
 ▪ Dzisiaj już po raz 16. obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. Tradycyjnie 
już, w parafiach jest organizowana zbiórka na program stypendialny prowa-
dzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele 
odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30.

 ▪ Mniejszość Niemiecka informuje, że wyjazd na zapowiadaną wycieczkę/piel-
grzymkę do Wambierzyc (w programie także zwiedzanie Kaplicy Czaszek 
w Czermnej) odbędzie się w środę (12 października) w następujących punk-
tach: ze Starego Osiedla, przystanek autobusowy przy rondzie – o godz. 7.00, 
parking przy kwiaciarni „Julia” – o godz. 7.05, parking sklepie „Malorny” – 
o godz. 7.10.

 ▪ W czwartek (13 października) zapraszam na wieczorne nabożeństwo fatim-
skie. W tym dniu w naszej parafii przypada również coroczny dzień adora-
cji Najświętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. Dla za-
pewnienia ciągłości osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed 
Najświętszym Sakramentem (oczywiście wszyscy są zaproszeni według swo-
ich możliwości):

  8.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
  9.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
11.00 – adoracja w ciszy
12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP 
13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
14.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 – Parafialny Zespół Caritas
16.00 – adoracja w ciszy
17.00 – młodzież
17.30 – dzieci – adoracja będzie połączona z Mszą św. szkolną (o godz. 

18.00) i zastąpi kazanie podczas Mszy św., po której (już tylko dla od-
ważnych dzieci) zostanie odmówiony różaniec fatimski, a następnie pro-
cesja ze świecami.
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 ▪ W piątek (14 października) od godz. 17.30 w naszym kościele odbędzie się 
rejonowe spotkanie formacyjne działającego w naszej diecezji Bractwa św. 
Józefa. Bractwo św. Józefa — nawiązując do bogatego dziedzictwa bractw 
kościelnych na Śląsku — erygował Biskup Opolski 1 maja 2012 r. w Jemiel-
nicy. Jest ono wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (du-
chownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak 
i o zbawienie środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują (rodzina, 
parafia, Ojczyzna). Wyrażając radość z możliwości wspólnej modlitwy i gosz-
czenia członków Bractwa, informuję, że ciągle istnieje możliwość dołączenia 
do tej wspólnoty. 

 ▪ W sobotę 15 października odbędzie się 1. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego 
Różańca na Górę Świętej Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: „Z Maryją 
Matką Miłosierdzia i z różańcem w ręku”. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakoń-
czenie ok. 15.30. 

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 na Górze Świętej Anny zostanie odpra-
wiona Msza św. za żyjących i zmarłych członków wszystkich Klubów Inteli-
gencji Katolickiej diecezji opolskiej.

 ▪ Również w niedzielę 16 października wspólnota Wyższego Międzydiecezjal-
nego Seminarium Duchownego w Opolu serdecznie zaprasza na Nieszpory 
Maryjne w klasycznym rycie rzymskim, które będą sprawowane w kościele 
seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej o godz. 17.00.

 ▪ Na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski przyszła niedziela jest 
dniem, w którym należy przeprowadzić badania statystyczne dotyczące ilości 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św.

 ▪ Rada Rodziców Publicznej Szkoły nr 2 zaprasza na zabawę andrzejkową, która 
odbędzie się 19 listopada br. w Stumilowym Lasku. Więcej informacji na pla-
kacie.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed 
kościołem można złożyć ofiarę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia; w przy-
szłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Ser-
decznie dziękuję za złożone ofiary.
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