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 Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Żywego 

Różańca. 

 Tydzień temu zakończyły się Światowe Dni Młodzieży oraz wizyta papieża 

Franciszka w naszej Ojczyźnie. Był to naprawdę piękny czas, w którym młodzi  

z całego świata, wierzący w Jezusa Chrystusa mogli odważnie wyznawać i cieszyć 

się swoją wiarą. W imieniu tej małej cząstki młodzieży z naszej wspólnoty która 

udała się do Krakowa na obchody Światowych Dni Młodzieży, dziękuję wszystkim 

parafianom za modlitewne wsparcie, za towarzyszenie wyglądaniem nas w telewizji 

i wszelką życzliwość . Myślę że najlepszym dowodem wdzięczności po modlitwie, 

będzie fakt, że nasza młodzież naprawdę wróciła bardzo szczęśliwa. 

 W najbliższą niedzielę 14 sierpnia, organizowany jest dwudniowy wyjazd na 

obchody Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. 

Osoby chętne zapraszamy po informację i zapisy do p. Basi Jankojć. A zapisanych 

informujemy że wyjazd jest w niedzielę o godz. 4.00 z pętli autobusowej przy 

Osiedlu Wojskowym a następnie z pętli w Ryni. 

 W tym roku organizujemy jednodniową pielgrzymkę autokarową do Zabawy, czyli 

miejsca życia i męczeńskiej śmierci naszej patronki Bł. Karoliny Kózkówny. Wyjazd 

odbędzie się w sobotę 10 września. Wszystkich chętnych zapraszamy do 

zapisywania się u p. Basi Jankojć.   

 W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: 

o W poniedziałek  św. Dominika 

o We wtorek   św. Teresę Benedyktę od Krzyża – patronkę Europy 
o W środę   św. Wawrzyńca 

o W czwartek   św. Klarę 

 W piątek Msze św. o godz. 17.00 oraz o godz. 18.30, po tej Mszy Adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00 z możliwością skorzystania ze 

spowiedzi św.  

 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W najnowszym tygodniku „Idziemy”, 

w głównej mierze poświęconemu Światowym Dniom Młodzieży, dodatek specjalny 

z zebranymi homiliami papieża Franciszka z jego pobytu w Polsce. 

 Po Mszy św. zapraszamy dzieci po indywidualne błogosławieństwo oraz lizaki. 


