
 

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocześnie 
kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji gościem parafii jest ks. 
Adam Rogalski, proboszcz parafii NSPJ w Raciborzu. Ks. Adamowi z serca dziękuję 
za obecność i głoszone słowo Boże. Dziękuję gorąco także wszystkim służbom – 
na czele z muzyczną, liturgiczną i porządkową (zwłaszcza panu kościelnemu i pra-
cującym w miniony piątek panom), paniom za dekoracje oraz Parafialnej Radzie 
Duszpasterskiej za pomoc w przygotowaniu uroczystości. Kochanym Parafianom 
i wszystkim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto życzę obfitości 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. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że również dzisiaj, o godz. 13.00, z placu 
przy „starej Biedronce” nastąpi wyjazd członków Klubu do Głębinowa na nabo-
żeństwo ku czci sw. Rity.

 ▪ W poniedziałek (23 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

 ▪ We wtorek s. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali 
parafialnej o godz. 17.00.

 ▪ 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 bierz-
mowaniem dla młodzieży z klas pierwszych ponadpodstawowych. 

 ▪ Zapowiedź! Siostry Służebniczki z Leśnicy zapraszają od 4 do 6 października na dni 
skupienia, które odbędą się w ośrodku „Betania” w Leśnicy. Zaproszenie dotyczy 
młodzieży z klas od V do VIII. Kontakt: betanialesnica@gmail.com; tel. 577 111 243.

 ▪ 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.

Ogłoszenia parafialne  _____________
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