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ROK KAPŁAŃSKI
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
EWANGELIA
J 6, 1 - 15
„ Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”.
Słowa te wypowiedzieli nasyceni ludzie. A czy głodni widzieli
w Nim proroka ? Jeżeli otrzymujemy zgodnie z naszym życzeniem,
jest dobrze. A jeżeli nie ? jezus był głodny i przed cudem,
i po cudzie. Dla siebie nie chciał nic. Chce tylko naszej miłości.
KRZYSZTOF

Z okazji imienin

Siostry Anny Samueli CR i Siostry Anny Gałko CR
składamy najserdeczniejsze życzenia

26 lipca 2009 r. – NIEDZIELA
Imieniny: Anny, Joachima, Mirosława
LITURGIA SŁOWA:
2 Krl 4,42-44
PSALM 145
Ef 4,1-6
EWANGELIA: J 6,1-15
27 lipca 2009 r. – PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Natalii, Celestyna, Julii
LITURGIA SŁOWA:
Wj 32,15-24.30-34
PSALM 106
EWANGELIA: Mt 13,31-35
28 lipca 2009 r. –WTOREK
Imieniny: Walentego, Innocentego
LITURGIA SŁOWA:
Wj 33,7-11ł34,5-9.28
PSALM 103
EWANGELIA: Mt 13,36-43
29 lipca 2009 r. –ŚRODA
Imieniny: Martz, Olafa, Beatrycze
LITURGIA SŁOWA:
Hbr 13,1-2.14-16
PSALM 34
EWANGELIA: J 11,19-27
30 lipca 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Ludmiły, Julity, Piotra
LITURGIA SŁOWA:
Wj 40,16-21.34-38
PSALM 84
EWANGELIA: Mt 13, 47 – 53
31 lipca 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Ignacego, Heleny,
Ernesty
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
PSALM 81
EWANGELIA: Mt 13,54-58

Zdrowia,
Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia,
siły potrzebnej na drodze powołania zakonnego
oraz dużo uśmiechu i życzliwości
od spotkanych na codziennej drodze ludzi.

1 sierpnia 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Alfonsa, Nadii, Orchidei
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 25,1.8-17
Psalm: 57
EWANGELIA: Mt 14,1-12

Im bliżej jesteśmy natury,
tym więcej czujemy w sobie Boga.

Johann Wolfgang Goethe
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WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA !!!
AMULETY I TALIZMANY
KRZYŻ CELTYCKI
Atrybut boga Odyna (Wodana). Symbolizuje most do innego świata, wyższej energii
i wiedzy. Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny,
ramię pionowe świat ﬁzyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na
ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi
się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego
neaopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku w
zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje „schrystianizowana” forma
krzyża z przedłużonym dolnym ramieniem.
KRZYŻ NERONA, PACYFKA, ZŁAMANY KRZYŻ,
1. Tzw. krzyż Nerona, złamany krzyż ale bez okręgu,
symbol walki z chrześcijaństwem.
2. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa,
pogański znak czarnej magii, do którego nawiązywało hitlerowskie SS.
3. W satanizmie znak używany podczas odprawiania czarnych mszy.
4. Pacyfa, pacyfka (ang. peace – pokój), znak rozpoznawczy pacyﬁstów.
ANCH, ANKH, ANKCH, KLUCZ NILU, KLUCZ ŻYCIA, KRZYŻ EGIPSKI
Znak anch wywodzi się ze starożytnej kultury
egipskiej, gdzie, jako hieroglif, oznaczał życie,
płodność lub zapłodnienie przez boga-słońce.
Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa „klucz życia”.
W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych
grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których
symbolizuje rozwiązłość seksualną. Ze względu na swój kształt
przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

Świątynia przyjaźni
Świątynie przyjaźni
trzeba wznosić nieustanie
Upada ona i rozbija się na kawałki
jeśli kazdego poranka nie
rozpoczyna się pracy na nowo.
Za każdym razem, gdy wstaje słońce
trzeba darzyć przyjaciela,
nową miłością, patrzeć na niego
ze świeżą uwagą przebaczać mu
z nową wyrozumałością
aby dotrzymać mu kroku
trzeba sie przemieniać
należy otworzyć okna duszy
by powiew wiatru usunał
kurz utartych przyzwyczajeń.
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Wakacje
Żegnaj szkoło –
na wesoło.
Żegnajcie nauczyciele.
Dosyć klasówek i powtórek.
Nadszedł czas wolny
Odeszły książki
zeszyty i klasówki.
Nastał czas wypoczynku
po pracy szkolnej.
Hej, koleżanki,
koledzy – przed nami
góry, morze, widoki.
Wspaniały wypoczynek.
nieznane przygody.
Mile spędzimy czas.
Odeszły kłopoty szkolne.
Żegnajcie rodzice,
nasi opiekunowie.
Na krótko was żegnamy,
Pamiętamy o was.
Pamiętamy o bezpieczeństwie
o dyscyplinie zachowania się
z daleka od swego domu.
Niedługo powrócimy.
Wypoczęci, świeże siły i zapały.
Aby cię powitać szkoło
w nowym roku szkolnym.
Do widzenia !

Stefan Suwała

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna:
od poniedziałku do piątku:
8.00 – 10.00
16.00 – 18.00
w sobotę:
8.00 - 10.00
Pomoc stanowią:

Modlitwa;
Sakrament pojednania
pokuty;
Księża egzorcyści.

Więcej informacji na ten temat
można uzyskać:
www. egzorcyzmy. katolik.pl
druk: Polskie Zakłady Graﬁczne Sp z o.o., Radom, ul. Orzechowa 2, tel: 048 384 60 60

