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�Zapraszam na niedzielne Nieszpory odprawiane o godz. 1630. 

�W czwartek o godz.1730 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

�Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. 

�W sobotę 25 lipca przypada wspomnienie św. Krzysztofa - patrona kie-

rowców. W sobotę 25 lipca po Mszy św. wieczornej oraz w niedzielę 26 

lipca po każdej Mszy św. udzielane będzie uroczyste błogosławieństwo 

kierowcom oraz święcone będą samochody i inne pojazdy mechaniczne. 

�W przyszłą niedzielę parafia w Bielszowicach pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny przeżywać będzie Odpust parafialny. 

�Album „Nasz Pawłów” do nabycia w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

�Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy o Przyka-

zaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się także lekturą 

religijną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

�Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

związanych z remontem dachu nad kaplicą. 

�„Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 20 do 26 lipca 2015 r. 

20 VII 
Poniedzia-

łek 
Wsp. Bł. Czesła-

wa 

g.1800 

 

- Wspólna za żyjących 

 Intencje w gablotce 

 

21 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Apoli-

narego  

i św. Wawrzyń-

ca  

z Brindissi 

g.1800 - Za + Franciszkę Bubała w dniu urodzin 

 

22 VII 
Środa 

Wsp. św. Marii  

Magdaleny 

g.700 - Za + Joannę Paluch w dniu urodzin 

23 VII 
Czwartek 

ŚWIĘTO św. 
Brygidy, patr. 

Europy 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Za + Wilhelma Cudok w rocznicę śmierci 

24 VII 
Piątek 

Wsp. św. Kingi 

g.1800 - Za + Karola Górecko w rocznicę śmierci 

25 VII 
Sobota 

ŚWIĘTO 
św. Jakuba Ap. 

g.700 

g.1800 

-Za ++ Henryka i Marię Marek 

-  Za ++ Rufina i Władysławę Ryszka oraz pokrewień-

stwo 

26 VII 
 

Niedziela 
17 ZWYKŁA  

W CIĄGU 
ROKU 

 
 

g. 630 

g. 700 

g.1000 

 

 

g.1630 

g.1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

- Dziękczynno - błagalna w intencji Teresy i całej ro-

dziny Griner 

Po mszy Świętej chrzest: Hulin??? Tymoteusz 

Nieszpory 

- Za ++ Sylwię i Jana Kuś praz pokrewieństwo Kuś i 

Mega 


