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▪▪ Dzisiaj odbywa się doroczna Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów na
Górę Świętej Anny – uroczysta Msza św. zostanie odprawiona o godz. 11.30.
▪▪ W środę o godz. 16.00 zapraszam na Mszę św. dziękczynną z okazji złożenia
przez s. M. Natalię Annę Sobala Profesji Wieczystej w Zgromadzeniu Sióstr
Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Eucharystii będzie przewodniczył
ks. prałat Antoni Komor, a kazanie wygłosi o. Michał Lepich OMI.
▪▪ W czwartek (9 sierpnia) o godz. 19.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne
przed parafialną pielgrzymką do Fatimy i Santiago de Compostela, które poprowadzi dyrektor Biura Podróży „Alf” (organizator pielgrzymki).
▪▪ W dniach od 11 do 13 sierpnia w Kamieniu Śląskim odbędą się metropolitalne uroczystości patronalne ku czci św. Jacka. Punktem centralnym obchodów będzie niedzielna (12 sierpnia o godz. 11.00) Suma pontyfikalna z odnowieniem przyrzeczeń bierzmowania (przeżywamy duszpasterski Rok Ducha
Świętego) pod przewodnictwem Arcybiskupa Alfonsa Nossola. Program obchodów umieszczono na plakacie w gablotce informacyjnej.
▪▪ Na uroczystości ku czci św. Jacka w niedzielę 12 sierpnia do Kamienia Śląskiego organizowana jest pielgrzymka rowerzystów, która wyruszy spod kościoła w Żyrowej o godz. 8.30. Więcej informacji na plakacie w gablotce informacyjnej.
▪▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza członków i sympatyków na spotkanie modlitewno-formacyjne, które odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz.
14.00 w salce św. Mikołaja przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Serdecznie zapraszamy do udziału w 42. Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę,
która odbędzie się w tym roku pod hasłem: «Idziemy do Matki w świetle
i mocy Ducha Świętego». Z Nysy pielgrzymka wyruszy w niedzielę 12 sierpnia, z Głubczyc, Raciborza i Opola w poniedziałek 13 sierpnia, zaś z Kluczborka
i Krapkowic – we wtorek 14 sierpnia. Pielgrzymkę zakończy Msza św. na Jasnej Górze w sobotę 18 sierpnia o godz. 11.00. Zapisy w kancelarii parafialnej.
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▪▪ Zapowiedź! We wtorek 14 sierpnia o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie pod
szyldem Parafialnego Zespołu Caritas odbędzie się w naszej sali parafialnej.
▪▪ Parafialny Zespół Caritas organizuje 16 września br. wycieczkę kulturalno-krajoznawczą do Wrocławia. W programie: zwiedzanie Panoramy Racławickiej, spacer po Wrocławiu z przewodnikiem oraz udział w spekaklu pt.
„Dżob” w Teatrze Muzycznym Capitol. Wyjazd o godz. 12.30, powrót ok.
godz. 23.00. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt łącznie z biletami wstępów wynosi 60 zł – wyjazd jest dofinansowany przez Powiat Krapkowicki
w ramach „Konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

