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WAKACJI CZAS !

Dla dzieci i młodzieży

nudzić. Gra jest całkowicie bezpieczna dla najmłodNo e
Gra komputerowa dla dzieci szych, niesie pozytywne wartości i zawiera mechanizm
kontroli czasu grania. Wszystko to sprawia, że gra
w wieku od 3 lat

komputerowa „NOE” różni się od wielu innych gier
Twoje dziecko może zostać proponowanych dzieciom. Grając w tę grę dzieci będą
dobrze się bawić, uczyć i co najważniejsze: nie będą
bohaterem!
spędzać zbyt wiele czasu przed komputerem!
Wydawca: Edycja św. Pawła
Gry komputerowe wcale nie
muszą szkodzić dzieciom.
Przeciwnie! Mogą być nie
N a c z ac i e z P an e m B o g i e m
tylko świetną rozrywką, mogą też uczyć i wychowywać.
Niespotykana konwencja
Gra komputerowa „NOE” z serii Biblijni
Bohaterowie to dobry wybór dla twojego dziecka. książki sprawi, że sięgną po nią
W łatwy i przystępny sposób poznaje ono biblijną młodzi ludzie, nawet ci, którzy
historię o Noem i jego rodzinie. Pierwszym zadaniem niespecjalnie lubią czytać, a wolny
dziecka jest zbudować arkę, która ocali ludzi i zwierzęta czas spędzają zwykle przed
przed wodami potopu. Dzięki temu zadaniu dziecko monitorem komputera. Jest to
uczy się samodzielności i zaradności. Drugi etap polega bowiem zapis rozmów z czata,
na wprowadzeniu do arki różnych gatunków zwierząt. z zachowaną oryginalną grafiką
Zwierzęta trzeba też nakarmić i trzeba po nich i stylem. Zaskakujące spotkania
posprzątać. To zadanie pomaga dziecku zrozumieć i ciekawe historie opowiedziane przez młodych ludzi
dlaczego trzeba się troszczyć o innych, dlaczego trzeba ich językiem kończą się poszukiwaniem rzeczowych
sprzątać i dbać o porządek w swoim otoczeniu. W ten odpowiedzi na trudne pytania i próbą wspólnego
sposób dziecko uczy się sumienie spełniać swoje rozwiązania trudnych problemów. Dialogi są bardzo
obowiązki. Kolejnym wyzwaniem dla dziecka jest naturalne, bez sztucznego moralizowania. Wieczorne
przeprowadzić bezpiecznie arkę przez wody potopu. rozmowy
Dzięki temu dziecko wyrabia swoje zdolności on-line, w których uczestniczy Bóg, uświadamiają, że
można z Nim rozmawiać o wszystkim! Na czacie
manualne, sprawność, refleks i uczy się wytrwałości.
Gra „NOE” to liczne, ciekawe i wciągające z Panem Bogiem to książka na czasie!
Autor:Todd i Jedd Hafer,
zadania, wyjątkowa grafika, interesujące opowiadanie
Wydawca: Edycja św. Pawła,
o historii Noego i piękna, łatwo wpadająca w ucho
Rok wydania: 2008.
muzyka. Twoje dziecko z pewnością nie będzie się
„ Pan jest m o im pasterzem , n iczego m i n ie brakn ie. ” (Ps 23 , 1 )
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1. Dlaczego nie szukamy Chrystusa w Kościele, w Ewangelii, w modlitwie? Bo nauczyliśmy się
traktować Go jak ubezpieczalnię, jako kogoś, kto winien nam natychmiast załatwiać trudne
sprawy. Tymczasem On chce byśmy o Nim zawsze pamiętali i byli z Nim blisko, nie tylko
w chwilach nieszczęść, ale zawsze. Niech to nam przypomina dzisiejsza Ewangelia!
2. W środę czcimy świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w
śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić
go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia tego Świętego
pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie.
Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie
rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów
w naszej parafii odbędzie się w środę o godz. 19.00.
3. Odpust parafialny odbędzie się 5 sierpnia, uroczysta msza święta o godz. 11.00.
4. W tym roku festyn nie odbędzie się. Zapraszamy na koncert 30 lipca w poniedziałek o godz.
18.00. Koncert odbędzie się w nowym kościele. Będzie to koncert z cyklu festiwalowego
„Muzyka na szlaku bieszczadzkich cerkwi” traktujący o zaginionej muzyce cerkiewnej.
Wystąpią polscy i ukraińscy muzycy. Będą wykonywane utwory odnalezione w tym roku.
5. Składam serdeczne podziękowanie za wykonane prace, wykoszenie trawy wokół kościoła, oraz
posprzątanie nowego kościoła. Szczególne podziękowanie kieruje do seniorów naszej parafii za
zaangażowanie i pomoc przy sprzątaniu.
6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Borzęckiej Monice i Chmiel
Annie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Daniłów Zofię i Oskoryp Agnieszkę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• w poniedziałek, 23 lipca – święta Brygida, patronka Europy, matka ośmiorga dzieci, które
przykładnie wychowała, a potem dała początek nowej rodzinie zakonnej.
• we wtorek, 24 lipca – święta Kinga, która prowadziła życie pokutne najpierw w białym
małżeństwie, a po śmierci męża w ufundowanym przez siebie klasztorze klarysek w Starym
Sączu;
• w środę, 25 lipca – święty Jakub Apostoł. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana
Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest
pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła.
• w środę, 25 lipca – święty Krzysztof, męczennik z połowy III wieku, patron kierowców
i podróżujących, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach;
• w czwartek, 26 lipca – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny. Tego dnia
pamiętajmy o modlitwie w intencji naszych rodziców i dziadków.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Magda Gałek, Magdalena Konopka, Magdalena Osuchowska, Kinga Borzęcka, Krystyna Dzik,
Krystyna Hermanowicz, Jakub Wytyczak, KrzysztofOliwko, KrzysztofGalica, KrzysztofKania, KrzysztofMaj,
Grażyna Koncewicz, Anna Caban, Anna Chmiel, Anna Faran, Anna Glapa, Anna Pisarska, Anna Rzeszowska,
Anna Stepniewska, Anna Tarnawska, Anna Wiercińska, Anna Zięba, Anna Żmijewska, Anna Daniłów,
Anna Dziubeła, Hanna Lewandowska, Hanna Myślińska, atalia Łysyganicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
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