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4 grudnia 2016 r. .
▪▪ Dzisiaj o godz. 11.00 podczas Mszy św. w kościele seminaryjno-akademickim
w Opolu nasz parafianin, kleryk Piotr Mandala, przyjmie posługę kandydatury do
święceń diakonatu. Gratulujemy, a jednocześnie pamiętajmy o nim w modlitwach.
▪▪ Również dzisiaj Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają po przedpołudniowych Mszach św. na wystawę prac świątecznych i słodki poczęstunek.
▪▪ Serdecznie zachęcam dzieci z lampionami, młodzież i dorosłych do udziału w Roratach, które w naszym kościele sprawowane są codziennie o godz. 18.00, a w soboty o godz. 8.00. Przez cały Adwent można też nabywać w zakrystii wigilijne
świece (w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki wigilijne.
▪▪ W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00 i 18.00. Podczas wieczornej Mszy św. Dzieci Maryi z naszej parafii odnowią swoje przyrzeczenia. Marianki
przygotowały też przedstawienie, które poprzedzi Mszę św.
▪▪ Ponawiając zachętę młodzieży naszej parafii, informuję, że jeszcze dzisiaj można
zgłaszać w zakrystii rodziny, które chciałyby wraz ze swoimi dziećmi gościć 6 grudnia w swoich domach „św. Mikołaja”.
▪▪ W sobotę 10 grudnia od godz. 10.00 odbędzie się w parafii św. Antoniego XI Międzyparafialny Dzień Skupienia dla członków i sympatyków zespołów Caritas z Januszkowic, Jasionej, Krępnej, Rozwadzy i Zdzieszowic. W programie spotkania
przewidziano m.in.: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, konferencję, dzielenie się doświadczeniami z ostatniego roku działalności, poczęstunek i łamanie się
opłatkiem, adorację Najświętszego Sakramentu (z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty) oraz Eucharystię.
▪▪ Burmistrz Zdzieszowic, MGOKSiR w Zdzieszowicach, Stowarzyszenie „Osiedlok”
oraz Samorząd Mieszkańców „Stare Osiedle” serdecznie zapraszają na kiermasz
bożonarodzeniowy, który odbędzie się w sobotę 10 grudnia od godz. 14.00 przy
Placu 1 Maja. Więcej informacji na plakacie i w gazetce „Osiedlok”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby Seminarium Duchownego i diecezjalnych instytucji, a przed kościołem można złożyć ofiarę do puszek z racji
przeżywanego dziś Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za ofiary.

