
 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele odpra-
wiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30.

 ▪ W poniedziałek (3 października) po Mszy św. wieczornej serdecznie zapraszam na 
spotkanie formacyjno-organizacyjne członków Róż Różańcowych. 

 ▪ We wtorek o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego od-
będzie się spotkanie Przyjaciół Misji.

 ▪ W środę (5 października) o godz. 18.00 w Ochronce odbędzie się spotkanie człon-
ków i sympatyków rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwar-

tek modlitwę różańcową odprawimy w połączeniu z Godziną Świętą.
 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach serdecznie zapra-

sza w piątek (7 października) na Gminny Dzień Seniora. Obchody, które poprzedzi 
Msza św. o godz. 9.00 w kościele św. Antoniego, odbywać się będą w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach od godz. 10.30. W pro-
gramie m.in.: występy zespołu tanecznego „Złoty Łan” z Publicznego Przedszkola nr 
6 w Zdzieszowicach, wspomnienia z podróży – „Litwa jakiej nie znacie” (p. Natalia 
Barczyk) oraz „Podlasie i Łowicz” (p Adam Hyjek), „Muzyczna podróż w krainę bal-
lad” (Karolina i Bracia Obstoj) oraz występ kabaretowy Alicji i Krzysztofa.

 ▪ W przyszłą niedzielę już po raz 16. w całej Polsce organizowany będzie Dzień Pa-
pieski. Tak jak w ubiegłych latach, w tym dniu zostanie przeprowadzona zbiórka na 
rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 ▪ Zapowiedź! W piątek 28 października o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie uczest-
ników planowanej w lutym 2017 r. parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej, które 
poprowadzą o. Paschalis OFM i p. Anna Pikuła, dyrektor Komisariatu Ziemi Świętej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na seminarium duchowne i instytucje diece-
zjalne; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszego ko-
ścioła. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Irenę Po-
demską, lat 80, z Placu 1 Maja 16 (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
13.00); zaś z parafii św. Antoniego zmarła śp. Brygida Pietrzona, lat 66, z ul. Ko-
ściuszki. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Ogłoszenia parafialne  _____________
2 pa ździernika 2016 r. .

 


