OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność za przygotowanie pięknych i tematycznych

ołtarzy oraz przystrojenie drogi i domostw na uroczystość Bożego Ciała. Dziękuję
za liczny i pobożny udział w procesji. Bóg zapłać także ks. Arturowi za pomoc.
2. Bóg zapłać za wszelkie ofiary duchowe i materialne.
3. Wszystkim Ojcom składam serdeczne życzenia i polecam opiece św. Józefa.
4. Do czwartku włącznie obchodzić będziemy oktawę Bożego Ciała. W czwartek

błogosławieństwo wianków i ziół.
5. W środę, 26 czerwca, zmiana godziny Mszy św. w Sadowie, która będzie

odprawiona o godz. 17.00, z racji święta patronalnego w Droniowicach. W tym
dniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.
6. W środę, 26 czerwca, o godz. 18.00 procesja i Msza św. w intencji Mieszkańców

Droniowic.
7. W piątek, 28 czerwca, Uroczystość NSPJ. W tym dniu modlimy się o świętość

Kapłanów. W tym dniu nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.
8. Odwiedziny chorych będą 28 czerwca. Od 8.30 Sadów i Wierzbie; od 11.00

Harbułtowice; od 11.30 Droniowice.
9. W sobotę, 29 czerwca, Uroczystość śśw. Piotra i Pawła, Patronów Diecezji

Gliwickiej.
10. 29 czerwca, na godzinę 19.00, zapraszam Drogich Panów, którzy chociaż raz

odpowiedzieli na moją prośbę, aby podjąć się czynu parafialnego, na spotkanie
przy grillu. Chciałbym w ten sposób podziękować Wam za Wasze zaangażowanie i
pracę.
11. W niedzielę, 30 czerwca, z racji święta patronalnego w Harbułtowicach, nie

będzie Nieszporów w Sadowie. Mieszkańców Harbułtowic zapraszam na 13.30
pod Krzyż, gdzie rozpoczniemy modlitwę i procesję, a po niej Msza św. w intencji
Mieszkańców przez wstawiennictwo św. Jana i Pawła.
12. Od dnia 1 lipca przechodzimy na porządek letni sprawowania Mszy św.

W Sadowie będzie liturgia Mszy św w tygodniu o godz. 18.00 z wyjątkiem
wtorku (w tym dniu o godz. 8.00), zaś w Droniowicach Msza św. w
poniedziałki i czwartki o godz. 19.00. W niedziele lipca i sierpnia nie będzie
Nieszporów oraz Mszy św. o godz. 16.00.
13. Zapraszam młodzież do zapisów i udziału w Festiwalu Życia w Kokotku.

Informacje u ks. Proboszcza.
14. W dniach 16-17 sierpnia, w ramach 27 Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki do

Częstochowy, razem z Grupą Szarą, zapraszam do pieszego pielgrzymowania.
Zapisy i informacje w kancelarii.

