
 
 

 Dzisiaj św. Benedykta Opata, Patrona 
Europy. Nabożeństwa popołudniowego nie 
będzie. 
 

 We wtorek  o godz.20.oo zapraszam do kościoła parafialnego na nabożeństwo do Matki 
Bożej Fatimskiej 
 

 Trwa Rok Świętego Józefa.  W  środę  Msza  św. wotywna ku czci św. Józefa i specjalne 
nabożeństwo.  W lipcu w intencji młodego pokolenia  i o powołania.  Zapraszam !  
 

 W  piątek   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.17.3o  pierwsze świąteczne nieszpory. Po nich Msza św.  
W  niedzielę sumę  odpustową o  godz. 10.3o  odprawi  i  wygłosi  kazanie  O. Marcin   z  
Góry  św. Anny. 
Zapraszam  ministrantów, młodzież , panie  i strażaków ze sztandarami, orkiestrę, 
mężczyzn do baldachimu. 

    Parafian z wiosek  należących do parafii proszę, aby  wzorem lat ubiegłych przyszli 
    na odpust  w procesji.                                                        
    Kolekta w dniu odpustu jest przeznaczona  jest na  parafialne remonty i inwestycje. 
 
 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 sobotę od godz.17.oo.     
    Zapraszam !!! 
 
 Zapowiedzi: Mateusz Kuryś z Straduni  i  Katarzyna Knop z naszej Parafii = zap. III                                                      

                 Mateusz Sappok z Gogolina  i  Magdalena Ocipińska z naszej Parafii = zap. III 
 

 Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę o to parafian z: 
- Zakrzowa – ul.  Leśna  4A i 6A i 6B  
- Żyrowej   -  ul.  Myśliwca od 14  do 25  

 
 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 ! 
 

 Z czasopism: Gość Niedzielny, Głos św. Franciszka, Leben  jetzt , Misyjne drogi.  

Niedziela XV zwykła 
11. 07. 2021 
Ogłoszenia 


