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▪▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne (Suma odpustowa
o godz. 11.00). Jako wyraz naszej solidarności i jedności ofiary złożone w ramach
kolekty przekażemy na remont dachu kościoła św. Antoniego.
▪▪ Również dzisiaj zapraszam o godz. 15.30 na spotkanie katechetyczne „przy kawie”,
którego tematem będą cuda eucharystyczne.
▪▪ W czwartek nie będzie Mszy św. szkolnej, ale dla dzieci od godz. 17.00 do 18.00
będzie okazja do spowiedzi św.
▪▪ W dzień zakończenia roku szkolnego (piątek) o godz. 9.00 zapraszam dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minionym czasie
i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji.
▪▪ Także w piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ Parafialny Zespół Caritas – podobnie, jak w ubiegłym roku – organizuje dla naszych
dzieci w wieku od 7 do 12 lat letni wypoczynek w formie półkolonii. W programie „Wakacji po Bożemu”, które odbędą się od 9 do 13 lipca w godz. od 9.00 do
14.00 (z wyjątkiem dłuższych dni wycieczkowych), znalazło się wiele ciekawych zajęć, m.in.: tańce i zabawy w Stumilowym lasku, atrakcje kulinarne w „Gołębniku”,
a także wycieczki do parku rozrywki w Żorach i do gospodarstwa agroturystycznego w Szczedrzyku. Zajęcia i wycieczki będą się odbywały pod okiem wykwalifikowanych opiekunów oraz prowadzone i animowane przez wspaniałych młodych wolontariuszy. Serdecznie zachęcamy dzieci do udziału. Zapisy w kancelarii
parafialnej oraz w zakrystii po Mszach św. do 30 czerwca. Udział w „Wakacjach
po Bożemu” jest darmowy (dzięki wsparciu naszej szkoły, dofinansowaniu z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i środkom Parafialnego Zespołu Caritas) z wyjątkiem wycieczek, na które symboliczne opłaty wynoszą 10 zł (płatne przy zapisie).
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Michał Han ze Zdzieszowic i Patrycja Fudali ze Zdzieszowic — zapowiedź II;
▪▪ Dzisiejszą kolektę, jak już wspomniano, przekażemy na remont dachu kościoła św.
Antoniego; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego
kościoła. Serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Danutę
Kaziuk, lat 65, z ul. Mickiewicza (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

