
  

 ▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze mi-
syjne na 2021 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (12 sierpnia) o godz. 16.00 na spotka-
nie z ks. Mitratem Stanisławem Strachem na temat „Historia prawosławia w Pol-
sce. Obrzędy religijne w kościele prawosławnym”, które odbędzie się w domu ka-
techetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek (13 sierpnia) serdecznie zapraszam po wieczornej Mszy św. o godz. 
19.30 na nabożeństwo fatimskie (różaniec, rozważanie i procesja ze świecami).

 ▪ Parafialny Zespół Caritas zaprasza w piątek o godz. 10.00 chętnych do pomocy 
w przygotowaniu wiązanek kwiatów i ziół. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej. 

 ▪ W sobotę (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po Mszach św., 
które z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, zo-
staną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Nabycie wykonanych wiązanek kwia-
tów umożliwi w tym dniu przed kościołem Parafialny Zespół Caritas.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają od 13 do 16 sierpnia na 
Wielki Odpust Kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

 ▪ W dniach od 15 do 17 sierpnia 2020 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczysto-
ści patronalne ku czci św. Jacka. Obchody rozpocznie w sobotę 15 sierpnia o godz. 
18.00 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czai, zaś punktem central-
nym będzie uroczysta Suma pontyfikalna w niedzielę (16 sierpnia) o godz. 11.00, 
której będzie przewodniczył abp Alfons Nossol. Więcej informacji na plakacie.

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

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