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WAKACJI CZAS ! WARTO POS ŁUCHAĆ!
Wiara rodzi się ze słuchania. Pismo Ś więte
Nowego Testamentu. Audiobook MP3

W s p an i ał y c z as z m i an . D l a o j c ó w
nastolatków. Audiobook MP3

Wiara rodzi się ze
słuchania – to
wspólna inicjatywa wydawnicza
Edycji Świętego
Pawła i wydawnictwa
Agape.
Pismo
Święte
Nowego Testamentu, najnowszy
przekład z języków oryginalnych, tym razem do słuchania jako
audiobook MP3.

Straciłeś kontakt z
córką? Syn przestał
Cię słuchać? Czujesz,
że jako rodzic ponosisz porażkę? To musi
być okres dojrzewania
– czas próby i zmian
dla każdego ojca.
Dzięki
temu
audiobookowi
dowiesz się, że
wszystko, co dzieje się wokół jest… normalne. Na tym
etapie życia dzieci szybko zmieniają się w dorosłych.
Jednak czas dojrzewania wcale nie musi kończyć się
katastrofą. Ty na pewno sobie poradzisz! Jak zatem
rozmawiać z nastolatkami? Co można kontrolować a
czego się nie da? Jak pomóc dzieciom ominąć życiowe
rafy i cieszyć się czasem wspaniałych zmian?
Odpowiedzi znajdziesz w audiobooku z serii „Przygoda
bycia ojcem”.

Każda księga została poprzedzona krótkim i rzeczowym
komentarzem Przewodniczącego Stowarzyszenia
Biblistów Polskich, ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego. Na opakowaniu tytuł wytłoczony
alfabetem Braille’a, co umożliwi osobom niewidzącym
szybką identyfikację płyty.
Od teraz Nowy Testament może towarzyszyć Ci
wszędzie tam, gdzie jesteś. W domu, w podróży, kiedy
pracujesz i kiedy odpoczywasz!
Czytają: Andrzej Kozioł, Zbigniew Moskal, Rafał
Porzeziński, Wojciech Żołądkowicz.

Czyta: Przemysław Babiarz,
Czas trwania: 2 godz. 3 min.
Autor: Ken Canfield,
Wydawnictwo: Edycja św. Pawła.

Czas trwania 23 godz. 33 min.
„ Ja jestem ch lebem żywym , któ ry zstąpił z n ieba. Jeśli kto spo żywa ten ch leb,
będzie żył n a wieki. ” (J 6, 51 )
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1. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przypomniał nam, że nikt nie może do Niego przyjść, czyli
w Niego uwierzyć, jeżeli nie zostanie mu dana łaska od Ojca w Niebie.
2. W środę, 15 sierpnia, będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Zgodnie z naszą tradycją na Mszy Świętej pobłogosławimy kwiaty, zioła i zboża. Msze
Święte o godzinie 8.00 i 11.00.
3. Przeżywamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Podejmując wyrzeczenie nie 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.
4. Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia Bogu za plony - Dożynki
Jasnogórskie w dniach 1-2 września 2012 r.
5. Zapraszamy na XXIX Dożynki Archidiecezjalne do Leska w niedzielę 19 sierpnia 2012 roku,
pod hasłem; „Do Matki Chrystusowego Kościoła”. Miejscem uroczystości Dożynkowych będzie
Stadion sportowy w Lesku.
6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Faran Annie i Koncewicz
Grażynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Stępniewską Annę i Koncewicz Lucynę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• we wtorek, 14 sierpnia – święty Maksymilian Maria Kolbe, męczennik obozu w Auschwitz,
który oddał życie za współwięźnia. Niech uczy nas miłości do drugiego człowieka;
• w piątek, 17 sierpnia – święty Jacek. Żył w XII wieku, założył pierwszy klasztor dominikański
w Polsce. Był gorliwym duszpasterzem i misjonarzem na Rusi, w Prusach i na Litwie.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Maria Maruszczak, Maria Tarnawska, Anita Koncewicz, Jacek Konopka, Helena Glapa.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
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