
  

 ▪ Jeszcze dzisiaj i jutro o godz. 17.30 będzie odmawiany w naszym kościele róża-
niec za zmarłych zalecanych (tzw. wypominki będą czytane przed różańcem 
za zmarłych – ok. 17.15). Przypominam, że – zgodnie z dekretem Penitencjarii 
Apostolskiej – można uzyskać jeszcze do końca listopada odpust za zmarłych.

 ▪ We wtorek (9 listopada) o godz 19.00, w klasztorze Sióstr Służebniczek w Zdzie-
szowicach odbędzie się spotkanie Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięc-
twa Bożego z s. M. Damianą ABMV z Leśnicy (opiekunką diecezjalną tej Wspól-
noty). Siostry Służebniczki zapraszają wszystkie matki pragnące modlić się za 
swoje dzieci i wnuki.

 ▪ W środę o godz. 18.45 Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na spo-
tkanie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.

 ▪ W czwartek obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Msza św. za oj-
czyznę z udziałem m.in. przedstawicieli władz i pocztów sztandarowych od-
będzie się w kościele św. Antoniego o godz. 9.00.

 ▪ Również w czwartek Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na Dzień 
św. Marcina. W programie m.in. po Mszy św. o godz. 18.00 pochód z lampio-
nami na czele ze św. Marcinem na koniu z kościoła św. Antoniego na plac za-
baw przy klasztorze sióstr – a tam: rogale, kiełbaski, zimne ognie i piosenki. 
Nadmienię, że na naszym Osiedlu obchody Dnia św. Marcina, organizowane 
przez szkołę, odbędą się 18 listopada o godz. 17.45.

 ▪ W przyszłą niedzielę (14 listopada) pod hasłem „Ubogich zawsze macie u sie-
bie (Mk 14,7)” będzie obchodzony 5. Światowy Dzień Ubogich. Jest to zapro-
szenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra.

 ▪ Również w niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić 13. Dzień Solidarno-
ści z Kościołem Prześladowanym. W tym roku jako kraj szczególnie doświad-
czony cierpieniem wybrano Liban. Naszą solidarność wyrażamy modlitwą 
i pomocą finansową.

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na funkcjonowanie naszej parafii; tak bę-
dzie też w przyszłą niedzielę. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary.
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