
 

 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie z cyklu „kawa z księ-
dzem”. Temat: Ocalić okruchy – niedopowiedziane historie z pielgrzymki do Włoch 
(nie tylko dla pielgrzymów).

 ▪ We wtorek s. Julia zaprasza na spotkanie Dzieci Maryi, które odbędzie się w sali 
parafialnej o godz. 17.00.

 ▪ W środę o godz. 10.30, a także w piątek o godz. 18.00 oraz w niedzielę o godz. 
17.00 będzie można zobaczyć w kinie w Zdzieszowicach film o wielkim „naszym” 
świętym pt. Tajemnica Ojca Pio. Cena biletu – 15 zł. Bilety można nabyć w kasie 
kina. Osoby, które się już zapisały (w „Stokrotce” lub w kancelarii) otrzymają bi-
lety przed seansem lub mogą je odebrać wcześniej w kancelarii.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. 

 ▪ Duszpasterstwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprasza do udziału w 24. 
Pielgrzymce Narodów do Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach. Pielgrzymka 
odbędzie się w sobotę 21 września 2019 r.

 ▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz szósty odpust parafialny, który 
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Wyda-
rzenie to wiąże się z przygotowaniem zarówno zewnętrznym, jak i duchowym: 
—  serdecznie proszę chętnych i dysponujących siłami panów o pomoc w pracach 

porządkowych wokół naszego kościoła, które planujemy rozpocząć w piątek 
o godz. 9.00. Panie zapraszam w tym czasie do zrobienia wieńców zdobiących 
tzw. „zacheuszki”.

— dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed odpustem będzie w piątek od godz. 
17.00 i w sobotę od godz. 16.30.

— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa 
o godz. 10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. Adam Rogalski, proboszcz 
parafii NSPJ w Raciborzu. Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Ko-
mor. Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji procesja teoforyczna dookoła 
kościoła z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego.

 ▪ 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 i pomoc w pracach przy naszych obiektach parafialnych.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Bertę Skow-
ron, lat 97, z ul. Wolności (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek…

Ogłoszenia parafialne  _____________
15 września 2019 r. .


