
  

 ▪ Biskup Opolski wydał nowy dekret (obowiązujący od 29 sierpnia) przypominający 
i aktualizujący niektóre kwestie liturgiczne i duszpasterskie w związku z trwają-
cym stanem epidemii i związanymi z nim wyzwaniami. Jego treść jest dostępna 
na diecezjalnej i parafialnej stronie internetowej oraz w gablotce.

 ▪ Od jutra, tj. od poniedziałku (31 sierpnia) Msze św. wieczorne w naszym kościele 
będą odprawiane o godz. 18.00.

 ▪ We wtorek o godz. 16.30 serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz rodziców 
i wychowawców na Mszę św. z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego. 
Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory szkolne.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę (2 września) o godz. 16.00 na spo-
tkanie z nowym ks. wikariuszem Grzegorzem Świecarzem SAC, które odbędzie się 
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.

 ▪ W czwartek o godz. 18.45 w naszym kościele odbędzie się spotkanie młodzieży, 
która miała przyjąć w kwietniu tego roku sakrament bierzmowania. Nowy termin 
udzielania tego sakramentu w naszym dekanacie wyznaczono na 17 września.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 17.00 na Godzinę świętą w intencji po-
wołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. W piątek po Mszach św. w duchu wy-
nagrodzenia za grzechy całego świata odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP i rozważanie różańcowe dla praktykujących nabożeństwo pierw-
szych sobót miesiąca.

 ▪ W najbliższą sobotę (zgodnie z nowym dekretem Biskupa Opolskiego) odbędą się 
pierwszosobotnie odwiedziny chorych. Bardzo proszę, aby potwierdzić wolę przy-
jęcia sakramentów św. – wystarczy zgłoszenie telefoniczne (77 483 40 93). 

 ▪ W przyszłą niedzielę (6 września) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (w salce św. Franciszka) odbędzie się spotkanie modlitewno-
-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary.
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