
  

 ▪ Od wczoraj (4 września) gościmy w naszej parafii diakona Damiana Wieczorka, po-
chodzącego z parafii Bierawa. Jego posługa, która będzie trwała do 26 września 
br., stanowi zwyczajną formę odbywania praktyk duszpasterskich w ramach stu-
diów w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Życzymy 
mu, aby – zgodnie z wolą przełożonych – mógł doświadczyć w naszej wspólnocie 
zaangażowania i żywotności Kościoła oraz okazji do osobistego rozwoju ducho-
wego na drodze do przejęcia sakramentu święceń w stopniu prezbitera.

 ▪ Dzisiaj biskupi polscy kierują do wiernych list pasterski zapowiadający uroczystość 
beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Marii Czackiej pt. „Połączyła 
ich świętość”. Publikujemy go w całości jako załącznik do Informatora.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się spotkanie ministrantów oraz kandydatów do tego grona.

 ▪ Również w czwartek o godz. 18.45 zapraszam na spotkanie rodziców dzieci, które 
pragną przygotować się i przystąpić do Pierwszej Komunii św. w 2022 r. w naszym 
kościele. Tematem będzie m.in. ustalenie harmonogramu celebracji liturgicznych 
(np. z wręczaniem różańców, modlitewników „Droga do nieba”) oraz przedstawie-
nie ogólnych wymagań stawianych dzieciom i inne sprawy organizacyjne. 

 ▪ Od czwartku do niedzieli Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na 
Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W programie 
m.in.: w sobotę, godz. 7.30 – obchody kalwaryjskich, godz. 19.00 – nabożeństwo ze 
świecami; w niedzielę, godz. 7.00 – Dróżki Maryjne, godz. 10.30 – Suma odpustowa.

 ▪ Dzisiejsza kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, zaś do koszyka 
przy wyjściu z kościoła – zgodnie z prośbą Biskupa Opolskiego – można złożyć dar 
dla uchodźców z Afganistanu. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona 
na zakup koniecznego wyposażenia remontowanego domu dziennego pobytu dla 
seniorów. Serdecznie dziękuję. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Jacka Kęsego, lat 63, zam. 
na Górze Świętej Anny (pogrzeb odprawiliśmy w czwartek). Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie…
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