Ogłoszenia parafialne ______________
17 września 2017 r. .
▪▪ W środę w sali parafialnej odbędą się spotkania Dzieci Maryi: o godz. 17.00 s. Nikola
zaprasza kandydatki i marianki młodsze, zaś o godz. 18.00 – marianki starsze.
▪▪ 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.
▪▪ Również w czwartek o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Dekanalny duszpasterz młodzieży zaprasza na CZUWANIE MŁODZIEŻOWE, któremu
przyświecać będzie hasło: „Miłość, która porusza”. Spotkanie odbędzie się w kościele
parafialnym w Leśnicy w piątek, o godz. 19.30.
▪▪ Od piątku do niedzieli (od 22 do 24 września) odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka
Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny.
▪▪ W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać po raz czwarty odpust parafialny, który
w naszej parafii zbiega się z rocznicą poświęcenia kościoła (kiermaszem). Wydarzenie 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. 16.00.
— punktem centralnym święta patronalnego i kiermaszu będzie Suma odpustowa o godz.
10.30, podczas której kazanie wygłosi ks. prof. dr hab. Norbert Widok. Gościem honorowym będzie ks. Prałat Antoni Komor. Mszę św. zakończy tradycyjna z tej okazji
procesja teoforyczna dookoła kościoła z udziałem kapłanów dekanatu leśnickiego.
▪▪ Poproszono mnie o umieszczenie następującego komunikatu: Krakowskie Centrum
diagnostyki organizuje badania płuc, zakwaszenia oraz gęstości kości pod kątem wykrycia osteoporozy. Badanie odbędzie się w Ambulansie Diagnostycznym w środę
(20 września) o godz. 13.45 na parkingu przy naszym kościele. Szczegóły na plakacie
w gablotce i ulotkach pod półką z gazetkami parafialnymi.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecznie
dziękuję za złożone ofiary.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Ryszarda
Pietrzyka, lat 68, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie...

