
  

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jed-
nocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z tej okazji gościem 
parafii jest ks. dr Maciej Skóra, biskupi magister obrzędów, któremu z serca 
dziękuję za obecność i głoszone słowo Boże. Dziękuję gorąco także wszystkim 
służbom – na czele z muzyczną, liturgiczną i porządkową (zwłaszcza pracują-
cym w miniony piątek). Kochanym Parafianom i wszystkim czcigodnym Go-
ściom przybyłym na nasze święto życzę obfitości łask otrzymanych za wsta-
wiennictwem św. Ojca Pio.
Warto też przypomnieć, że tradycyjna nazwa naszej dzisiejszej uroczystości 
„odpust parafialny” przypomina o istocie tego święta, a mianowicie o możli-
wości uzyskania odpustu. Warunki uzyskania odpustu zupełnego: wykonanie 
dzieła obdarzonego odpustem – dziś jest to pobożne nawiedzenie naszego 
kościoła, brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Ko-
munii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 

 ▪ W poniedziałek (26 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie forma-
cyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. Początek w sali parafialnej.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w czwartek (29 września) o godz. 16.00 
na wykład o ekumenizmie w Kościele, który poprowadzi ks. Vitali Burko. Spo-
tkanie odbędzie się 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 odbędą się warsztaty muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez p. Katarzynę Krynicką.

Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierz-
mowaniem dla młodzieży z klas ósmych. 

 ▪ W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszam na Godzinki 
o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca. 
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 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ Od soboty przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam na nabo-
żeństwa różańcowe, które w dni powszednie będą się rozpoczynały o godz. 
17.30, zaś w soboty i niedziele o godz. 17.15.

 ▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony 
– uczynimy to zwłaszcza podczas Mszy św. o godz. 10.30. 

 ▪ Przypomnienie! W sobotę 1 października 2022 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka 
Wolontariuszy i Pracowników Caritas do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzeb-
nicy. Osoby, które chciałyby jeszcze pojechać, proszę o kontakt.

 ▪ W sobotę 8 października br. odbędzie się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apo-
stolatu Margaretka do Sanktuarium św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach. Parafia Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmę-
cie organizuje wyjazd na to wydarzenie i zaprasza chętnych do udziału. Auto-
kar ze Zdzieszowic będzie wyjeżdżał o godz. 6.50 z parkingu przy sklepie „Ma-
lorny”. Cena – 50 zł.

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

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Je-
rzego Kaszurę, lat 91, z ul. Spokojnej (Msza św. pogrzebowa odbędzie się w 
naszym kościele w poniedziałek o godz. 11.00, a po niej pochówek w Żyro-
wej). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
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