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Tobie dam klucze królestwa niebieskiego.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów:
"Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"
Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego". Na to
Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił
uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

"Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? " "A wy, za kogo mnie
uważacie?". Ważniejsze jest chyba to drugie pytanie Jezusa, zwrócone do
każdego z nas. Kim jest dla mnie Jezus? Nie wystarczy tylko uwierzyć w
Niego. Wiele spośród nas wierzy, że On jest Bogiem - a jednak żyjemy tak,
jakby Go nie było. Najwięcej znaczy nasz osobisty stosunek do Jezusa.
Kim jest dla mnie? Czy jest moim nauczycielem, sędzią i przyjacielem?
Czy smucę się, kiedy grzech mnie od Niego oddala, a cieszę się, kiedy do
Niego powracam? Czy w Nim odnajduję sens mojego życia?

Ks. J. Twardowski

OGŁOSZENIA
1. Dnia 31.08. 08 o g. 10.00 zapraszam na Mszę św. w intencji Rolników,
której będzie przewodniczył Ks. Bp Józef Zawitkowski. Przypominam,
że w tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Zbigniew Gil, kaw. z par. tut. i Beata Miko, panna z Lubochni –
polecajmy narzeczonych w modlitwach.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU PRZYJĘLIŚMY:

Wiktorię Szurmańską, Julię Stasiołek i Igora Michalaka – niech Bóg
prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Szczęśliwa żona do męża:
- Kochanie, nasz synek już chodzi!
- Tak? To niech wyniesie śmieci.
Gość zwraca się do kelnera:
- Miesiąc temu jadłem tutaj doskonałą pieczeń. Proszę o taką samą.
- Niech szanowny pan chwilkę poczeka. Zapytam w kuchni, czy jeszcze jej
trochę zostało!
Nowo przyjęty do służby policjant przez pomyłkę w księgowości nie
dostawał pensji przez 4 miesiące. Po odkryciu pomyłki przełożony wzywa
policjanta na rozmowę.
- Heniu od 4 miesięcy nie dostajesz pensji. Czemu nic nie mówiłeś?
- Myślałem, że jak dostałem broń służbową to mam sobie już jakoś radzić…

.INTENCJE

PONIEDZIAŁEK 25. 08. 2008.
18.00 -------.
WTOREK 26. 08. 2008
18.00 Za +Weronikę, Władysława i Bolesława Musików.
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Oli Wiśnik z racji 1 rocz. urodzin i całej rodziny.
ŚRODA 27. 08. 2008
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Tomasza z racji 10 rocz. ślubu oraz
ich dzieci.
Za +Ryszarda Rybaka i jego rodziców;
+Bogdana Rokickiego / int. od Andrzeja Ziółkowskiego /;
+Józefa Matysiaka / int. od syna Henryka z rodziną /;
+Kazimierę Sobczak / int. od teściów Sołtysiaków /;
+Stanisława Dębca / int. od żony /.
CZWARTEK 28. 08. 2008
18.00 ------- .
PIĄTEK 29. 08. 2008
17.00 Dziękczynno błagalna w 1 rocz. urodzin Pawełka i Wojtusia oraz w 3 rocz.
urodzin Michała.
SOBOTA 30. 08. 2008
16.00 O Boże błogosławieństwo dla Sylwii i Mariusza z racji 1 rocz. ślubu
- intencja od rodziców.
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Oliwiera i Oskara z racji 2 rocz. urodzin
i ich rodziny.
18.00 Ślub - Marcin Szumieł i Dorota Składowska.
NIEDZIELA 31. 08. 2008.
DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE
9.00 Za +Janinę i Stanisława Sobolewskich.

10.00 W intencji Rolników – dożynki.
18.00 ---------.

