
 

 ▪ Od wtorku przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam na nabożeństwa 
różańcowe, które w dni powszednie będą się rozpoczynały o godz. 17.30, zaś w so-
boty i niedziele o godz. 17.15. Kościół związał z tymi nabożeństwami możliwość 
uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zupełnego z następującymi wa-
runkami: a) odmawiać różaniec w kościele, kaplicy lub rodzinie, b) modlitwa ma 
obejmować przynajmniej jedną część różańca (5 dziesiątek), c) rozmyślanie tajem-
nic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według przyjętego zwy-
czaju. Spełnić należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

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

 ▪ W piątek (4 października) Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na spotkanie 
modlitewno-formacyjne, które odbędzie się o godz. 15.00 w sali św. Antoniego 
w domu katechetycznym przy kościele pw. św. Antoniego.

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

 ▪ Również w sobotę 5 października br. odbędzie się 27. Pielgrzymka wolontariuszy 
i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. W au-
tokarze pielgrzymów ze Zdzieszowic jest jeszcze kilka wolnych miejsc, chętnych 
proszę o kontakt.

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

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie 
dziękuję za złożone ofiary i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Rudolfa 
Gawrona, lat 80, z ul. Strzeleckiej (pogrzeb odbył się w piątek). Wieczny odpoczy-
nek racz Mu dać Panie…
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