
  

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocześnie 
kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję sumiście, ks. dr. Jo-
achimowi Kobieni, za obecność i głoszone słowo Boże. Bardzo sobie cenię obec-
ność ks. Prałata Antoniego, za którą w imieniu nas wszystkich wyrażam serdeczną 
wdzięczność. Dziękuję gorąco także wszystkim służbom: muzycznej, liturgicznej, 
dekoracyjnej i porządkowej (zwłaszcza za prace w minioną środę). Kochanym Pa-
rafianom i wszystkim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto życzę ob-
fitości łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.
Warto też przypomnieć, że tradycyjna nazwa naszej dzisiejszej uroczystości „od-
pust parafialny” przypomina o istocie tego święta, a mianowicie o możliwości 
uzyskania odpustu. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonanie dzieła ob-
darzonego odpustem – dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak 
przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modli-
twa w intencjach Ojca Świętego. 

 ▪ W poniedziałek (21 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Po Mszy św. (ok. 18.45) spotkanie Dzieci Maryi z nową opiekunką, s.M. Bertiną, 
służebniczką ze Zdzieszowic. 

 ▪ Za tydzień będziemy przeżywać po raz drugi w tym roku uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej. Plan spotkań i wydarzeń z tym związanych jest następujący:
—  próby przed Komunią św. – wtorek, godz. 16.00 i piątek, godz. 16.00;
—  pierwsza spowiedź św. – sobota, godz. 10.00;
—  niedziela, godz. 10.15 – zbiórka dzieci przed kościołem i modlitwy poprzedzające
—  niedziela, godz. 10.30 – uroczysta Msza św.
—  niedziela, godz. 15.00 – nabożeństwo dziękczynne.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Barszczewska ze Zdzieszowic i Piotr Zdunek 
z Opola — zapowiedź I; Magdalena Stroka ze Zdzieszowic i Jakub Materac z Wie-
lunia — zapowiedź I.

 ▪ 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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