
 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jednocze-
śnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję za obecność 
i głoszone Słowo Boże ks. prof. dr. hab. Norbertowi Widokowi, a także wszystkim 
służbom – z muzyczną, liturgiczną i porządkową na czele, oraz Parafialnej Radzie 
Duszpasterskiej za przygotowanie uroczystości. Kochanym Parafianom i wszyst-
kim czcigodnym Gościom przybyłym na nasze święto życzę obfitości łask otrzy-
manych za wstawiennictwem św. Ojca Pio.

 ▪ W poniedziałek (25 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne 
Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w środę (27 
września) o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ 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. Natomiast o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas drugich gimnazjalnych.

 ▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony – 
Msza św. dożynkowa o godz. 10.30. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona na seminarium duchowne i instytucje diece-
zjalne. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

Odpust parafialny – ta tradycyjna nazwa uroczystości ku czci pa-
trona parafii przypomina nam o istocie tego święta, a mianowicie o moż-
liwości uzyskania odpustu. W sakramencie pojednania grzesznik otrzy-
muje przebaczenie wyznanych grzechów, które jednak nie uwalnia od 
kar doczesnych. Uwolnienie od tych kar, które spotykają nas za życia 
lub po śmierci w czyśćcu, daje czerpanie ze skarbca odpustów Kościoła. 
Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonania dzieła obdarzonego 
odpustem – dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak 
przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., 
modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
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