
  

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze po Mszy św. wieczornej na nabożeństwo fatimskie (roz-
ważanie, różaniec i procesja ze świecami).

 ▪ W czwartek o godz. 16.00 odbędzie się w naszym kościele uroczystość udzielania 
sakramentu bierzmowania, który z rąk biskupa opolskiego Andrzeja Czai przyj-
mie młodzież z naszej oraz kilku innych parafii dekanatu leśnickiego (Góra Świę-
tej Anny, Jasiona, Raszowa i Wysoka). 
— Okazja do spowiedzi św. dla młodzieży (także ich rodzin) będzie w poniedzia-

łek i wtorek od 17.00 do 19.00 (z przerwami na Msze św.). 
— W środę o godz. 18.00 zapraszam kandydatów do bierzmowania na próbę – 

obecność młodzieży z naszej parafii obowiązkowa.
— Zbiórka wszystkich kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 15.30.
— Podczas liturgii obowiązywać będzie zasada zasłaniania ust i nosa przez wszyst-

kich uczestników w kościele, zasada dystansowania się wiernych przebywają-
cych na zewnątrz oraz znany porządek przy przystępowaniu do Komunii św. 

 ▪ We wtorek i piątek o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie katechetyczne dzieci, które 
pragną przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej 27 września br. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz siódmy odpust parafialny, który 
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Wyda-
rzenie to wiąże się z przygotowaniem zarówno zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami – zarówno panie i panów – 

o pomoc w pracach porządkowych w kościele i wokół naszego kościoła, które 
planujemy rozpocząć w środę o godz. 9.00. 

— dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz. 
17.00 i w sobotę od godz. 16.30.

— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpu-
stowa o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. dr Joachim Kobienia, 
sekretarz Biskupa Opolskiego i rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Opolu. 
Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Komor. Mając na uwadze prze-
pisy o procesjach w czasie trwającej epidemii, informuję, że w tym roku nie 
będzie procesji teoforycznej dookoła kościoła.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych.
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