OGŁOSZENIA PARAFIALNE
X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06.2018
1. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego
2. Zapraszamy na Nabożeństwa czerwcowe w kościele w Jasienicy Górnej każdego dnia o godz. 17.30,
tam gdzie jest Eucharystia to nabożeństwo po Mszy świętej.
3. Dzisiaj o godz. 12.10 w naszej Parafii z pod pomnika św. Jana Pawła II W Ratnowicach
organizowany jest BIEG KWIETNY przypominający młodemu pokoleniu Wielkiego Polaka św. Jana
Pawła II – papieskie pielgrzymki do Polski. Do przebiegnięcia jest około 17 km - meta w Kijowie.
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, żeby choć kilka metrów, a może kilka kilometrów przebiegli
z nami w tak zaszczytnej intencji. Zapraszamy niech św. Jan Paweł II oręduje za nami!
4. W środę przypada 13-tego – Dzień Fatimski zapraszam na Msze świętą w Krakówkowicach w
nowej świetlicy na godz. 18.30. Po Mszy świętej nabożeństwo różańcowe i pielgrzymka z figurą i
przekazanie Pani Fatimskiej Parafianom z Meszna. Peregrynacja Pani Fatimskiej przebiegać będzie
jedną stroną wsi od Państwa Bizoń, Kokociński, Borys …, a zakończy się u Państwa Stopyra Janina.
Wielkie Bóg zapłać za przystrojenie swoim domu, gdzie przebywać będzie Maryja i dar zaproszenia
Jej do swojego domu, serca na zawsze.
5. Zbiórka LSO całej wspólnoty parafialnej w czwartek godz. 19.30 w kościele w Ratnowicach.
6. W piątek o godz. 20.00 adoracja z komentarza Słowa Bożego na Niedzielę
7. W najbliższą sobotę 16 czerwca organizowany jest w RATNOWICAH - PARAFIALNY
FESTYN RODZINNY początek godz. 14.30 – Msza święta – prymicjanta. Po Mszy świętej
uczczenie relikwii św. o. Pio. Program: inscenizacja z życia Świętego Padre Pio; występy
przedszkolaków i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mesznie, sportowe turnieje rodzinne, smakowite
jedzonko, loteria, zabawa taneczna. Wszelki dochód z festynu przeznaczamy na remont naszych
kościołów w Ratnowicach i Jasienicy Górnej. Z góry za ofiarność składam wielkie Bóg zapłać! W
imieniu organizatorów PRD i swoim, ludziom dobrej woli. Serdecznie zapraszamy wszystkich, by ten
czas spędzić razem w atmosferze modlitwy, zadumy i radości, że Pan Bóg na naszej drodze stawia, tak
wielkich Świętych.
8. Za dwa tygodnie tj. 23.06.2018 roku w sobotę w Mesznie w DZIEŃ OJCA będzie miał miejsce
odpust ku czci Świętego Antoniego z Padwy przy kapliczce tegoż Patrona. Msza święta
rozpocznie się o godz. 17.00. Po Mszy świętej błogosławieństwo prymicyjne neoprezbitera
księdza Jakuba Furca. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam!!!
9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, a w najbliższą sobotę proszę:
Ratnowice: Mól Edyta, Mól Irena, Stopyra Janina
Jasienica Górna: Jodłowska Krystyna, Łagocka Alicja, Myczewska Anna

Zapowiedz przedmałżeńskie:
Mariusz OSTROWSKI s. Janusza zam. Piotrowice Nyskie i Paulina BUKOWSKA c. Janusza
zam. Kamieniec Ząbkowicki /I/

„Przeszłość moją o Panie, polecam Twemu Miłosierdziu
Teraźniejszość moją, polecam Twojej Miłości
A moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności”
Św. Ojciec Pio

