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We wtorek - święto św. Tomasza, Apostoła.
Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Wspólnotę "Galilea"po Mszy św. wieczornej.
W środę - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.30.
Wypominki roczne i modlitwy za zmarłych - w czwartek o godz. 18.00, potem Msza św. za wypominanych.
Po Mszy św. "Godzina Swięta" prowadzona przez Straż Honorową NSPJ.
W piątek - wspomnienie bło Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy; W tym tygodniu przypada 1-szy piątek
miesiąca. Spowiedź z tej okazji będzie dla wszystkich w piątek od godz. 17.00.
W sobotę - Msza św. w intencji matek oczekujących potomstwa z błogosławieostwem dla matek o 7.
Zapraszamy na 37-mą Pieszą Pielgrzymkę Góralską na Jasną Górę. Grupa IV RABKA wyruszy spod naszego
kościoła 24 lipca po Mszy św. o godzo 8.00. Zapisy będą w niedzielę 15 i 22 lipca, po Mszach św. o godz. 8,
9.30 i 11 oraz w tygodniu 19 i 20 lipca po Mszy św. o godz. 18.30 przed kościołem. Do zapisu potrzebny jest
numer ewidencyjny Pesel. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawid dane opiekuna, który idzie na
pielgrzymkę. W dniu wyścia nie będzie możliwości zapisów, ponieważ utrudnia to sprawy organizacyjne
związane z zakooczeniem przygotowao, m. in , z ubezpieczeniem grupy. W trakcie pelgrzymowania każdy
będzie miał możliwośd pojednad się z Panem Bogiem i uczestniczyd w codziennej Mszy św. Hasłem
pielgrzymki są słowa: "Strumieniu, odsłoo mi tajemnicę swego początku". Wejście Góralskiej Pielgrzymki na
Jasną Górę - 31 lipca około g. 14.30. Koszt pielgrzymki: 80 zł osoby dorosłe, 70,- zł osoby przed ukooczeniem
16 roku życia. Zachęcamy młodzież i dorosłych do licznego udziału w niecodziennych rekolekcjach w drodze.
Koło Przyjaciół Radia "Maryja" organizuje w dniu 8 lipca pielgrzymkę:do Częstochowy na Narodową Modlitwę
wspólnie z Radiem "Maryja". Zapisy codziennie, po Mszy św. wieczornej obok kościoła.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oddział terenowy w Nowym Targu organizuje
zbiórkę krwi. Akcja odbędzie się w niedzielę 8 lipca w salkach przy Parafii św. Teresy w Rabce. Zapraszamy
wszystkich chętnych w godzinach od 9 do 14. Należy posiadad ważny dokument tożsamości.
Prasa katolicka jest do nabycia w salce przy kościele. Polecamy Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Źródło, Różaniec,
W naszej Rodzinie, Wiarę, Patriotyzm i Sztukę, Arkę, Cuda i łaski Boże, Wchowawcę, Małego Gościa
Niedzielnego, .Anioła Stróża, Jasia, Dominika i Wstao dla chorych.
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Droga Abrahama | edycja 2018
Droga Abrahama to pielgrzymka tylko dla mężczyzn.
Idea Drogi Abrahama została zbudowana na Jezuickiej Próbie Pielgrzymiej zwanej też Próbą Żebraczą,
czyli wyruszeniu w drogę bez żadnych zabezpieczeń, bez pieniędzy, telefonów, jedzenia i zaplanowanych
noclegów.
Pierwszą połowę każdego dnia przeznaczamy na medytację, modlitwę i słuchanie konferencji na mp3
(dotyczących największego dla nas pielgrzyma – Abrahama). W 2018 roku będziemy też pielgrzymować
wraz ze Stanisławem Kostką, którego rok obchodzimy w związku z 450 rocznicą jego śmierci. Jego
gorliwość i radykalizm będzie dla nas wskazówką i zachętą do głoszenia Chrystusa w drodze.
Następne pół dnia spędzamy na rozmowie i dzieleniu się owocami swojej modlitwy z towarzyszem drogi,
rozmowach z napotkanymi w drodze ludźmi, dzieleniu się z nimi naszym doświadczeniem Boga,
głoszeniem im Dobrej Nowiny oraz modlitwie za nich.
Jako że w plecakach nie mamy zbyt wiele, jeśli czegoś potrzebujemy, idziemy do napotkanych ludzi,
prosząc ich o wodę, kawałek chleba, żebrząc o miejsce pod dachem na nocleg. Jest to głębokie
doświadczenie pokory i tego, że w życiu nie jestem samowystarczalny, ale jest to również miejsce mojego
zmagania się z brakami, niewygodami, czy podejmowaniem ryzyka, kiedy przyjdzie mi spać na przystanku.
Może zdarzyć się też tak, że nie dostaniesz chleba, będziesz szedł głodny i to też jest doświadczenie pokory,
tego że nie wszystko Ci się w życiu należy, a to co dostajesz jest ogromnym darem Boga.
Jezus nakazał swoim uczniom: Idźcie i głoście, idźcie i nauczajcie, idźcie, kładźcie ręce na chorych…
Chcemy wziąć ten nakaz Jezusa na serio, podjąć ryzyko i wyjść ze swojej strefy komfortu i dać się Bogu
zaskoczyć.
Nie miej złudzeń, nie raz ktoś zatrzaśnie Ci drzwi przed nosem, nie raz zostaniesz wyśmiany, usłyszysz, że
lepiej byś się wziął za robotę, niż tak szedł bez celu. Nie raz sobie zadasz pytanie „Po co mi ten Pan Bóg?”.
I właśnie o to chodzi byś skonfrontował, co jest w Twoim życiu wartością.
Oprócz budowania relacji z Bogiem, Droga Abrahama ma charakter wspólnego doświadczenia męskiej
grupy. Każdego dnia mamy innego towarzysza drogi, a wieczorami spotykamy się całą grupą dzieląc się i
słuchając doświadczeń z minionego dnia, swoimi radościami i frustracjami, modląc się za siebie nawzajem,
bo po to są przy Tobie inni towarzysze w tej drodze.
Już dziś chcemy serdecznie Cię zaprosić na jedną z dwóch tras, którymi w terminie 6-15 lipca 2018
będziemy kroczyć w Droga Abrahama.
Trasa Północna czyli Warszawa – Święta Lipka (Warmińsko-Mazurskie)
Trasa Południowa czyli Kraków – Stara Wieś (Podkarpacie)
drogaabrahama@gmail.com – główny organizator Zapraszamy! Zapisz się
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