
 

 
 
� Dzisiaj nabożeństwa popołudniowego nie będzie. 

 
� Jutro  o godz. 20.oo  zapraszam na nabożeństwo fatimskie do kościoła parafialnego 

 
� W czwartek  wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej. 

 
� W  przyszłą niedzielę Uroczystość odpustowa ku czci   św. Marii Magdaleny . 

Serdecznie  zapraszam  wszystkich  Parafian  do  pobożnego w nim udziału. 
Rozpoczniemy go  już w sobotę o godz.17.3o  pierwszymi nieszporami i Mszą św.  
Sumę  odpustową  w niedzielę o  godz. 10.3o  odprawi  i  wygłosi  kazanie                       
O. Franciszkanin  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  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.16.3o.   Zapraszam !!! 

 
� Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg.   proszę  
     o to parafian z : 

= Zakrzowa,  ul.  Stawowa  17 - 41 
= Żyrowej  ,   ul.  Ogrodowa 9a, m. 4-6 i 9b 

 
� Z czasopism: Gość Niedzielny , Głos św. Franciszka 

 
� W dniach 20-25 lipca 2015 r. na Górze św. Anny odbędzie się doroczne Święto Młodzieży, ogólnopolskie 

spotkanie młodzieży organizowane przez franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Podczas jego trwania 
uczestnicy nawiązują relację z Bogiem i drugim człowiekiem tworząc jednocześnie wspólnotę Kościoła, w 
której uczą się jak żyć wartościami chrześcijańskimi we współczesnym świecie. Program spotkania 
przewiduje czas na Eucharystię, pracę w grupach, konferencje franciszkańskie, spotkania z Gośćmi oraz 
wieczorne koncerty. W tym roku po raz pierwszy zapisy na Święto Młodzieży odbywają się poprzez stronę 
www.swietomlodziezy.com  (od 2 czerwca 2015 r.). 
 

� 25 i 26.08.2015  tegoroczna pielgrzymka ministrantów na Górę św. Anny. Zapraszam do udziału ! 

Niedziela XV zwykła 
12. 07. 2015 
Ogłoszenia 


