
 

                                            
 
 Dzisiaj Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.  

 
 W środę  o godz.  17.oo zapraszam  uczniów, nauczycieli i rodziców do kościoła 

parafialnego na Mszę św. o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.                                                      
O godz. 17.oo w poniedziałek i 16.oo w środę okazja do spowiedzi św.  przed nowym 
rokiem szkolnym.                                                                                                       
Liturgiczny początek roku szkolnego dla młodzieży w święto św. Stanisława Kostki, 18 
września. 

 
 W  tym  tygodniu przypada  I czwartek, piątek i sobota miesiąca.                                                                      

W czwartek po Mszy św. nabożeństwo -  modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.  
 

 W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę ich zgłosić w zakrystii. 
 
 W niedzielę 12.09.br wyniesiony zostanie do chwały Ołtarzy Sługa Boży Stefan Kard. 

Wyszyński i Sługa Boża Matka Róża Czacka. Od czwartku podczas Mszy św. modlić się 
będziemy o duchowe owoce tego wydarzenia.  

 
 W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Seminarium i Kurii Biskupiej. 

 
 Bóg zapłać parafianom za wsparcie misjonarzy poprzez oddanie niepotrzebnych sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych. Sołtysom dziękuję za zorganizowanie zbiórki na terenie 
sołectwa.  

 W sobotę 4 września w Sanktuarium na Górze św. Anny odbędzie się Pielgrzymka Kobiet. W 
programie: 9.30 przywitanie i konferencja, 10.30 różaniec w intencji kobiet, 11.00 Msza św. w 
intencji kobiet, 12.00 przerwa obiadowa, 14.00 nabożeństwo ku czci św. Anny. Gościem spotkania 
będzie o. Faustyn Zatoka, OFM. 

 Franciszkanie z Góry św. Anny zapraszają w niedzielę 5 września do wspólnego dziękczynienia 
św. Annie za uproszenie daru potomstwa. O 11.30 Msza św. dziękczynna w Grocie Lourdzkiej, a 
po niej błogosławieństwo rodzin. W przypadku niepogody Msza św. zostanie przeniesiona do 
bazyliki. O 14.00 nabożeństwo do św. Anny. 

  W dniach 4-5 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników 
zwieńczona Sumą Dożynkową z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę 5 września o 
godz. 11.00.  
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Różaniec, Tak 
rodzinie, Anioł Stróż, Głos św. Franciszka, Misyjne drogi. 
 

Niedziela  XXII zwykła 

29. 08. 2021 

OGŁOSZENIA 



 

 

 W ramach Narodowego Programu Szczepień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji przy udziale Wojewody Opolskiego i we współpracy z miejscową Strażą 
Pożarną , organizuje  w przyszłą niedzielę tj. 5 września punkt szczepień przeciwko Covid-
19 przy kościele  św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu, św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w 
Kędzierzynie-Koźlu, Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie, NSPJ w Gogolinie. 
Punkt szczepień, czynny w godz. 8.00-13.00, będzie oferował jednodawkową szczepionkę 
Johnson&Johnson. Osoby chcące przyjąć szczepienie powinny mieć przy sobie dowód 
osobisty. W kontekście minionych wydarzeń i niebezpieczeństwa kolejnego wzrostu 
zachorowań potraktujmy szczepienia przeciw Covid-19 jako wyraz troski o życie własne i 
naszych najbliższych. 

 W dniach 3-5 września na Górze św. Anny odbędą się spotkania z okazji 28 rocznicy 
zainicjowania Spotkań Trzeźwościowych przy Sanktuarium św. Anny. W programie: Msza 
św., adoracja, Droga Krzyżowa na Kalwarii, wykłady tematyczne, spotkania w grupach 
oraz wernisaże. Szczegółowe informacje na plakacie . 

 W przyszłą niedzielę Żniwniok w Gogolinie – suma o godz. 11.oo w kościele 
parafialnym. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  


