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OGŁOSZENIA

 Dzisiaj Uroczystość św. Anny . Odpust na Górze św. Anny.
W tym roku wyjątkowo - z powodu stanu epidemii, obowiązku dystansowania się od siebie
lub korzystania z masek - na odpust udajemy się indywidualnie.
 W następną niedzielę wspomnienie Matki Bożej Anielskiej. Można zyskać odpust
zupełny, zwany „Porcjunkulą” od małego kościółka Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.
Warunki zyskania odpustu:
= spowiedź i Komunia św.
= odwiedzenie kościoła i odmówienie: Ojcze nasz i Wierzę w Boga
= odmówienie dowolnej modlitwy w intencji Ojca św.
= wolność od przywiązania do grzechu, aby odpust mógł być zupełny.

 W sobotę o godz.8.oo w katerze w Opolu Męski Różaniec.
 Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucje diecezjalne
 Za tydzień na Górze św. Anny Pielgrzymka Głuchoniemych i Motocyklistów.
 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
= Dąbrówka - ul. Szkolna od rodz. Pamuła do rodz. Korzeniec
= Żyrowej - ul. Wojska P. od 16 ( Majewski) do nr 32( Nabiałek) i Oswala Koprka

 Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych
ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br.
Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w
kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o
zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie
tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy
nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona
lekceważone. (Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii
św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a
następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę
powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie
epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.

