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Dziś swoją praktykę w naszej parafii kończy kleryk Denis Opioła. Serdecznie 
dziękujemy mu za czas spędzony  w naszej parafii i życzymy Błogosławieństwa 
Bożego w dalszej formacji. 

Dzisiaj: –  o godz. 10.30 Msza Św. w int śp. ks. Radcy Franciszka Drendy z ok. 70
urodzin

- o 16.00– nieszpory niedzielne oraz spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci       
-  o 16.30 –  Spotkanie dla rodziców i  dzieci klas III  które pragną przystąpić  do  
I  Komunii  Świętej.  Spotkanie  odbędzie  w  kościele.  Dzieci  zapisujemy  poprzez
deklaracje, które są do pobrania w kancelarii oraz zakrystii.
- o 17.00 Firma Opus, która szyje stroje komunijne przedstawi swoją ofertę
 W najbliższy piątek 
- Przeżywamy I piątek miesiąca. W tym dniu dodatkowa Msza Święta o 9.00 w intencji
Czcicieli Bożego Serca.
- o 19.30 Msza Święta z udziałem wspólnoty Effata
- w tym dniu rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc różańca świętego. 
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 18.00, zaś w niedziele 
o godz. 16.00.
-   o  19.00  Ks.  Kamil  zaprasza chętną  młodzież  na spotkanie  młodzieżowe w domu
katechetycznym.
W najbliższą sobotę 02 września:
- od godz. 8.00 odwiedziny chorych. Chorych prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej.
W przyszłą niedziele: 
-o 13.15 Msza Św. Chrzcielna
- o 16.00 Nieszpory Niedzielne

Kolekta  dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.  Za tydzień na
Seminarium Duchowne w Opolu i inne Instytucje diecezjalne. Do skarbony zbiórka na
obiady dla biednych dzieci. 
„Bóg zapłać” za wszelkie ofiary składane do skarbony oraz na konto parafialne.
Składamy  wielkie  podziękowania  wszystkim,  którzy  wspierają  finansowo  i
duchowo naszą parafię.
Ofiary można składać na konto: 53 8876 0009 0030 0429 2000  0001

-„Caritas” informuje iż biuro Caritasu czynne w każdy  poniedziałek od godz. 16.30
-Radca prawny będzie udzielał porad w środy od godz. 18.00 w kancelarii parafialnej
-Klub AA Nowe Życie czynny w piątki o godz. 17.00 w salce Domu Katechetycznego

W kolejne soboty od  02 października  2021 zapraszamy pary narzeczeńskie na
nauki przedmałżeńskie.

O godz. 17.00: Sakramentalność małżeństwa oraz cele i przymioty małżeństwa w ujęciu 
biblijnym – I sobota miesiąca 
O godz. 17.00:Zagadnienia z etyki małżeńskiej oraz zasady poprawnej komunikacji

- II sobota miesiąca 
O godz. 17.00:odpowiedzialne rodzicielstwo i dar rodzicielstwa  – III sobota miesiąca 



O godz. 17.00:   Procedura zawarcia małżeństwa oraz dojrzała więź małżeńska   
-IV sobota miesiąca V sobota miesiąca – wolna !!!

PORADNIA RODZINNA - kontakt z panią Małgorzatą L./ telefon w kancelarii/

W ostatnim czasie do wieczności odeszli:  Stanisława Domiter l. 96, Piotr Jasiński
l. 71,  Zofia Widera  l. 61,  Mieczysław Stodolski  l. 93,  Regina Kupis  l. 62,  Edwarda
Lewicki l. 79, Zbigniew Ubych l. 74, Wanda Ulikowska l. 69, Kazimierz Toboła l. 74,
Kazimierz Mrozik l. 82.  Wieczny odpoczynek….


