
 

 ▪ Od jutra, tj. od poniedziałku (2 września) Msze św. wieczorne w naszym kościele 
będą odprawiane o godz. 18.00.

 ▪ W poniedziałek o godz. 8.00 serdecznie zapraszam dzieci i młodzież oraz rodzi-
ców i wychowawców na Mszę św. z okazji rozpoczynającego się nowego roku 
szkolnego. Podczas Mszy św. zostaną też poświęcone tornistry, zeszyty i przybory 
szkolne (nie tylko dzieciom z pierwszych klas).

 ▪ Również w poniedziałek s. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbę-
dzie się w sali parafialnej o godz. 17.00.

 ▪ W środę (4 września) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Parafialnego Zespołu 
Caritas. Tym razem będzie ono miało charakter integracyjny i organizowane jest  
w ogrodzie przy ul. Mickiewicza 5. Serdecznie zapraszamy także wszystkich sympa-
tyków Parafialnego Zespołu Caritas i włączających się w jego działania.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W czwartek zapraszam o godz. 18.00 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 nabożeństwa pierw-
szych sobót miesiąca.

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

 ▪ Ponawiam zaproszenie na film o wielkim „naszym” świętym pt. Tajemnica Ojca 
Pio, który będzie można zobaczyć w kinie w Zdzieszowicach w następujących ter-
minach: 18 września (środa), o godz. 10.30; 20 września (piątek) o godz. 19.00 
oraz 22 września (niedziela) o godz. 17.30. Na pierwszy z ww. seansów można się 
jeszcze zapisywać w kancelarii parafialnej.

 ▪ 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, a także za prace przy naszych obiektach parafialnych.

Ogłoszenia parafialne  _____________
1  września 2019 r. .


