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Pan Jezus gromadzi nas przy sobie, by nas nakarmić, pokrzepić i umocnić, a następnie
posłać każdą i każdego z nas jako zwiastunów Dobrej Nowiny. Otwórzmy nasze serca
i pozwólmy Jezusowi, by napełnił je darami swojego Ducha Świętego. Z Jego pomocą
wszyscy możemy być apostołami.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej Parafii.
We wtorek Różaniec Fatimski;
III - cz. przed Mszą o godz 18.00,
IV - cz. po Mszy św. o godz. 18.00.
W piątek wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel - patronki Zakonów Karmelitańskich
a także czcicieli Szkaplerza karmelitańskiego. Wszystkich czcicieli Matki Bożej
Karmelitańskiej zapraszamy na Mszę św. o godz. 6.30. Można będzie wtedy
przyjąć Szkaplerz, który przed Mszą św. nabędziemy w zakrystii.
Nauka przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych, którzy chcą ochrzcić
swoje dzieci w lipcu lub sierpniu w piątek 16 lipca o godz. 19.00 w salce katechetycznej.
W przyszłą niedzielę będziemy dziękować za bezpieczną jazdę. Akcja “Miva Polska
- jeden grosz za każdy kilometr na zakup nowych pojazdów dla misjonarzy.
Po Mszy św. o godz. 11.00 w intencji kierowców i imienników św. Krzysztofa, błogosławienie
pojazdów na parkingu. Zapraszamy wszystkich kierowców.
Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. odwiedzi chorych 18 lipca o godz. 10.00.
Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pod hasłem
“Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” (por. Mt28, 20) będzie obchodzony
w niedzielę 25 lipca.

MODLITWA NA WAKACJE
Wszechmogący, wieczny Boże, otaczaj nas, podróżujących, Swoją opieką. Bądź
nam w potrzebie pomocą, w drodze towarzyszem i pociechą, w przeciwnościach
obroną, abyśmy za Twoim wstawiennictwem, pod opieką Matki Najświętszej
i św. Krzysztofa, pomyślnie dotarli do celu i szczęśliwie wrócili do naszych domów.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
przed kościołem zbiórka na zakup pojazdów dla naszych misjonarzy w ramach akcji
1 grosz za każdy kilometr szczęśliwej podróży.

