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1. Dobiegają końca Światowe Dni Młodzieży – wspaniały czas Bożego działania.
Dzisiaj popołudniu, z wielkim żalem żegnamy już Papieża Franciszka, który
swoim świadectwem zachwyca nie tylko Młodzież, ale chyba też nas wszystkich.
Bóg zapłać za każdą ofiarę złożoną na Światowe Dni Młodzieży.

2. Trwają wakacje. Jest to czas wypoczynku i dużej swobody. Pamiętajmy jednak o

niedzielnej Mszy św. Przypominajmy więc, o potrzebie uczestnictwa we Mszy
św., naszym znajomym, bliskim, a szczególnie dzieciom i młodzieży.

3. Jak co roku zapraszamy na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym

roku, ze względu na Światowe Dni Młodzieży, wychodzi ona 2 sierpnia z
Henrykowa, a wchodzi na Jasną Górę 9 sierpnia. Zapisy na pielgrzymkę w
zakrystii oraz jutro od 1600 do 1800 w salce Św. Rodziny koło kancelarii. W
czasie zapisywania się, można zarezerwować miejsce w autokarze do
Henrykowa. Koszt przejazdu 20 zł. Zapraszamy też na dwudniową pielgrzymkę
autokarową do Częstochowy z noclegiem na przywitanie pielgrzymów od 8 do 9
sierpnia. Koszt 110zł. Tegoroczne rekolekcje w drodze są pod hasłem:
„Błogosławieni miłosierni”. Tych, którzy nie mogą pójść pieszo na Jasną Górę,
zapraszamy do duchowego uczestnictwa w Pielgrzymce w gr. 7. Każdy
Duchowy Pielgrzym otrzymuje znaczek Pielgrzyma i modlitewnik. Można też
przy tej okazji, wesprzeć Pielgrzymów finansowo.

4. W czwartek 4 sierpnia przypada wspomnienie Św. Jana Marii Vianneya, patrona

wszystkich kapłanów. Ponadto z racji 1 czwartku miesiąca jest to dzień modlitw
za kapłanów i o powołania. W związku z tym prosimy o modlitwę w naszej
intencji, a szczególnie w intencji Ks. Józefa, który w tym dniu obchodzi 98
urodziny. W tym tygodniu przypada również 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W
sobotę obchodzimy w Liturgii Święto Przemienienia Pańskiego. Następna
niedziela, to 1 niedziela miesiąca. Na zakończenie każdej Mszy Św. – adoracja
Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie.

5. Jest jeszcze do nabycia książka – historia naszej Parafii z licznymi archiwalnymi
zdjęciami w twardej oprawie. Cena książki, to 50 zł. Są do nabycia kalendarze z
przepięknymi polskimi kapliczkami w cenie 5 zł.

6. Zachęcamy

do lektury prasy katolickiej: Tygodników Niedziela i Gość

Niedzielny.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę i za wszelkie ofiary składane na Kościół. Życzymy
wszystkim Wiernym pogodnej niedzieli, dobrego tygodnia i owocnego
pielgrzymowania.
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