
  

 ▪ Dzisiaj zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie z cyklu „kawa z księdzem”. Ka-
techezę poprowadzi diakon Damian Wieczorek. Temat: Benedyktyni i Karol 
Wielki. Płonące pochodnie w czasach mroku. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi – zapraszamy wszystkie chętne dzieci, 
które chciałyby tworzyć scholę podczas Mszy św. szkolnych.

 ▪ Również w czwartek, we wspomnienie św. Ojca Pio, będziemy gościć w pa-
rafii ks. Marka Sobottę, misjonarza w Papui-Nowej Gwinei. Po Mszy św. po-
prowadzi spotkanie misyjne; będzie też można złożyć ofiarę na misje. Mło-
dzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (wszystkie 
klasy) niech potraktuje to spotkanie jako formacyjne. 

 ▪ W sobotę odbędzie się Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny, w któ-
rej udział wezmą – pod opieką s. Anny – także nasze marianki. 

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz ósmy odpust parafialny, 
który w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem).  
Jak co roku, chcemy się do tego wydarzenia przygotować zarówno pod wzglę-
dem zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami panów o pomoc w pra-

cach porządkowych wokół naszego kościoła, które planujemy rozpocząć 
w piątek o godz. 9.00. Panie zapraszam w tym czasie do zrobienia wień-
ców zdobiących tzw. „zacheuszki”.

— 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 od-
pustowa o godz. 10.30. Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Ko-
mor. Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna do-
okoła kościoła z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego.
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— zwieńczeniem duchowych przeżyć, które przyjmijmy jako wyjątkowy 
dar odpustowy, będzie oratorium o Bożym Miłosierdziu „Miłość ponad 
wszystko”. Kompozytorem dzieła jest Piotr Pałka z Krakowa, a wykona je 
chór i orkiestra „Misericordias” parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prud-
niku pod dyrekcją ks. Mateusza Mandalki (wśród wykonawców są także 
nasi Parafianie).

 ▪ W niedzielę 26 września br. odbędzie się Pielgrzymka Złotych Jubilatów Mał-
żeńskich. Mszy św. o godz. 14.00 w kościele seminaryjno-akademickim bę-
dzie przewodniczył opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na utrzymanie naszej parafii; tak też bę-
dzie w niedzielę odpustową. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Zyg-
fryda Krienera, lat 62, z ul. Krótkiej (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny od-
poczynek racz Mu dać Panie…


