
 ▪ Dziś przypada – obchodzony w naszym kraju od kilku lat – Dzień Dziękczynienia 
za opiekę Bożą nad narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami 
i ofiarami wspieramy świątynię pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, 
wzniesioną jako wotum wdzięczności Polaków.

 ▪ We wtorek o godz. 18.45 w naszej sali parafialnej odbędzie się pierwsze spotka-
nie usamodzielnionego parafialnego zespołu Caritas. Na spotkanie to serdecz-
nie zapraszam zarówno Panie już od wielu lat angażujące się w posługę charyta-
tywną (dotąd z siedzibą przy parafii św. Antoniego), jak też osoby „nowe”, które 
byłyby skłonne chociaż w jakimś stopniu podzielić się swoim czasem i „wyobraź-
nią miłosierdzia”.

 ▪ Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej serdecznie zaprasza na 
występ zespołu „Perła” z Doliny na Ukrainie pod kierownictwem ks. prof. Krzysz-
tofa Panasowca, który odbędzie się 6 czerwca (wtorek) o godz. 14.30 w sali wido-
wiskowo-kinowej w Zdzieszowicach. Wstęp wolny.

 ▪ W czwartek o godz. 18.00 zapraszam dzieci na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. 
o godz. 17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie kandydatów do grona mini-
strantów. Po Mszy św. swoje zebranie będą mieli lektorzy i ministranci.

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zarząd Osiedla Akacjowa – Zie-
lona zapraszają na piknik rodzinny, który odbędzie się 9 czerwca (piątek) na terenie 
rekreacyjnym „Mirabelka” na osiedlu ulic Akacjowej i Zielonej. Początek o godz. 
16.00. Przewidziano wiele atrakcji – szczegóły na plakacie w gablotce.

 ▪ Zapowiedzi przedślubne: Nikola Blaucik ze Zdzieszowic i Marcin Chudzicki ze Zdzie-
szowic — zapowiedź II; Wioleta Ludwig ze Zdzieszowic i Łukasz Kampa z Gogolina 
— zapowiedź I

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diece-
zjalnych instytucji, a przed kościołem można składać ofiarę na Świątynię Opatrz-
ności Bożej w Warszawie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na po-
trzeby naszej parafii. „Bóg zapłać!”.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności z naszej parafii śp. Stani-
sława Grabińskiego, lat 67, z ul. Pionierów (pogrzeb odbył się w piątek), zaś z para-
fii św. Antoniego zmarli: śp. Urszula Rut, lat 82, z ul. Piastów i śp. Franciszek Wik-
tor, lat 88, z ul. Zielonej. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
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