
  

 ▪ Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii święto patronalne, czyli odpust, i jed-
nocześnie kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia kościoła. Z serca dziękuję ks. 
Prałatowi Antoniemu oraz diakonowi Damianowi Wieczorkowi za głoszone 
słowo Boże. Wyrażam przy tej okazji wdzięczność diakonowi za posługę, 
którą w ramach praktyki pastoralnej dzisiaj u nas kończy. Dziękuję gorąco 
także wszystkim służbom: muzycznej, liturgicznej, dekoracyjnej i porządko-
wej (zwłaszcza za prace w miniony piątek). Kochanym Parafianom i wszyst-
kim czcigodnym Gościom życzę obfitości łask otrzymanych za wstawiennic-
twem św. Ojca Pio.

Warto też przypomnieć, że istotą dzisiejszej uroczystości jest możliwość uzy-
skania odpustu. Warunki: wykonanie dzieła obdarzonego odpustem – dziś 
jest to pobożne nawiedzenie naszego kościoła, brak przywiązania do grze-
chu, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach 
Ojca Świętego.

 ▪ Dzisiaj zapraszam jeszcze o godz. 16.30 na oratorium o Bożym Miłosier-
dziu „Miłość ponad wszystko” autorstwa Piotra Pałki z Krakowa, w wykona-
niu chóru i orkiestry „Misericordias” z Prudnika pod dyrekcją ks. Mateusza 
Mandalki.

 ▪ W poniedziałek (27 września) o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie forma-
cyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.15 odbędzie się próba scholi – zachęcam dzieci do śpiewania na 
chwałę Bożą.

 ▪ Na czwartek przełożone też zostało spotkanie z ks. Markiem Sobottą, misjo-
narzem w Papui-Nowej Gwinej, do którego z powodów zdrowotnych nie do-
szło tydzień wcześniej. 
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 ▪ Od piątku przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam na nabożeń-
stwa różańcowe, które w dni powszednie będą się rozpoczynały o godz. 17.30, 
zaś w soboty i niedziele o godz. 17.15. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy odmówimy lita-
nię ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam 
na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeń-
stwa pierwszych sobót miesiąca. 

 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (3 października) o godz. 14.00 w domu katechetycznym 
przy kościele pw. św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-forma-
cyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 ▪ Również w przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tego-
roczne plony – uczynimy to zwłaszcza podczas Mszy św. o godz. 10.30. 

 ▪ W załączniku do niniejszego Informatora zamieszczam podziękowanie Biskupa 
Opolskiego dla diecezjan za ofiarność podczas zbiórek dla poszkodowanych 
w powodzi w Niemczech oraz dla uchodźców przybywających z Afganistanu.

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