
 

Ogłoszenia parafialne  _____________
 20 stycznia 2019 r. .

 ▪ Jeszcze dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 15.30 na niedzielne spotkanie nazwane 
„kawa z księdzem”. Tym razem gościem specjalnym spotkania będzie ks. Wojciech 
Lippa (teolog i historyk sztuki), który wygłosi prelekcję na temat: „Boże Narodze-
nie w sztuce”.

 ▪ W poniedziałek o godz. 17.00 zapraszam na spotkanie formacyjne Grupy Modli-
twy Ojca Pio. Spotkanie odbędzie się w kościele.

 ▪ Również w poniedziałek o godz. 17.00 swoje spotkanie formacyjne z s. Julią w salce 
parafialnej będą miały Dzieci Maryi.

 ▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza swoich członków na „spotkanie noworoczne”, 
które odbędzie się w czwartek (24 stycznia) o godz. 15.30 w domu katechetycz-
nym przy kościele św. Antoniego (sala św. Mikołaja).

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

 ▪ Serdecznie zapraszam na parafialną pielgrzymkę do Włoch, która planowana jest 
w dniach od 25 czerwca do 6 lipca 2019 r. W programie pielgrzymki znajdą się nastę-
pujące miejsca: Wenecja – Padwa – Ravenna – Loreto – Lanciano – Manoppello – Or-
tona – San Giovanni Rotondo – Monte Sant Angelo – Pietrelcina – Pompeje – Neapol 
– Rzym – Watykan – Orvieto – Perugia – Asyż. Cena pielgrzymki: 850 zł + 410  Euro. 
W tym zawiera się m.in.: transport autokarem; 10 noclegów; wyżywienie (10 śnia-
dań i 10 obiadokolacji); ubezpieczenie i opieka pilota. Szczegółowy program piel-
grzymki został wydrukowany na osobnych kartkach dostępnych w zakrystii. Zapisy 
w kancelarii parafialnej. Przy zapisie należy wpłacić zaliczkę 500 zł. Szczegółowych 
informacji udzielam osobście, wiele z nich zamieszczono na stronie internetowej.

 ▪ Dzisiejsza kolekta – podobnie jak w przyszłą niedzielę – będzie przeznaczona na 
potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zbigniewa Wantucha, 
lat 68, ostatnio mieszkał w Żyrowej (pogrzeb odbył się w środę) oraz śp. Marię 
Labisz, lat 86, z ul. Pionierów – wcześniej mieszkała w Oleszce (pogrzeb odbył się 
w piątek). Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


