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Ferrero Bruno

365 KRÓTKICH OPOWIADAŃ
DLA DUCHA

365 krótkich opowiadań,
historii i złotych myśli, które
dotychczas były porozrzucane
po różnych książkach, a teraz
zebrane w jednym zbiorze. Są
to malutkie pigułki mądrości.
Ta książka nie jest po to, by
połknąć ją całą na raz.
Wystarczy jedna pigułka
dziennie. Pozwólcie jej
zagnieździć się w Waszym
umyśle. Każda historia jest

małą szkatułką: otwórzcie ją, zanurzcie w niej ręce,
odkryjcie ziarno, które chowa w środku, czasem z
upartą zazdrością, i pozwólcie, by zakiełkowało ono w
Waszej duszy. Po wysłuchaniu historii nikt nie jest już
tym, kim był. Bruno Ferrero – kapłan, salezjanin,
pedagog religijny, autor książek edukacyjnych, m.in.
Wasze dzieci mają tylko was!, oraz zbiorów opowiadań,
które odniosły duży sukces wydawniczy, m.in.: Śmierć,
opowiadania dla dzieci, Opowiadania o Bogu, Ale my
mamy skrzydła, Kwiaty po prostu kwitną.

Skevington Andrea

DUCH PIELGRZYMOWA�IA

Nasze codzienne
życie może wydawać się
nieznośnie przewidywalne
i monotonne. Jakaś mała
cząstka nas wyrywa się ku
otwartym horyzontom, ku
łukowi zakrętu, który ginie
wśród nieznanych wzgórz.
Poczucie stagnacji, braku
satysfakcji, mogą być
początkiem czegoś ważnego. Zamiast zbywać głos
duszy wzruszeniem ramion, spróbujmy go wysłuchać…
Nasz duch może marzyć o pielgrzymce – podróży
w nieznane, a mimo to mającej cel. Wielu z nas pociąga
myśl o pielgrzymce. W tej pięknej książce autorka
zachęca nas do zastanowienia się nad znaczeniem
pielgrzymowania i do spojrzenia na życie jak na
odkrywczą podróż. Duch pielgrzymowania, ilustrowany
barwnymi zdjęciami znanych miejsc pielgrzymkowych
i poruszających krajobrazów, łącząc tekst autorki
z cytatami, pomoże nam rozważyć wewnętrzne
i zewnętrzne źródła poszukiwań prawdy i inspiracj i.
ANDREA SKEVINGTON jest kompilatorką takich
zbiorów, jak Poems to Help You Through the Week,
Insights of Jesus (Głębia nauk Jezusa), Insights of the
Psalms (Głębia Psalmów).
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzi:
Beata Maruszczak.

Solenizantkę zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00.
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1. Jutro ponownie nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję
Pannę Częstochowską. W wielu naszych kościołach trwa specjalna nowenna przed tą
uroczystością. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna
być dla nas Jasna Góra, przypominał Błogosławiony Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę
przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest
dziedzictwem całych pokoleń”.

2.W czwartek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Jest to
drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego Świętego po czerwcowej uroczystości jego
narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni
prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia będziemy prosić go o ład
moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym narodzie.

3. Kończy się czas wakacji i urlopów. Wracając, okazujmy Panu Bogu wdzięczność za dni
beztroski, wytchnienia od pracy i codziennych zajęć, za możliwość regeneracji sił fizycznych
i duchowego wzrostu. Przepraszajmy, jeśli zrobiliśmy sobie urlop również od Pana Boga. I nade
wszystko prośmy o błogosławieństwo na kolejny czas pracy i nauki.

4. Przed nami bowiem coraz bliżej nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież
i wszystkich zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty, aby w ten czas pracy i nauki wejść
po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem.

5. Zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców na specjalną Mszę Świętą
2 września w naszym kościele o godz. 9.00. podczas której będziemy prosić o Boże
błogosławieństwo na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, na czas pogłębiania
i umacniania wiary. Mszy św. wieczornej nie będzie.

6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Pani Plezio – Pisarskiej Urszuli.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krakowską Agnieszkę i Pisarską Krystynę.

ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić: Elżbieta, Małgorzata Maruszczak córka Adama
i Marii Krakowska zamieszkała w Polanie z Rafał, Grzegorz Łacheta syn Marka i Bogusławy

Szczurek zamieszkały w Krośnie. Zapowiedz druga.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• 27 VIII – Święta Monika, matka Świętego Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą
wyprosiła jego nawrócenie (wspomnienie obowiązkowe);
• 28 VIII – Święty Augustyn (354-430), syn Świętej Moniki, po nawróceniu został biskupem
i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągłe aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano
go doktorem Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).




