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Msza św. jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego (KK11). Jest sercem
całej liturgii Kościoła. Eucharystię można poznać i odkryć Jej wartość tylko przez
uczestnictwo w Niej. Jest to wielka łaska, którą daje nam Bóg. Każdy indywidualnie
powinien zagłębiać się w to wielkie wydarzenie i przejść indywidualną drogę, aby
owocniej, pełniej i bardziej świadomie w niej uczestniczyć.
W tygodniu św. Krzysztofa prośmy, by dobry Bóg pomagał nam odnaleźć drogę
do Źródła Życia oraz opiekował się nami podczas naszych podróży. Bądźmy też
wdzięczni za szczęśliwe przebyte podróże i przejechane kilometry. Tę wdzięczność
możemy okazać nie tylko poprzez naszą modlitwę i uczestnictwo w Eucharystii, ale
również poprzez udział w Akcji Św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej
jazdy na pojazdy dla polskich misjonarzy, którzy w tylu zakątkach ziemi gromadzą
ludzi wokół Chrystusa Eucharystycznego i karmią Chlebem Życia.
Kolekta dzisiejsza 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.

Witamy w parafii O. Ludwika Stryczka, który zaprasza wszystkich parafian na spotkanie
22 lipca po Mszy św. wieczornej w salce katechetycznej, a w przyszłą niedzielę wygłosi
Słowo Boże i zbierze ofiarę na chrześcijan w Kamerunie.
Dzisiaj o godz. 11.00 Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich kierowców
i ich rodzin oraz imienników św. Krzysztofa. Po Mszy św. poświęcenie pojazdów
na parkingu przy kościele.
W tym tygodniu modlimy się w intencji kierowców i misjonarzy.
AKT ZAWIERZENIA KIEROWCÓW MATCE BOŻEJ
Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych,
aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia
ludzkich spraw, abyśmy zawsze chronili i pomagali, aby okazywali kulturę i szacunek
wobec wszystkich spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze. Zawierzamy
ci Matko tych, którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą
przezorności na naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców.
Zawierzamy ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdrożach
świata. Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach.
Pragniemy także wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy
spowodowali cierpienia i śmierć.
Przyjmij Matko, nasze zawierzenia i modlitwę, abyśmy byli świadkami Ewangelii.
Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa, pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa innym
ludziom, szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na naszych
drogach! Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bezpiecznie
docierali do celu naszych podróży. Amen
W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień dziadków i babć, z tej okazji Ojciec św. wystosował
specjalne orędzie, które można odczytać na naszej stronie parafialnej.
Z uwagi na nadal utrzymujący się stan zagrożenia zdrowia i fakt, że niektórzy seniorzy nie będą mogli
osobiście uczestniczyć we Mszy św. z powodów zdrowotnych, odpust obejmie również tych, którzy
będą uczestniczyli we Mszy za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu.
Udziela się także odpustu tym wszystkim, którzy w tym Światowym Dniu wykonają "uczynek
m i ł o s i e r d z i a " , o d w i e d z a j ą c s a m o t n ą o s o b ę s t a r s z ą .
W miejscach, gdzie władze publiczne wyraźnie zabraniają osobistych odwiedzin, aby uniknąć
zarażenia, możliwe jest także uzyskanie odpustu poprzez spotkanie wirtualne.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na chrześcijan w Kamerunie.

