Ogłoszenia parafialne ______________
7 pa ździernika 2018 r. .
▪▪ W dzisiejszą niedzielę dziękujemy w naszej parafii za tegoroczne plony. Jest to okazja, by ożywić szacunek dla Stwórcy i pokorę wobec daru życia – zarówno ludzkiego,
jak i otaczającej przyrody. Warto też pogłębić przekonanie, że „bez pracy nie ma kołaczy”, bo ono potwierdza potrzebę harmonijnej pracy i korzystania z jej owoców.
▪▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które w naszym kościele odprawiane są codziennie przez cały miesiąc październik o godz. 17.30 w dni powszednie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi oraz spotkanie ministrantów. Natomiast o godz.
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży
z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ W piątek o godz. 18.45 serdecznie zapraszam młodzież do udziału w wieczornej liturgicznej modlitwie Kościoła (Nieszpory) z krótkim rozważaniem biblijnym.
▪▪ W sobotę (13 października) w naszej parafii przypada coroczny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu, który rozpocznie i zakończy Msza św. W tym dniu zapraszam również na wieczorne nabożeństwo fatimskie. Dla zapewnienia ciągłości
osób adorujących, podaję ramowy plan czuwania przed Najświętszym Sakramentem (oczywiście, wszyscy są zaproszeni według swoich możliwości):
– 8.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu
– 9.00 – Róża Różańcowa pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– 10.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Anielskiej
– 11.00 – adoracja w ciszy
– 12.00 – Róża Różańcowa pw. Wniebowzięcia NMP
– 13.00 – Róża Różańcowa pw. NMP Królowej Różańca
– 14.00 – Grupa Modlitwy Ojca Pio
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 15.30 – Parafialny Zespół Caritas
– 16.00 – adoracja w ciszy
– 17.30 – adoracja rozpoczynająca nabożeństwo fatimskie – o godz. 18.00
rozpocznie się Msza św., po której zostanie odmówiony różaniec fatimski, a nabożeństwo zakończy procesja ze świecami.

Ogłoszenia parafialne ______________
7 pa ździernika 2018 r. .
▪▪ W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy 18. Dzień Papieski, z którym związane są
dwie rocznice z życia św. Jana Pawła II: 60. rocznica sakry biskupiej i 40. rocznica
wyboru na tron Piotrowy. Tak jak w ubiegłych latach, w tym dniu zostanie przeprowadzona zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera
uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich.
▪▪ Również w niedzielę 14 października na Górze Świętej Anny odbędą się obchody
Dnia Dziecka Utraconego. W programie: Msza św. o godz. 17.00, a po niej różaniec i procesja na cmentarz do symbolicznego Grobu Dziecka Utraconego.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby seminarium duchownego i instytucji diecezjalnych; w przyszłą niedzielę ofiary będą przeznaczone na rzcz naszego
kościoła. Za wszelką życzliwość składam serdeczne podziękowanie.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Agnieszkę
Wacław, lat 91, z ul. Roosevelta (pogrzeb odbył się w sobotę). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Ogłoszenia społeczne_____________________________
▪▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach serdecznie zaprasza
w środę (10 października) na Gminny Dzień Seniora. Obchody, które poprzedzi Msza
św. o godz. 9.00 w kościele św. Antoniego, odbywać się będą w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach od godz. 10.40. W programie
m.in.: prelekcja przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji „Bezpieczny Senior”,
wspomnienia z 10 lat działalności DDP „Jarzębina” w Zdzieszowicach oraz występ
kabaretowy „Alicja i Krzysztof” .
▪▪ „Władze” naszego osiedla zapraszają na I Biesiadę Osiedlową „Oktoberfest” 2018,
która odbędzie się 13 października na Placu Biesiadnym „Gołębnik”.

