Ogłoszenia parafialne ______________
25 czerwca 2017 r. .
▪▪ Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej parafii jako dzień łączności z ziemską Ojczyzną Pana Jezusa. Gościmy o. Nikodema Gdyka OFM z Komisariatu
Ziemi Świętej w Krakowie, który głosi słowo Boże i daje możliwość nabycia
materiałów o Ziemi Świętej oraz pamiątek z Betlejem i Jerozolimy.
▪▪ Od poniedziałku do końca wakacji (od 26 czerwca do 31 sierpnia) Msze św.
wieczorne będą odprawiane o godz. 19.00.
▪▪ Od jutra też będziemy towarzyszyć dzieciom w przeżywaniu pierwszych dni
wakacji w ramach tzw. wakacji „po Bożemu”. Początek o godz. 9.00 w Stumilowym Lasku (można też przyjść do kościoła, skąd wyruszymy o godz. 8.45).
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie formacyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W czwartek obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Msze św. będą celebrowane o godz. 7.00 i 19.00.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza grupy modlitewne na prelekcję ks. dra
Antoniego Pietrzyka na temat: „Pismo święte Starego i Nowego testamentu
jako źródło wiary chrześcijańskiej”, która odbędzie się w dniu 29 czerwca po
wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ W sobotę 1 lipca od godz. 9.00 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ W niedzielę 2 lipca o godz. 5.00 z kościoła św. Antoniego wyruszy ślubowana
piesza pielgrzymka wiernych z obu zdzieszowickich parafii do Ujazdu-Studzionki. Powrót i powitanie pielgrzymów o godz. 18.00.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się doroczna
Pielgrzymka Dzieci, której punktem centralnym będzie Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego w Grocie Lurdzkiej w niedzielę o godz. 10.00.

Ogłoszenia parafialne ______________
25 czerwca 2017 r. .
▪▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza tradycyjnie swoich członków i sympatyków w pierwszą niedzielę miesiąca (2 lipca) na spotkanie modlitewno-formacyjne o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza również 22 lipca 2017 r. (sobota) na
pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 7.30, powrót ok.
godz. 20.00. Koszt pielgrzymki 30 zł. Zapisy w zakrystii w kościele św. Antoniego.
▪▪ Zapowiedzi przedślubne: Ewelina Gołąbek z d. Kriener ze Zdzieszowic i Roland Gołąbek ze Zdzieszowic — zapowiedź III; Karolina Bednarczyk ze Ścigowa i Rafał Waletzko ze Zdzieszowic — zapowiedź II; Sabina Kupka z d. Kowolik z Raszowej i Paweł Kupka ze Zdzieszowic — zapowiedź I.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, w czwartek
– na potrzeby Stolicy Apostolskiej, zaś w przyszłą niedzielę kolekta będzie
przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i instytucji diecezjalnych. „Bóg zapłać!”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z parafii św. Antoniego śp. Bernadetę Koziołek, lat 67, ul. Myśliwca. Wieczny odpoczynek racz
Jej dać Panie…

