
  

 ▪ Jeszcze przez tydzień zachęcam do udziału w październikowych nabożeń-
stwach różańcowych, które w dni powszednie rozpoczynają się o godz. 17.30, 
a w soboty i niedziele – o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami różańco-
wymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ W poniedziałek odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio. Tym razem 
rozpocznie się ono o godz. 17.30 wspólnym dla wszystkich nabożeństwem 
różańcowym, a po Mszy św. będziemy się modlić litanią do św. Ojca Pio i po-
prowadzę katechezę.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 

 ▪ Pozostaje jeszcze do środy otwarta inicjatywa Parafialnego Zespołu Caritas 
skierowana do ludzi samotnych z naszej parafii, którzy chcieliby, a nie są w sta-
nie samodzielnie dotrzeć na groby swoich bliskich na cmentarzach w Zdzie-
szowicach lub Żyrowej – także po 1 listopada dla zyskania odpustu. Zgłosze-
nia można składać najlepiej telefonicznie – 77 483 40 93. 

 ▪ Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic organizują w przyszłą niedzielę (31 paździer-
nika) Zdzieszowicki Pochód Świętych pod hasłem "Święty zwycięża!". Pochód 
rozpocznie się w naszym kościele o godz. 14.45, potem nastąpi przemarsz do 
kościoła św. Antoniego, gdzie zostanie odmówiony różaniec. Na zakończenie 
przewidziano poczęstunek w salce. Siostry gorąco zachęcają do przebrania się 
za jakiegoś świętego i zabranie ze sobą światełek, np. lampionów.

 ▪ Dodatkowa okazja do spowiedzi św. przed uroczystością Wszystkich Świętych:
— w czwartek od 17.00 do 19.30 (z przerwą na różaniec i Mszę św.)
— w piątek od 10.00 do 11.00 i od 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.)
— w sobotę od 10.00 do 11.00 i od 16.30 do 19.30 (z przerwą na Mszę św.).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na misje; w przyszłą niedzielę kolekta 
będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Serdecznie dziękuję za zło-
żone ofiary.
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