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Dzisiaj przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców. Dlatego 
dzisiaj jest błogosławieostwo kierowców i poświęcenie pojazdów. Ofiary 
składane przy tej okazji przeznaczone są na potrzeby naszej Parafii. Dzieci 
mogą też poświęcid swoje rowery. Do poświęcenia pojazdów na plac 
kościelny wjeżdżamy od strony krzyża, głównym wyjazdem. Wyjeżdżamy 
drugą bramą, przy masztach z flagami. 

Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, jest składka na budowę Domu Pokuty. 
Za wszystkie ofiary złożone teraz na tacę i przelane na konto Parafii wielkie 
Bóg zapład. 
Dzisiaj w całej Polsce przeżywamy dzieo solidarności z  poszkodowanymi 
w powodziach i nawałnicach w Europie. Modlimy się za poszkodowanych, 
a po Mszach św. zbierane są fundusze do puszek przed kościołem, które 
zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas Polska. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj i w piątek. 
Różaniec przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek, czwartek 
i sobotę prowadzi Żywy Różaniec. 
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza w sobotę 31 sierpnia. 
Rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. 
Biskupa w katedrze o godz. 7.00. Zachęcamy do dzieła duchowego 
pielgrzymowania poprzez modlitwę na różaocu, ofiarowanie trudów dnia 
codziennego i interesowanie się pielgrzymami. 
W niedzielę za tydzieo rozpoczyna się sierpieo – miesiąc trzeźwości. 
W niedzielę za tydzieo, 1 sierpnia, przypada 77 rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Pamiętajmy w modlitwie o obroocach Ojczyzny. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 
Bóg zapład za przynoszone i ofiarowane kwiaty do  naszego kościoła. 
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: O świętych 
Annie i Joachimie – dziadkach Pana Jezusa; Dekalog kierowcy; Polskie 
Santiago; a w wakacyjnym cyklu klasztor klarysek  w Nowym Sączu, gdzie swój 
ziemski żywot zakooczyła św. Kinga. W  Niedzieli: Przystanek Jezus – wart 
zatrzymania; Śladem świętej z Magdali; Poznad św. Jakuba; Kujawska 
Jerozolima; Miodowe kuracje. 
Do wieczności odeszli: śp. Marian Tarkowski i Maria Rudomina. Wieczny 
odpoczynek… 
 


