
 ▪ Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj po Mszach św. w sali parafialnej będzie można skła-
dać podpisy poparcia dla inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję!”. Inicjatywa 
ta, którą podjęła Fundacja «Życie i Rodzina», zyskała aprobatę Episkopatu Polski 
oraz Biskupa Opolskiego.

 ▪ Gorąco zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszym ko-
ściele odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 w dni 
powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W poniedziałek (23 października) serdecznie zapraszam na spotkanie Grupy Mo-
dlitwy Ojca Pio. Tym razem rozpocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszyst-
kich nabożeństwem różańcowym, a po Mszy św. będzie litania do św. Ojca Pio 
i katecheza biblijna.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas drugich gimnazjalnych.

 ▪ W przyszłą niedzielę we wszystkich parafiach naszego dekanatu będziemy gościć 
przełożonych lub diakonów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchow-
nego w Opolu. Pragną oni głosić słowo Boże, a także prosić o wsparcie finansowe 
dla naszego seminarium. Jest to kolejna okazja, by mogła się realizować współod-
powiedzialność Diecezjan za formację kapłańską przyszłych duszpasterzy. Do na-
szej parafii z taką misją przyjedzie diakon Wojciech Dombek.

 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby uczest-
ników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. wykazały, 
że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło 836 osób (90 wię-
cej, niż przed rokiem), w tym do Komunii św. przystąpiło 249 wiernych.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby misji; w przyszłą niedzielę kolekta 
zastanie przekazana na potrzeby Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Du-
chownego w Opolu. „Bóg zapłać”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę 
Chodurską, lat 70, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie…
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