Ogłoszenia parafialne ______________
12 listopada 2017 r. .
▪▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 9. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który ujawnia się modlitwą i możliwością złożenia ofiary na ten cel.
▪▪ Dzienny Dom Pobytu „Stokrotka” zaprasza w środę 15 listopada o godz. 11.30 na
spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz kominiarzem, którzy wygłoszą prelekcję na temat: „Bezpieczne użytkowanie pieców centralnego ogrzewania, a problem niskiej emisji w gminie Zdzieszowice”.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz.
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas siódmych szkoły podstawowej.
▪▪ Z okazji liturgicznego wspomnienia bł. Karoliny Kózkówny Ruch Czystych Serc zaprasza młodzież z całej diecezji na warsztaty: „Dziewczyna i chłopak, wszystko
na opak – komunikacja w relacji”. Spotkanie odbędzie się 18 listopada w parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Początek o godz. 9.00 w „Chacie Kmicica”
obok plebanii. Szczegółowy program i sposób zgłoszenia znajduje się m.in. na naszej stronie internetowej.
▪▪ W przyszłą niedzielę serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na kolejne niedzielne
spotkanie nazwane „kawa z księdzem”. W programie spotkania m.in. prelekcja
o historii sakramentu pokuty.
▪▪ Dnia 25 listopada (sobota) od godz. 10.00 w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej
Anny odbędzie się dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas. W programie m.in. Msza św., konferencja i spotkanie z dzieleniem się doświadczeniami
w służbie Miłości. Zgłoszenia przyjmuję telefonicznie, w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej do 17 listopada.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła, zaś przed kościołem można złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Marię Stanecko, lat 91, oraz śp. Krzysztofa Schady, lat 48 (pogrzeb odbędzie
się w poniedziałek o godz. 15.00). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

