
 ▪ Parafia św. Antoniego przeżywa dzisiaj swoje święto patronalne (Suma od-
pustowa o godz. 11.00). Gościmy duszpasterza tej parafii – dziękujemy za 
głoszone słowo Boże, a jako wyraz naszej solidarności i jedności z parafią 
„Matką” ofiary złożone w ramach kolekty przekażemy na remont dachu 
kościoła św. Antoniego.

 ▪ Serdecznie zapraszam dzisiaj o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa z procesją teoforyczną w ramach obchodzo-
nej tak zwanej „oktawy” Bożego Ciała. Procesje te będą się odbywały do 
czwartku po Mszach św. wieczornych z wyjątkiem środy – w tym dniu po 
Mszy św. porannej odprawimy nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 

 ▪ W środę o godz. 17.00 w naszej sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci 
Maryi.

 ▪ W czwartek od godz. 17.00 do 18.00 zapraszam dzieci do skorzystania z sa-
kramentu pokuty z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym dniu nie bę-
dzie Mszy św. szkolnej, ale dzieci gorąco zachęcam do udziału w tej Mszy 
św. z racji procesji teoforycznej; po Mszy św. – spotkanie ministrantów.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że 22 czerwca (czwartek) o godz. 
14.00 z placu kościelnego przy ul. Pokoju zaplanowany jest wyjazd do Rud 
Raciborskich na wystawę ikon, a następnie na zaproszenie ks. proboszcza 
Marcina Gajdy do Sośnicowic.

 ▪ W dzień zakończenia roku szkolnego (piątek) o godz. 8.00 zapraszam dzieci, 
młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św. dziękczynną za łaski w minio-
nym czasie i z prośbą o opiekę Bożą na czas wakacji.

 ▪ W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a za-
razem 23. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszam 
w tym dniu na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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 ▪ Również w piątek o godz. 19.00 serdecznie zapraszam na spotkanie wolon-
tariuszy, którzy chcieliby włączyć się w prowadzenie i animowanie zajęć dla 
dzieci w ramach organizowanych przez Parafialny Zespół Caritas półkolonii 
(od 26 do 30 czerwca br., w godzinach od 9.00 do 13.00). 

 ▪ Przyszłą niedzielę chcemy przeżyć w naszej parafii jako dzień łączności 
z ziemską Ojczyzną Pana Jezusa. Gościem będzie o. Nikodem Gdyk OFM 
z Komisariatu Ziemi Świętej w Krakowie, który wygłosi kazania, a po Mszach 
św. da okazję do rozmów i do nabycia materiałów o Ziemi Świętej oraz pa-
miątek z Betlejem i Jerozolimy.

 ▪ Za tydzień na Górze Świętej Anny odbędą się dwie diecezjalne pielgrzymki: 
w sobotę 5. Pielgrzymka Róż Różańcowych Rodziców, a w niedzielę trady-
cyjna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. 

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Wioleta Ludwig ze Zdzieszowic i Łukasz Kampa 
z Gogolina — zapowiedź III; Ewelina Gołąbek z d. Kriener ze Zdzieszowic 
i Roland Gołąbek ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Karolina Bednarczyk ze 
Ścigowa i Rafał Waletzko ze Zdzieszowic — zapowiedź I.

 ▪ Dzisiejszą kolektę przekazujemy parafii św. Antoniego; zaś przed kościołem 
można złożyć ofiarę na Wydział Teologiczny UO. W przyszłą niedzielę ko-
lekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. 
Tadeusza Borowskiego, lat 87, z Placu 1 Maja (pogrzeb odbył się w środę); 
zaś z parafii św. Antoniego zmarł śp. Jan Dudek, lat 72, z ul. Akacjowej. 
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

 

Ogłoszenia parafialne  _____________
18 czerwca 2017 r. .


