OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Bóg zapłać za wykonane prace i podjętą modlitwę w intencjach naszej Parafii. Bóg zapłać
za liczny udział i wspólną modlitwę podczas renowacji Misji Świętych oraz ofiarę na
potrzeby Zakonu o. Misjonarza.

2.

Bóg zapłać Ojcom Oblatom za obecność i wygłoszone Słowo Boże. Przed kościołem
można nabyć kalendarz misyjny.

3.

Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. Zapraszam także do modlitwy
przy kapliczkach naszych miejscowości i w gronie rodzinnym. Wspólnoty lub osoby, które
zechciałyby poprowadzić różaniec, proszę o zgłoszenie tego faktu w zakrystii.

4.

Do wtorku można składać dary materialne na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Rusinowicach. Oprócz płodów rolnych i owoców można przynosić produkty
żywnościowe o długim terminie ważności np.: cukier, makaron olej, konserwy itp.

5.

Bóg zapłać także za ofiary materialne: dzisiejsza kolekta przeznaczona będzie na cele
inwestycyjne, zaś w niedzielę 14 października, przed kościołem, zbiórka na Fundacje Dzieł
Trzeciego Tysiąclecia.

6.

Zapraszam w dzisiejszą niedzielę na pielgrzymkę
Wspólna modlitwa rozpocznie się o godz. 20.00.

7.

Wyjazd na pielgrzymkę do Kalisza będzie o godz. 6.00 z parkingu przy kościele.
Planowany powrót ok. godz. 19.00.

8.

Zapraszam na ostatnie w tym roku nabożeństwa fatimskie: Droniowice
w czwartek,
11 października po Mszy o godz. 18.15; w Sadowie, w sobotę,
13 października, po Mszy o godz. 18.00.

9.

W sobotę, 13 października, w Rudach Raciborskich odbędzie się diecezjalna pielgrzymka
Róż Różańcowych. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00.

różańcową

do

Boronowa.

10. Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej w Droniowicach 14 października. Dzień wcześniej,
w sobotę o godz. 17.00, modlitwa w intencji zmarłych i procesja na cmentarz. Modlitwie
będzie przewodniczył oraz sprawował Msze odpustowe ks. Piotr Lewandowski.
11. W zakrystii kościoła w Droniowicach można składać ofiarę na kwiaty, na odpustowy
wystrój kościoła, zaś 10 października zapraszam chętnych do posprzątania i ustrojenia
świątyni.
12. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. Do dzisiejszego numeru dołączony jest film
„Sprawa Chrystusa”. Polecam także artykuł o mężczyznach odmawiających różaniec,
oraz o synodzie biskupów na temat młodzieży.
13. Intencje mszalne na rok 2019 będę przyjmowane od 22 października.
Do 31 października jedynie intencje za żyjących (np. jubileusze urodzin czy ślubu), zaś od
5 listopada za zmarłych.
14. Spotkania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędą się:
·
·
·
·

poniedziałek (08.10.2018 r.) – 20.00. klasa VIII z Sadowa,
wtorek (09.10.2018 r.) – 19.15 klasa VII z Sadowa,
wtorek (09.10.2018 r.) – 20.00 klasa III Gimnazjum z Sadowa,
czwartek (11.10.2018 r.) – 19.30 klasy VII, VIII i III Gim. z Droniowic.

