiaj odbywa się doroczna Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów na Górę 
Świętej Anny – uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30.

 ▪ W dniach od 9 do 12 sierpnia 2019 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się Jubileuszowe 
Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka z okazji 25. rocznicy poświęcenia Sank-
tuarium św. Jacka. Obchody rozpocznie w piątek 9 sierpnia o godz. 17.00 Msza 
św. ku czci św. Jana Pawła II w kaplicy w Sebastianeum Silesiacum z koncertem 
i otwarciem wystawy poświęconej św. Janowi Pawłowi II. W sobotę 10 sierpnia 
o godz. 18.00 Mszy św. pontyfikalnej z Nieszporami na placu przed Sanktuarium 
będzie przewodniczyć biskup opolski Andrzej Czaja. Mszę św. poprzedzi koncert 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina o godz. 17.00. W planie niedzielnych uro-
czystości 11 sierpnia są: godz. 10.00 – Modlitwa wprowadzająca w uroczystość od-
pustową ku czci św. Jacka; godz. 11.00 – uroczysta odpustowa Suma pontyfikalna 
w 25. rocznicę poświęcenia Sanktuarium św. Jacka pod przewodnictwem abp. Al-
fonsa Nossola i procesja teoforyczna do sanktuarium św. Jacka; godz. 14.30 – wy-
stęp Orkiestry Dętej Górażdże Cement S.A.; godz. 15.00 - uroczyste nabożeństwo 
do Ducha Świętego z procesją teoforyczną do Sanktuarium św. Jacka pod prze-
wodnictwem bp. Andrzeja Czai. Jubileuszowe obchody zakończy Msza św. z piel-
grzymami na Jasną Górę na placu przed sanktuarium św. Jacka w poniedziałek 12 
sierpnia o godz. 17.00.

 ▪ Zapowiedź! W środę 14 sierpnia o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich chętnych 
do pomocy w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie, które organizuje 
Parafialny Zespół Caritas odbędzie się w naszej sali parafialnej. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Karolina Kampa ze Zdzieszowic i Artur Kępiński z Ryb-
nika — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i insty-
tucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby 
naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę 
Osmann, lat 79, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczy-
nek racz Jej dać Panie…

Ogłoszenia parafialne  _____________
4 sierpnia 2019 r. .


