
 ▪ W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w naszej parafii za tegoroczne plony. Jest to 
okazja, by nie tylko podziwiać misternie wykonaną koronę żniwną – za którą ser-
decznie dziękujemy, ale przede wszystkim ożywić szacunek dla Stwórcy i to uczu-
cie zależności od Jego sprawczej woli, a także pokorę wobec daru życia – zarówno 
ludzkiego, jak i otaczającej przyrody. Warto też pogłębić przekonanie, że „bez 
pracy nie ma kołaczy”, bo ono potwierdza potrzebę harmonijnej pracy i korzy-
stania z jej owoców. 

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele od-
prawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. Kościół związał z tymi nabożeństwami 
możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zupełnego. O warun-
kach, które należy przy tym spełnić informuje plakat w gablotce.

 ▪ We wtorek (3 października) o godz. 18.00 w budynku samorządowym  – tzw. Go-
łębniku – odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców naszego osiedla.

 ▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Ni-
kola zaprasza kandydatki i marianki młodsze (szkoły podstawowa), zaś o godz. 
18.00 – marianki starsze.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwar-
tek szczególną intencją modlitwy różańcowej, którą odprawimy w połączeniu z Go-
dziną Świętą, będzie prośba o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. 
W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata od-
mówimy litanię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę za-
praszam na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach na-
bożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas siódmych szkoły podstawowej.

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach serdecznie zapra-
sza w piątek (6 października) na Gminny Dzień Seniora. Obchody, które poprze-
dzi Msza św. o godz. 9.00 w kościele św. Antoniego, odbywać się będą w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach od godz. 10.15. 
W programie m.in.: występy zespołu mażoretek „La Bella” i zespołu „Suskie Skow-
ronki” oraz spotkanie z lekarzem Tomaszem Wantułą „Senior – okiem geriatry”.
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 ▪ W sobotę o godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Również w sobotę 7 października br. odbędzie się 25. Pielgrzymka wolontariuszy 
i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.

 ▪ Serdecznie zachęcam do włączenia się w modlitwę różańcową w ramach inicja-
tywy nazwanej „Różańcem do Granic”. W naszym kościele odmawianie wszyst-
kich części różańca rozpoczniemy – w duchowej łączności z wszystkimi wiernymi 
zgromadzonymi na wyznaczonych szlakach w pobliżu granicy Polski – o godz. 14.00 
(prowadzenie poszczególnych części przejmą Róże Różańcowe), a modlitwę po-
przedzi adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 13.30. 

 ▪ W przyszłą niedzielę już po raz 17. w całej Polsce organizowany będzie Dzień Pa-
pieski. Tegorocznym mottem inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia bę-
dzie hasło „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Tak jak w ubiegłych latach, w tym dniu zo-
stanie przeprowadzona zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która 
wspiera uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich.

 ▪ Także w  Dniu Papieskim (niedziela, 8 października) odbędzie się w sanktuarium 
na Górze Świętej Anny o godz. 11.30 spotkanie Klubów Inteligencji Katolickiej die-
cezji opolskiej.

 ▪ W odpowiedzi na apel o pomoc dla mieszkańców Meksyku dotkniętych w ostat-
nich dniach tragicznymi skutkami trzęsienia ziemi, Caritas Diecezji Opolskiej przeka-
zała Caritas Polska sumę 110 tys. złotych jako dar Diecezji Opolskiej dla poszkodo-
wanych. W związku z tym w naszej diecezji nie przewiduje się dodatkowej zbiórki, 
ale aktualna jest prośba o modlitwa za poszkodowanych oraz możliwość indywi-
dualnej pomocy, wysyłając sms z hasłem MEKSYK pod nr 72052 (2,46 zł z VAT).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na seminarium duchowne i instytucje diece-
zjalne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego ko-
ścioła. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Stani-
sława Kaziuka, lat 67, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbył się w czwartek). Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie…


