Niedziela XV zwykła
14. 07. 2019
Ogłoszenia

 Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie.
 We wtorek wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. Zapraszam na Mszę św.
 W przyszłą niedzielę Uroczystość odpustowa ku czci naszej Patronki św. Marii Magdaleny.
Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do pobożnego udziału.
W sobotę o godz.16.oo pierwsze świąteczne nieszpory.
W niedzielę sumę odpustową o godz. 10.3o odprawi i wygłosi kazanie O. Borys z Góry św. Anny.
Zapraszam ministrantów, młodzież , panie i strażaków ze sztandarami, orkiestrę, mężczyzn do
baldachimu.
Parafian z wiosek należących do parafii proszę gorąco ,aby wzorem lat ubiegłych przyszli
na odpust w procesji.
Kolekta w dniu odpustu jest przeznaczona jest na parafialne remonty i inwestycje.
W sobotę po nieszporach zapraszam - w imieniu radnych, sołtysów wiosek należących do
Parafii i parafialnego Caritas - do wzięcia udziału w odpustowym Pikniku Rodzinnym.
 W dniu odpustu , niedzielę, w naszym kościele możemy zyskać łaskę odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami.
Aby skorzystać z łaski odpustu , trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Okazja do
spowiedzi św. pół godz. przed każdą Mszą św.; w piątek od godz.17.oo do 19.oo.
Zapraszam !!!
 Zapowiedzi: Marcin Polak i Karina Kuszek – oboje z naszej parafii = zap. III.
Dariusz Janoszka z naszej parafii i Kamila Szampera z Krapkowic = za. II

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z:
- Oleszki - ul. Kościuszki 1 - 16
- Żyrowej - ul. Myśliwca od 8 (Wiora) do 13 ( Rosoł)


Od jutra do soboty Ogólnopolskie Święto Młodzieży na Górze Św. Anny. W tym roku hasłem spotkania jest „Jest
radość ".



Podczas wakacji kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św.. W sprawach,
których załatwienie wymaga więcej czasu, proszę ustalić termin telefonicznie: 77 48 44 255. Dziękuję !



W dniach 20 – 22.09.br. odbędzie się pielgrzymka parafialna do Wadowic, Ludźmierza (Sanktuarium Królowej Podhala),
Zakopanego ( Krzeptówki), Szaflar i Niedzicy. Nocleg i wyżywienie w Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu. Koszt 370 zł .
Można się zapisywać i dokonywać wpłaty u P. Elżbiety Sojka. Tel. 77 48 44 334

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka

