
 ▪ Dzisiaj na Górze Świętej Anny odbywają się doroczne dożynki diecezjalne. 
Serdecznie dziękuję Parafianom, którzy przygotowali koronę żniwną i dar oł-
tarza oraz reprezentują nas i dekanat leśnicki na tych obchodach.

 ▪ We wtorek 20 września w Asyżu odbędzie się spotkanie międzyreligijne, któ-
remu będzie przewodniczył Papież Franciszek. Ojcu Świętemu bardzo zależy 
na modlitewnym wsparciu i prosi, aby 20 września był obchodzony jako Dzień 
modlitwy w intencji pokoju. Odpowiadając na tę prośbę, zapraszam w tym 
dniu po Mszy św. na nabożeństwo w intencji pokoju. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. 

 ▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed 
bierzmowaniem dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych. 

 ▪ Od piątku do niedzieli (od 23 do 25 września) odbędzie się Diecezjalna Piel-
grzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny.

 ▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz. 
17.00 i w sobotę od godz. 16.00.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz trzeci odpust parafialny, 
który w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kierma-
szem). Serdecznie zapraszam zwłaszcza na Sumę odpustową, której będzie 
przewodniczył i kazanie wygłosi ks. dr Arnold Drechsler, dyrektor Caritas 
Diecezji Opolskiej. Po Mszy św. będzie tradycyjna z tej okazji procesja teofo-
ryczna dookoła kościoła.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed 
kościołem można złożyć ofiarę na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia 
ziemi we Włoszech; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również 
na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. An-
toninę Kowolik, lat 94, z ul. Kopernika (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...
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