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W OKRESIE WAKACJI:
 Kancelaria parafialna: poniedziałek i środa od godz. 18.30 do 19.00
 Sakrament Pokuty: 15 minut przed każdą Mszą Św. i w sobotę od 17.00 do 17.30.

Przeżywamy dziś ODPUST PARAFIALNY ku czci naszej patronki św. Marii Magdaleny. To dzień szczegól-
ny dla parafialnej wspólnoty, połączony z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Tegoroczna Uroczy-
stość Odpustowa, podobnie jak cały miniony tydzień, przebiega w szczególnej atmosferze obecności po-
śród nas Gości ze Słowacji – uczestników ŚDM. Dziękujemy Panu Bogu i ludziom – szczególnie Wolon-
tariuszom i rodzinom przyjmującym Gości – za tak wspaniałą atmosferę, radość i obfitość Bożego błogo-
sławieństwa. Planowaliśmy pożegnać Młodzież Słowacką jutro na specjalnej Mszy Św. o godz. 9.00. Nie-
stety autokar zawożący grupę słowacką odjeżdża jutro już o godz. 7.15. Być może więc jutrzejsza Msza
Św. poranna rozpocznie się z opóźnieniem.
Cieszymy się także obecnością pośród nas o. Joachima Kusza OMI, któremu serdecznie dziękujemy za
podjętą posługę. Ojciec po Mszy Św. będzie rozprowadzał kalendarze misyjne na 2017 rok.

„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary przeznaczone na naszą Świątynię.

O godz. 15.00 – Uroczyste Nieszpory Odpustowe. A bezpośrednio po nich – przejście do parku „Dębina” na
odpustowy festyn ze szczególnym udziałem młodych ludzi ze Słowacji goszczących u nas oraz w Rudach.
Zapraszamy na liczne występy artystów, na zabawy oraz poczęstunek.

Po zamachu w Nicei z tamtejszej diecezji na Światowe Dni Młodzieży zdecydowało się przyjechać więcej
osób, niż deklarowało to przed tragiczni wydarzeniami. Temat podejmuje „Gość Niedzielny”, który jest do
nabycia w zakrystii.

Zachęcamy do zapisywania się na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 17
do 20 sierpnia. Wpisowe wraz ze znaczkiem wynosi 20 zł. Zachęcamy też do nabywania znaczka pielgrzy-
ma duchowego w cenie 5 zł.

W przyszłą niedzielę zachęcamy do honorowego oddawania krwi. Można to będzie uczynić w ambulan-
sie ustawionym na parkingu naprzeciw kościoła w godz. od 9.00 do 13.00.

Życzymy obfitości błogosławieństwa
za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny!


