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1. Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika
w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo pojazdów na
dolnym parkingu parafialnym. Ofiary składane przy tej okazji zostaną tradycyjnie przekazane
na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Dla parkujących wokół Rynku,
przejazd na dolny parking będzie otwarty przy domu parafialnym.
2. W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w czwartek całodzienna Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
3. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca. W miesiącu sierpniu pamiętajmy
o modlitwie o trzeźwość, za zniewolonych alkoholizmem oraz o dobrowolnej ofierze
abstynencji od napojów alkoholowych.
4. Kalendarz liturgiczny:
– w poniedziałek 26 lipca – Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny,
dziadków Pana Jezusa. Imiona Świętych zostały przekazane przez tradycję zachowaną
w pisach apokryficznych. Publiczna cześć rodziców NMP wzrastała w miarę jak rozwijał się
kult Matki Zbawiciela. W IV w. istniał w Jerozolimie kościół (przy dawnej sadzawce
Betesda) pod wezwaniem św. Joachima i św. Anny
– w środę 28 lipca – Świętego Charbela, prezbitera, maronickiego eremity z Libanu
– w czwartek 29 lipca – Świętej Marty, siostry Łazarza i Marii. Marta, która usługiwała
Jezusowi przy stole, była jednocześnie tą, która wobec śmierci swojego brata jako jedyna
wyznała wiarę w zmartwychwstanie w Chrystusie
– w sobotę 31 lipca – Świętego Ignacego Loyoli, prezbitera, założyciela zakonu jezuitów,
jednego z najwybitniejszych teologów chrześcijańskich. Jest autorem Ćwiczeń duchowych
będących pierwowzoru rekolekcji i owocem jego osobistych mistycznych przeżyć
i wieloletniego wysiłku duchowego.
5. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną
Górę, pod hasłem: ,,Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, która wyruszy w terminie 4 – 11
sierpnia. Zapisy w Domu Parafialnym w następujących terminach:
 29 – 31 lipca w godz. 19:00 – 20:00
 1 sierpnia w godz. 9:00 – 12:00 oraz 15 – 18:00
 2 – 3 sierpnia w godz. 19:00 – 20:00.
Spotkanie przed-pielgrzymkowe odbędzie się w piątek, 30 lipca o godz. 20:00 w Domu
Parafialnym.
6. 1 sierpnia będziemy obchodzili 77. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego.
Pamiętajmy o tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.
7. Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprasza na rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans
oraz na Warsztaty Muzyki Niezwykłej. Szczegóły na plakatach.
8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły +Zofia
Sadłowska oraz +Józefa Rusnak.
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