
                                                              OGŁOSZENIA DIECEZJALNE: 
1. Czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości. W związku ze zbliżającym się sierpniem - miesiącem trzeźwości, 

przeżywanym w tym roku pod hasłem: «Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich», diecezjalny duszpasterz 
trzeźwości ks. Marcin Marsollek zaprasza na czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości naszego narodu do kościoła w 
Winowie w niedzielę 1 sierpnia 2021 o godz. 18.00.  W programie: adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta. 

2.     Różaniec pod gwiazdami w Opolu-Winowie. Wspólnota Zwiastowania i Parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie, 
zaprasza w uroczystość Przemienienia Pańskiego, czyli w piątek 6 sierpnia, na nocną modlitwę różańcową, pod 
znamienną nazwą: «Różaniec pod gwiazdami». Modlitwa będzie miała charakter pokutno-błagalny, zaś ofiarowana 
będzie w intencjach Kościoła i świata całego. Początek o godz. 21.00, zaś zakończenie Mszą św. o 23.00. W załączniku 
6. zamieszczamy plakat-zaproszenie.  

3. Męski Różaniec w Opolu. W sobotę 7 sierpnia 2021 w Opolu odbędzie się kolejne modlitewne spotkanie w ramach 
inicjatywy znanej pod nazwą «Męski Różaniec». Męski Różaniec to nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, odprawiane w przestrzeni publicznej przez mężczyzn. W imieniu 
pomysłodawców i organizatorów serdecznie zapraszamy mężczyzn całej diecezji do udziału w tej modlitwie. Rozpocznie 
się ona tradycyjnie Mszą św. z homilią w katedrze opolskiej o g. 8.00, po której uczestnicy przejdą w procesji z 
wizerunkiem Matki Bożej Opolskiej na schody kościoła Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, gdzie odmówią 
modlitwę różańcową. 

4. Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Pielgrzymka Rodzin. Kustosz Sanktuarium św. Jacka w 
Kamieniu Śląskim informuje, iż w dniach od 7-9 sierpnia 2021 r. w Kamieniu Śląskim odbędą się uroczystości 
patronalne ku czci św. Jacka połączone w tym roku z zapowiedzianą przez Biskupa Opolskiego Pielgrzymką 
Rodzin. Obchody rozpocznie w sobotę 7 sierpnia o godz. 18.00 Msza św. pontyfikalna z Nieszporami na placu przed 
Sanktuarium. Mszę św. poprzedzi koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gogolina o godz. 17.00. W planie 
niedzielnych uroczystości 8 sierpnia są: godz. 10.00 - Modlitwa wprowadzająca w uroczystość odpustową ku czci św. 
Jacka; godz. 11.00 - uroczysta odpustowa Suma pontyfikalna św. Jacka pod przewodnictwem abp. Alfonsa Nossola (na 
placu przed sanktuarium św. Jacka) i procesja teoforyczna do sanktuarium św. Jacka; godz. 14.30 – występ Orkiestry 
Dętej Górażdże Cement S.A.; godz. 15.00 – Konferencja dla rodzin ks. Jerzego Dzierżanowskiego oraz uroczyste 
nabożeństwo eucharystyczne z procesją teoforyczną do Sanktuarium św. Jacka pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai 
(na placu przed sanktuarium św. Jacka). Odpustowe obchody zakończy koncert muzyczny  (w ramach 31. 
Międzynarodowego Kursu Muzycznego w Opol), który odbędzie się poniedziałek 9 sierpnia o godz. 18.45 w Sali 
balowej Zamku w Kamieniu Śląskim 

5.  Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków 
LSO z opiekunami na jednodniową pielgrzymkę na Górę św. Anny, która odbędzie się we wtorek 24 sierpnia. W 
nawiązaniu do trwającego Roku św. Jakuba pielgrzymka rozpocznie się od wspólnego pieszego pielgrzymowania. Do 
wyboru będą dwie trasy «Ministranckiego Camino»: z Kamienia Śląskiego (ok. 14 km), wyjście o 9.00; z Poręby (ok. 5 
km), wyjście o 10.30. W czasie drogi uczestnikom towarzyszyć będą klerycy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium 
Duchownego w Opolu, którzy podzielą się świadectwem. W czasie postoju odbędzie się konkurs wiedzy ministranckiej. 
O 12.30 rozpocznie się spotkanie na Górze św. Anny, a w programie:  nabożeństwo do św. Jakuba, konferencja oraz 
okazja do sakramentu pokuty. O 14.00 Ksiądz Biskup odprawi Mszę św., po której zostaną wręczone dyplomy dla 
wzorowych wieloletnich członków LSO. Udział w pielgrzymce należy bezwzględnie zgłosić poprzez wypełnienie 
formularza na stronie internetowej www.lso.opole.pl.  W związku z epidemią na spotkanie przyjechać mogą tylko 
zorganizowane grupy. Jednocześnie, w odpowiedzi na wytyczne GIS-u i innych rozporządzeń państwowych, należy 
sporządzić listę uczestników pielgrzymki z parafii, zawierającą imiona i nazwiska uczestników oraz dane kontaktowe, a 
także zebrać zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w wyjeździe. Szczegółowe informacje oraz 
przykładowe wzory dokumentów znajdują się na wskazanej wyżej stronie internetowej Duszpasterstwa LSO Diecezji 
Opolskiej. W sprawach związanych z pielgrzymką pomocą służą  – ks. Zygryd Waskin (tel. 603 850 572, e-
mail: zygfryd.waskin@diecezja.opole.pl) i ks. Paweł Chyla (tel. 693 431 613, pawel.chyla@diecezja.opole.pl). 

6. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 45. Nieodzownym elementem wakacyjnego krajobrazu duszpasterskiego jest 
sierpniowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W imieniu organizatorów zwracamy się z prośbą o publikację w 
ogłoszeniach parafialnych oraz w tradycyjnych i cyfrowych nośnikach informacyjnych następującego zaproszenia: W 
dniach od 15 do 22 sierpnia odbędzie się 45. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę. Tegoroczne hasło «Życiem 
eucharystycznym wypełnić codzienność» tematycznie nawiązuje do aktualnego Roku Duszpasterskiego i obejmie 
kwestie związane z zaangażowaniem w życie parafii, przeżywanie sakramentu eucharystii i sakramentu chorych. Każdy 
dzień będzie miał także akcent przygotowujący uczestników do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego., 
Tegoroczna pielgrzymka podobnie jak w zeszłym roku będzie miała charakter sztafetowy. Grupy liczące około 80 osób 
wyruszą na trasę na dwa pełne dni, bez noclegów, troszcząc się o jedzenie i picie we własnym zakresie. Szczegóły w 
kancelarii parafialnej i na stronie www.pielgrzymka-opolska.pl. 

 

 


