OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Serdeczne podziękowania dla Parafian, którzy dyżurowali przyjmując wypominki za
zmarłych oraz poświecili swój czas kwestując na cmentarzu.

2.

Zachęcam do wspólnej modlitwy w intencji zmarłych, która będzie trwała do soboty.
W poniedziałek rożaniec będzie po Mszy o godz. 17.00.

3.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na cele inwestycyjne. W przyszłą niedzielę
na potrzeby Parafii. Ofiara na Kościół w Potrzebie to 952 pln. Bóg zapłać za
wszelkie ofiary.

4.

Odwiedziny chorych odbędą się 9 listopada: od 8.30 Sadów, 11.30 Harbułtowice,
od 12.00 Droniowice. Grudniowe tuż przed świętami, w piątek 21 grudnia.

5.

Intencje mszalne za zmarłych na rok 2019 będę przyjmowane od 5 listopada.
Godziny otwarcia kancelarii: w poniedziałek, 05.11: 7.00 – 10.00; wtorek, 06.11:
16.00 – 17.30; środa, 07.11: 19.00 – 20.30 i w piątek, 09.11: 16.00 – 17.30.

6.

11 listopada zapraszam o godz. 15.15 na modlitwę w intencji naszej Ojczyzny, a po
niej na Mszę św. dziękczynno-błagalną w podziękowaniu za wolność i niepodległość
oraz z prośbą o zgodę i pojednanie w naszej Ojczyźnie.

7.

Otwarte są jeszcze zapisy na wyjazd do teatru w Cieszynie na sztukę „Gość
oczekiwany”. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 14.00, 15.11, koszt 55 pln.

8.

Odwiedziny kolędowe, zgodnie z zapowiedzią, rozpaczną się już w grudniu: 2,8 i 9
grudnia Droniowice, 15 i 16 grudnia w Harbułtowicach, 22 grudnia część ulic
w Wierzbiu. Szczegółowy plan całej kolędy zostanie dołączony do gazetki
w nadchodzącą niedzielę.

9.

W kolejnym numerze Gościa Niedzielnego polecam: wywiad z ks. Piotrem
Pawlukiewiczem na temat świętości, w dodatku gliwickim o modlitewnym GROMie oraz i mieście-gospodarzu kolejnych ŚDM, czyli Panamie.

10. W dniu dzisiejszym ma miejsce uroczyste zakończenie I Synodu Diecezji Gliwickiej.
Polecam Waszej modlitwie intencję, aby ustalenia synodalne przyniosły dobre
owoce w naszej diecezji.
11. Spotkania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się:
· poniedziałek (05.11.2018 r.) – 20.00. kl. VIII z Sadowa,
· wtorek (06.11.2018 r.) – 19.15 kl. VII, a o 20.00 klasa III Gim. z Sadowa,
· czwartek (08.11.2018 r.) – 19.30 kl. VII, VIII i III Gim. z Droniowic.
Dom Spotkań.

