
  

 ▪ Dzieciom przystępującym dzisiaj do Pierwszej Komunii Świętej życzymy obfi-
tych łask Bożych oraz wierności i otwartości na Pana Jezusa w całym ich życiu. 

 ▪ Od czwartku 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. Kościół związał z tymi nabożeń-
stwami możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zupeł-
nego z następującymi warunkami: a) odmawiać różaniec w kościele, kaplicy 
lub rodzinie, b) modlitwa ma obejmować przynajmniej jedną część różańca 
(5 dziesiątek), c) rozmyślanie tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu za-
powiedź tajemnic według przyjętego zwyczaju. Spełnić należy również zwy-
czajne warunki uzyskania odpustu.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Dzieci Maryi, na które 
s.M. Bertina zaprasza także wszystkie dziewczyny pragnące należeć do tego 
grona. 

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. W czwartek podczas połączonej modlitwy różańcowej z Go-
dziną Świętą, będziemy prosić o nowe i święte powołania duchowne. W pią-
tek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy odmówimy litanię ku 
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Go-
dzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca. 

 ▪ W piętek po Mszy św. wieczornej (o godz. 18.45) odbędzie się w naszym 
kościele spotkanie chętnych kobiet-matek, które m.in. poprzez modlitwę 
za swoje dzieci chciałyby realizować swoje powołanie w ramach Maryjnej 
Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Spotkanie poprowadzi miano-
wany przez Biskupa Opolskiego opiekun tej Wspólnoty – ks. Walter Lenart, 
proboszcz parafii Olesno.
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 ▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.

 ▪ W przyszłą niedzielę (4 października) o godz. 14.00 w domu katechetycznym 
przy kościele pw. św. Antoniego odbędzie się spotkanie modlitewno-forma-
cyjne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, na które zaproszone są także 
osoby pragnące należeć do wspólnoty franciszkańskiej.

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

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Patrycja Barszczewska ze Zdzieszowic i Piotr Zdu-
nek z Leśnicy — zapowiedź II; Magdalena Stroka ze Zdzieszowic i Jakub Ma-
terac z Wielunia — zapowiedź II.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przy-
szłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej para-
fii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Win-
centego Poradę, lat 69, z ul. Góry Świętej Anny (pogrzeb odbył się w czwar-
tek) oraz śp. Annę Kopiec, lat 90, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbędzie się we 
wtorek o godz. 13.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
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