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WAKACJI CZAS ! WARTO POCZYTAĆ!
Dla młodzieży

YOUCAT
Katechizm dla młodych
Oto młody katechizm dla młodego człowieka!
Z nim przeżyjesz nową i niesamowitą przygodę
z Bogiem i odkryjesz Jego miłość. Zobaczysz, że
o Ewangelii i Kościele można mówić zwyczajnie
i interesująco.
YOUCAT powstał pod patronatem kard.
Christopha Schönborna, metropolity Wiednia.
Spotkał się z uznaniem i poparciem Stolicy Apostolskiej i Papieża Benedykta XVI, który napisał do niego słowo
wstępne. W skład zespołu pracującego nad katechizmem weszli kapłani, teolodzy, osoby konsekrowane
i wychowawcy. Jednak znaczący wkład w jego powstanie wnieśli przede wszystkim ludzie młodzi, którzy sami
redagowali pytania, sprawdzali, czy język tekstu jest zrozumiały, dobierali fotografie.
YOUCAT oparty jest na Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz jego Kompendium. Posługując się językiem
młodzieży, porusza wszystkie ważne kwestie dotyczące wiary i moralności katolickiej. Wyjaśnia także wiele spraw
nurtujących dziś młode pokolenie. Ponadto zawiera interesującą dla młodego czytelnika szatę graficzną, liczne
ilustracje i zdjęcia oraz indeks tematyczny. Przystępny język, nowoczesna szata graficzna oraz poręczny format
sprawiają, że katechizm YOUCAT będzie doskonałym przewodnikiem po ścieżkach wiary.
Daj się ponieść Bogu!
- to oficjalna strona internetowa YOUCAT-u, na której młodzi katolicy z całego świata
spotykają się ze sobą i wymieniają się przemyśleniami na temat wiary.
http://www. youcat. org
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1. Rozmnożenie chleba na pustyni było przygotowaniem do cudu innego chleba, tego, którego
swoim wyznawcom pozostawił Chrystus. Chodzi tu o Eucharystię i wszystko, co Ona ze sobą
niesie. Nie lekceważmy w wakacje tego duchowego skarbu!
2. W środę będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległo
wówczas bardzo wielu ludzi, którzy odznaczali się wielką miłością do Ojczyzny. Oby ofiara ich
życia przemówiła także do nas i skłoniła nas do budowania w sobie patriotyzmu, potrzebnego
nie tylko w czasie wojny, ale i pokoju.
3. W czwartek 2 sierpnia ci, którzy nawiedzą swój kościół parafialny, przystąpią do Komunii
Świętej i pomodlą się w intencjach wyznaczonych przez papieża, mogą otrzymać tak zwany
odpust Porcjunkuli, wyproszony przez świętego Franciszka z Asyżu.
4. Sierpień tradycyjnie przeżywany jest jako miesiąc trzeźwości. Przez wyrzeczenie się picia
napojów alkoholowych chcemy przeprosić Boga za ogromne cierpienia, jakie niesie naszej
Ojczyźnie nieuporządkowanie w tym względzie, a także chcemy ćwiczyć naszą wolę, by była
coraz silniejsza i bardziej konsekwentna.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek –
szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.
6. W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy do nowego kościoła na koncert muzyki cerkiewnej.
Msza św. zostanie odprawiona o godz. 17.00.
7. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać’ Paniom: Oskoryp Agnieszce i Bożątka
Beacie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Podstawską Dominikę i Szczygieł Agnieszkę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• we wtorek, 31 lipca – święty Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerz, który poświęcił swoje życie
Bogu. Żył w XVI wieku. Założył Towarzystwo Jezusowe. Jest uznawany za wybitnego znawcę
duszy ludzkiej;
• w środę 1 sierpnia – święty Alfons Liguori, biskup i doktor Kościoła, żyjący we Włoszech na
przełomie XVII i XVIII wieku. Niestrudzenie oddawał się posłudze głoszenia Bożego słowa,
opiece nad młodzieżą, ubogimi i potrzebującymi. Założył Zgromadzenie Najświętszego
Odkupiciela (redemptorystów);
• w sobotę, 4 sierpnia – święty Jan Maria Vianney, wybitny, a jednocześnie prosty i skromny
kapłan. Żył we Francji w XIX wieku. Swoją modlitwą i całkowitym oddaniem się pracy
duszpasterskiej doprowadził do duchowego ożywienia, przekraczającego granice jego parafii. Jest
patronem proboszczów. Tego dnia pamiętajmy w modlitwie o naszych duszpasterzach.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Marta Wiercińska, Maria Tarnawska, Lena Wiercińska.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
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