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XX PPrrzzyykkaazzaańń

Pełne humoru historie o piątce
dzieci i ich przyjacielu,
zakonniku, bracie Antonim,
wyjaśniają młodszym czytel-
nikom, sens Dekalogu. Dzięki
błyskotliwym dialogom oraz
barwnym, wesołym rysun-
kom, dzieci ochoczo, bez ma-

rudzenia i specjalnej zachęty, poznają treści i znaczenie
dziesięciu Bożych przykazań. Do książki dołączony jest
film animowany na płycie DVD o tym samym tytule.

EE--mmaaiill oodd PPaannaa BBooggaa ddoo ddzziieeccii

Otrzymałeś wspaniały e-mail!
Szybko, sprawdź swoją
skrzynkę odbiorczą! Jest pełna
maili od Pana Boga! Masz
szansę, aby zalogować się
w sercu Boga i odkryć, jaki
jesteś dla Niego wyjątkowy.
Czasami życie pełne jest
trudności, ale Bóg jest zawsze
gotów, aby ci pomóc. On cię
kocha i pragnie, abyś wiódł

szczęśliwe życie. Dzisiaj połącz się on-line z Bogiem
i doświadcz potęgi Jego miłości! "e-mail od Pana Boga
do dzieci" jest tym, czego potrzebujesz, podejmując
ważne decyzje! Jedynie ten e-mail da ci pokój , miłość
i siłę, abyś każdego dnia z uśmiechem mógł stawiać
czoło Twojemu życiu.

BBeezz rrąąkk,, bbeezz nnóógg,, bbeezz ooggrraanniicczzeeńń!!

Bezdyskusyjny bestseller

wakacji 2012. �iezwykła

historia - niezwykły człowiek.

Nick Vujicic cierpi na foko-
melię – rzadkie schorzenie
objawiające się brakiem koń-
czyn. Jednak ten niezwykły
młody człowiek pokonał nie-
wyobrażalne ograniczenia wy-
nikające ze swojej niepełno-
sprawności. Dziś prowadzi aktywne i spełnione życie,
podróżuje po całym świecie i występuje jako mówca
motywacyjny, niosąc nadzieję i inspirację milionom
ludzi. Nick angażuje się w działalność charytatywną, a
równolegle kieruje własną firmą, prowadzi szkolenia
biznesowe, przemawia na międzynarodowych konfe-
rencjach i spotyka się z głowami państw. Książka to
świadectwo drogi, jaką Nick przeszedł od buntu i
depresj i poprzez pogodzenie się i przyjęcie Bożego
planu na jego życie. Nick pojednał się z Bogiem i oddał
Mu swoje życie, i to był początek drogi dzielenia się
wiarą z innymi. Jego radością jest zachęcanie i
inspirowanie ludzi. Patrząc na Nicka, trudno nie uwie-
rzyć, że można żyć pełnią, że każdy może odnaleźć
swoją pasję i być szczęśliwy. Ta książka daje nadzieję i
wskazówki, jak dokonać zmian w swoim życiu! Są

takie książki, których lektura jest obowiązkowa, i ta jest

jedną z nich!

Autor: Nick Vujicic,
Wydawca: Aetos, rok wydania: 2012.

WWAAKKAACCJJII CCZZAASS!! WWAARRTTOO PPOOCCZZYYTTAAĆĆ!!



1. Chrystus powiedział nam po raz kolejny: „Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Innymi słowy, jeżeli nie będziemy
przystępowali do Komunii Świętej , nie będziemy mieli w sobie właściwego życia Bożego.
A może tak niewiele potrzeba, by mieć życie wieczne?

2. 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.

3. Za tydzień, 26 sierpnia będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej – Pani Jasnogórskiej , której cudowny wizerunek czcimy od ponad sześciu
wieków.

4. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Stępniewskiej Annie
i Koncewicz Lucynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Kania Monikę i Zatwarnicką
Anielę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• w poniedziałek, 20 sierpnia – święty Bernard, opat cysterski, który w XII wieku wywarł ogromny
wpływ na Europę. Został ogłoszony doktorem Kościoła;

• we wtorek, 21 sierpnia – święty papież Pius X, kierujący Kościołem na początku XX wieku.
Nazywany jest często „Papieżem Eucharystii”, gdyż przez swoją działalność i reformy przyczynił
się do ożywienia życia eucharystycznego w Kościele. W jego wspomnienie odnówmy największą
cześć do Najświętszego z sakramentów;

• w środę, 22 sierpnia – Najświętsza Maryja Panna Królowa. Od najwcześniejszych wieków
Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową.
Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan
Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej , dziękując za ocalenie podczas najazdu
szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest
Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.

• w piątek, 24 sierpnia – święty Bartłomiej , apostoł Jezusa. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię do
Armenii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XX �IEDZIELA ZWYKŁA

MMooddlliittwwaa wwyyttrrwwaałłaa,, ppookkoorrnnaa ii ggoorrąąccaa bbeezz wwąąttppiieenniiaa oossiiąąggaa nniieebboo,,
zz kkttóórreeggoo nniiggddyy nniiee ppoowwrróóccii nniieewwyyssłłuucchhaannaa..
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