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 ▪ Biskup Opolski zaprasza dzisiaj tegorocznych Złotych Jubilatów Małżeńskich 
na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości podczas Mszy św. 
o godz. 14.00 w kościele seminaryjno-akademickiego przy ul. Drzymały 1 
w Opolu. 

 ▪ Również w dzisiejszą niedzielę o godz. 12.30 wyjeżdżamy na organizowaną 
przez Parafialny Zespół Caritas wycieczkę kulturalno-krajoznawczą do Wro-
cławia. 

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci 
Maryi, które poprowadzi s. Julia ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Zdzie-
szowicach.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.  

 ▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej 
liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz piąty odpust parafialny, 
który w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kierma-
szem). Ze względu na przeżywany Rok Jubileuszowy św. Ojca Pio, ogłoszony 
z racji 100-lecia otrzymania przez niego stygmatów i 50. rocznicy jego śmierci, 
wydarzenie to ma w tym roku dla nas szczególnie podniosły charakter. Stąd 
bardzo serdecznie zapraszam na triduum modlitw przed uroczystością na-
szego Patrona: od czwartku do soboty o godz. 17.00 będą odprawiane nabo-
żeństwa ku czci św. Ojca Pio. 
Z przygotowaniem duchowym wiąże się ściśle sakrament pokuty – dodat-
kowa okazja do spowiedzi św. będzie w czwartek po Mszy św. do godz. 20.00, 
zaś w piątek i w sobotę od godz. 16.00 (do nabożeństwa).
Punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpu-
stowa o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. dr nauk biblijnych 
Andrzej Demitrów. Gośćmi honorowymi będą m.in.: ks. Prałat Antoni Komor 
i o. Paschalis Kwoczała OFM. Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji proce-
sja teoforyczna dookoła kościoła z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego. 



W trosce o zewnętrzne piękno naszego kościoła – jak co roku – serdecznie 
proszę chętnych i dysponujących siłami o pomoc w pracach porządkowych 
(także do zrobienia wieńców na tzw. „zacheuszki”. Rozpoczniemy w piątek 
o godz. 9.00. 

 ▪ W dniach 21–23 września br. w annogórskim sanktuarium odbędą się uro-
czyste obchody 25-lecia Spotkań Trzeźwościowych na Górze Świętej Anny. 
Bogaty program obchodów znajduje się na plakacie w gablotce.

 ▪ W sobotę 6 października odbędzie się 26. Pielgrzymka wolontariuszy i pra-
cowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Zapisy 
i dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; tak też bę-
dzie w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 
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