
  

 ▪ We wtorek przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2019. Serdecznie zapra-
szam w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian oraz 
na nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy przebłagalne suplikacje za grze-
chy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym oraz dziękczynne Te Deum 
laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o błogosławieństwo 
w nowym roku. 

 ▪ W środę świętujemy Nowy Rok oraz zakończenie oktawy Narodzenia Pańskiego, 
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Modlitw o Po-
kój. W naszej parafii będziemy gościć biskupa gliwickiego Jana Kopca. Msze św. 
będą sprawowane jak w każdą niedzielę. 

 ▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sprawach pilnych 
będę do dyspozycji po Mszach św.

 ▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 
miesiąca. W piątek po Mszy św. porannej odmówimy litanię ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, natomiast w sobotę zapraszam na Godzinki o Niepokalanym 
Poczęciu NMP i rozważanie w ramach nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. 

 ▪ W parafii trwają odwiedziny kolędowe. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już 
otworzyli swoje domy i z wielką życzliwością przyjęli kolędę. 

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd i pasto-
rałek, który poprowadzą wokalistki Studia Piosenki przy MGOKSiR w Zdzieszowi-
cach, uczniowie szkół podstawowych SP2 i SP3 oraz zaproszeni Goście. Koncert bę-
dzie miał charakter nabożeństwa, stanowiąc okazję, by wyśpiewać chwałę Bogu. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też będzie 
w Nowy Rok i w przyszłą niedzielę. „Bóg zapłać”. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Jadwigę 
Nowak, lat 87, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w sobotę), śp. Marię Malik, lat 81, 
z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się we wtorek), zaś z parafii św. Antoniego śp. Sta-
nisławę Pietrzak, z ul. Dworcowej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie..
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