Ogłoszenia parafialne ______________
30 września 2018 r. .
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Dzieci
Maryi.
▪▪ Od poniedziałku przez cały miesiąc październik serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w dni powszednie będą się rozpoczynały o godz.
17.30, zaś w soboty i niedziele o godz. 17.15. Kościół związał z tymi nabożeństwami możliwość uzyskania przez wiernych każdego dnia odpustu zupełnego. Należy przy tym spełnić następujące warunki: a) odmawiać różaniec
w kościele, kaplicy lub rodzinie, b) modlitwa ma obejmować przynajmniej
jedną część różańca (5 dziesiątek), c) rozmyślanie tajemnic, d) przy publicznym odmawianiu zapowiedź tajemnic według przyjętego zwyczaju. Spełnić
należy również zwyczajne warunki uzyskania odpustu.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną.  
▪▪ W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek szczególną intencją modlitwy różańcowej, którą
odprawimy w połączeniu z Godziną Świętą, będzie prośba o nowe i święte
powołania kapłańskie i zakonne. W piątek po Mszach św. w duchu wynagrodzenia za grzechy całego świata 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 piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem
biblijnym.
▪▪ W sobotę o godz. 9.15 rozpoczną się comiesięczne odwiedziny chorych.
▪▪ Również w sobotę 6 października br. odbędzie się 26. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, której punktem centralnym będzie Msza św. o godz. 10.30 w bazylice
sanktuarium pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały. W programie
pielgrzymki przewidziano także konferencję formacyjną i nabożeństwo ku
czci św. Jadwigi.

Ogłoszenia parafialne ______________
30 września 2018 r. .
▪▪ W przyszłą niedzielę chcemy w naszej parafii dziękować za tegoroczne plony
– Msza św. dożynkowa o godz. 10.30.
▪▪ Również w przyszłą niedzielę na Górze Świętej Anny odbędzie się Pielgrzymka
Orkiestr Kalwaryjskich oraz Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą niedzielę ofiary będą przeznaczone dla seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych. Za wszelką życzliwość składam serdeczne podziękowanie.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Urszulę Glacel, lat 76, z ul. Chrobrego (pogrzeb odbędzie się we wtorek
o godz. 12.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia społeczne_____________________________
▪▪ W czwartek (4 października) o godz. 17.30 w budynku samorządowym  – tzw.
Gołębniku – odbędzie się ogólne zebranie mieszkańców naszego osiedla.
▪▪ Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” oraz Stowarzyszenie „Osiedlok”
zapraszają 6 października na RAJD ROWEROWY SENIORÓW, który historyczno-krajoznawczą trasą (przez miejscowości: Rozwadza, Krępna, Zakrzów
i Jasiona) poprowadzi p. Adam Hyjek. Zbiórka uczestników o godz. 9.45 przy
sklepie Malorny w Zdzieszowicach, a wyjazd zaplanowano na godz. 10.00.

