
 

 ▪ Dziękujemy za obecność i głoszone dziś słowo Boże o. Michałowi Lepichowi ze 
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ofiary za Kalendarze mi-
syjne na 2020 rok, które rozprowadza, są wsparciem dla misji. 

 ▪ W poniedziałek (26 sierpnia) o godz. 18.00 odbędzie się w kościele spotkanie for-
macyjne Grupy Modlitwy Ojca Pio.

 ▪ W czwartek (29 sierpnia) o godz. 16.30 w domu katechetycznym przy kościele św. 
Antoniego (w sali św. Mikołaja) odbędzie się zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej.

 ▪ Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „PRO MISSIO” poprzez firmę Green Office Eco-
logic prowadzi w diecezjach w Polsce akcję zbiórki zużytego sprzętu elektronicz-
nego i elektrycznego (zużyte komputery, monitory, radia, odbiorniki telewizyjne, 
pralki, lodówki i inne tego typu urządzenia...). Tą drogą pozyskuje środki na reali-
zację swoich zadań statutowych. W czwartek 29 sierpnia od godz. 12.00 do 16.00 
zostanie przeprowadzona taka zbiórka na parkingu przy naszym kościele.

 ▪ Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny serdecznie zapraszają  w dniach od 29 
sierpnia do 1 września br. na Wielki Odpusty Kalwaryjski ku czci Aniołów Stróżów. 
Szczegółowy program zamieszczony jest w gablotce.

 ▪ W przyszłą niedzielę (1 września) o godz. 14.00 w domu katechetycznym przy ko-
ściele św. Antoniego (w salce św. Mikołaja) odbędzie się spotkanie modlitewno-
-formacyjne członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

 ▪ Przy okazji Franciszkański Zakon Świeckich informuje, że w dniach od 6 do 8 wrze-
śnia br. (początek w piątek o godz. 17.00) w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej 
Anny odbędą się Dni Duchowości Franciszkańskiej.

 ▪ Zachęcam dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty z racji zbliżają-
cego się nowego roku szkolnego. W naszym kościele okazja do spowiedzi św. jest 
codziennie pół godziny przed Mszą św., a w najbliższym tygodniu będzie dodat-
kowo w piątek i sobotę od godz. 18.00 do 19.00. Nadmienię, że Msza św. z oka-
zji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się 2 września (poniedziałek) 
o godz. 8.00.
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 ▪ Od 15 sierpnia w wybranych kinach można oglądać film Tajemnica Ojca Pio. To naj-
nowsze, biograficzne dzieło o wielkim „naszym” świętym. Twórcy zadbali o niepu-
blikowane dotąd materiały m.in.: nagrania Ojca Pio w zakonie w Pietrelcinie, zezna-
nia świadków, świadectwa uzdrowień oraz ekskluzywny materiał dokumentujący 
niedawną ekshumację ciała św. Ojca Pio. Z inicjatywy naszej parafii i dzięki życz-
liwości MGOKSiR-u film będzie można zobaczyć w kinie w Zdzieszowicach w na-
stępujących terminach: 18 września (środa), o godz. 10.30; 20 września (piątek) 
o godz. 19.00 oraz 22 września (niedziela) o godz. 17.30. Na pierwszy z ww. sean-
sów można się zapisywać także w DDP „Stokrotka”.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Sabina Sapich ze Zdzieszowic i Andrzej Hasterok ze Zdzie-
szowic — zapowiedź III.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą nie-
dzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. Serdecz-
nie dziękuję za złożone ofiary, a także ogromną pomoc w pracach przy naszych 
obiektach parafialnych.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności śp. Stanisława Kulczyń-
skiego, lat 70, wcześniej mieszkał przy ul. Wolności, aktualnie przy ul. Nowej (po-
grzeb odbył się w czwartek). Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…


