
 

Ogłoszenia parafialne  _____________
 30 grudnia 2018 r. .

 ▪ Dzisiaj serdecznie zapraszam o godz. 16.30 na koncert kolęd w wykonaniu 
zespołu AKTYWNI oraz solistek sekcji wokalnej M-GOKSiR w Zdzieszowicach, 
który wpisuje się w ramy nabożeństwa przy żłóbku. Organizatorem koncertu 
jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach.

 ▪ Jutro przypada ostatni dzień roku kalendarzowego 2018. Serdecznie zapra-
szam w tym dniu o godz. 17.00 na Mszę św. w intencji wszystkich Parafian 
oraz nabożeństwo, podczas którego odśpiewamy przebłagalne suplikacje za 
grzechy popełnione w kończącym się roku kalendarzowym oraz dziękczynne 
Te Deum laudamus za otrzymane łaski. Będziemy też prosić Pana Boga o bło-
gosławieństwo w nowym roku. 

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

 ▪ W czasie kolędowym kancelaria parafialna będzie czynna pół godziny po 
Mszy św.

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

 ▪ W parafii trwają odwiedziny kolędowe. Serdecznie dziękuję wszystkim, któ-
rzy już otworzyli swoje domy i z wielką życzliwością przyjęli kolędę. Dla przy-
pomnienia podaję plan wizyt na najbliższe dni:

— we środę wtorek (2 stycznia), od godz. 14.30 – ulica Strzelecka – numery 
parzyste (od początku);

— w czwartek (3 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Strzelecka – numery niepa-
rzyste (od początku) i Prusa (od początku);



— w piątek (4 stycznia), od godz. 14.30 – ulice: Plac 1 Maja (od końca), Ko-
pernika (od początku);

— w sobotę (5 stycznia), od godz. 10.00 – ulica Katowicka (od końca);

 ▪ W przyszłą niedzielę o godz. 16.45 serdecznie zapraszam na wieczór kolęd 
i pastorałek, który poprowadzi miejscowy zespół muzyczny „Dobra Nowina”. 
Koncert będzie miał charakter nabożeństwa, stanowiąc okazję, by wyśpie-
wać chwałę Bogu. 

 ▪ Również w Uroczystość Objawienia Pańskiego Starosta Krapkowicki zapra-
sza do udziału w Orszaku Trzech Króli. Rozpoczęcie o godz. 15.00 w kościele 
św. Mikołaja w Krapkowicach.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, tak też bę-
dzie w Nowy Rok, zaś w przyszłą niedzielę – w Uroczystość Objawienia Pań-
skiego – kolekta będzie przeznaczona na misje. „Bóg zapłać”. 

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Józefę Sobierską, 
lat 65, z ul. Słowackiego (pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 11.00). 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
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