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Cudowne rozmnożenie chleba.

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce
pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za
Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego
uczniowie i rzekli: "Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!"
Lecz Jezus im odpowiedział: "Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im
jeść!" Odpowiedzieli Mu: "Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i
dwóch ryb". On rzekł: "Przynieście Mi je tutaj!" Kazał tłumom
usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał
je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano
z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś,
którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.

Jezus nie rozdawał rozmnożonego chleba jak z dobrze zaopatrzonej
piekarni. Ułamane kawałki podawał uczniom - żaden z nich jednak nie
chciał jeść sam. Dzielił się z sąsiadem, a sąsiad z siedzącym najbliżej.
Dopiero jak się wszyscy nasycili, odsłonił się cud.
Chleba przybywało, w miarę jak się nim dzielono. Czy jednak
ktokolwiek zauważył, że i Jezus był głodny? Tylko rozdawał. Nie
zatrzymywał niczego dla siebie. Kiedy zbierano dwanaście koszy okruchów,
może nikt nie pomyślał o Nim.
Ks. J. Twardowski.
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OGŁOSZENIA
W dniu 4 sierpnia w naszej parafii będziemy przyjmować XXX Europejską Pielgrz. Młodzieży Różnych Dróg. Przybędą oni o godz. 18.30
na nocleg. Prosili o skromną kolację i śniadanie.
9 sierpnia będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką.
O godz. 8.30 będzie sprawowana Msza św., a po niej w parku posiłek.
W związku z tym zapraszam panie w piątek na godz. 18.00 do
stołówki szkolnej do przygotowania obiadu dla Pielgrzymów. Proszę
również o przyniesienie owoców na kompot.
Ponadto zapraszam w sobotę na godz. 9.15 panie z wiaderkami do
rozlewania zup.
Ks. Przewodnik /grupy brązowej/ Pieszej Pielgrzymki Łowickiej do
Częstochowy zaprasza dziś, tj. 3 sierpnia na godz. 19.00 do Rawy
Maz. na spotkanie organizacyjne.
Już dziś zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy.
Wyjeżdżamy 13 września. Dokładniejsze informacje w późniejszym
terminie.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

1. ZBIGNIEW MATYSIAK I MARIOLA GIERACH - OBOJE Z PAR. TUTEJSZEJ;
2. DAMIAN PLUTA I KATARZYNA SKONECZNA – OBOJE Z PAR. TUTEJSZEJ;
3. MARCIN JĘDRZEJCZYK, KAW. Z PAR. TUT. I KINGA KARPIUK, PANNA
Z WŁODAWY.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLIŚMY:

NIKOLĘ KWAŚNIAK I SZYMONA DŁUGOWSKIEGO - niech Bóg prowadzi Ich przez

życie drogą wiary, prawdy i miłości.

☺☺☺
- Chciałem zamówić dla żony tort urodzinowy.
- Ile świeczek?
- 26, jak zwykle.
Adam i Ewa tworzyli idealną parę:
- On nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła wyjść za mąż.
- Ona nie musiała wysłuchiwać jak gotowała jego matka.

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 04. 08. 2008.
18.00 -------.
WTOREK 05. 08. 2008
18.00 Za +Zygmunta Świderka w 1 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny Świderków.
ŚRODA 06. 08. 2008
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Za +Krystynę Bonecką i Stanisława Dąbrowskiego /int. od chrześniaka/;
+Wacława Andrzejewskiego / int. od wnuczki Ewy z rodziną /;
+Bogdana Rokickiego / int. od szwagierki Bożeny z rodziną /;
+Józefa Matysiaka / int. od syna Jana z rodziną /;
+ Stanisława, Mariana, Zofię i Mariannę Gierach i cr. Gradów;
+Kazimierę Sobczak / int. od syna Krzysztofa z rodziną /;
+Stanisławę w 2 rocz. śmierci, Władysława i cr. Żelazków;
+Ignacego Kowalczyka.
CZWARTEK 07. 08. 2008
17.00 Msza św. czcicieli ojca Pio.
PIĄTEK 08. 08. 2008
18.00 Za +Rocha i Józefę Szymańskich, dziadków Szymańskich i Janickich.
19.00 Za +Beatę Chądzyńską w 1 rocz. śmierci.
SOBOTA 09. 08. 2008
8.30 Msza św. Pielgrzymki Akademickiej.
18.00 Za +Leokadię, Władysława i Bronisława Sawickich.
NIEDZIELA 10. 08. 2008.
9.00 Za +Franciszka, Stefanię, Stanisława, Bolesława i Annę Haraśnych
oraz Zygmunta i cr. Tomczyków.
12.00 Za +Zygmunta Świderka i zmarłych z rodziny Świderków i Pawlaków.
18.00 Za + Mariusza Michalaka.

