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Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Jezus powiedział do tłumów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na
pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym
napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie
żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który
jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
●
Kiedy miliony ludzi umierają na świecie z głodu chleba powszedniego, nie wolno
zapomnieć, że jeszcze więcej umiera z głodu Chleba Wiecznego, że jeszcze większy
głód i jeszcze większe spustoszenie spowodowane jest zaniedbaniem nawoływania
Chrystusa: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, bierzcie i pijcie to jest krew moja." Nie
rozumiemy co Chrystus mówi, bo i zrozumieć nie chcemy, bo złe wybraliśmy
narzędzie, bo nie wszytko na nasz ludzki rozum "da się przełożyć". A kto spożywa
Ciało i pije Jego Krew ... już tłumaczeń nie potrzebuje ...

Grochówka najlepiej smakuje nalana prosto z kotła. Nie brakuje również
kompotu, herbaty, kawy.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na godz. 11.00 na Dożynki Gminno – Parafialne, które
odbędą się 30 sierpnia. Proszę, aby wieniec dożynkowy przygotowali parafianie
z miejscowości: Studzianki za trasą, Studzianki za lasem /tzw „Wrzoski”/ i RSP.
2. Przypominam, że w tym roku, w ramach dożynek, będzie przeprowadzona
loteria fantowa. Pozyskane środki przeznaczymy na doposażenie Oratorium.
Zachęcam, by do wystawionych kartonów, przy bocznych ołtarzach, wkładać
różne fanty.
3. W dniach 4 i 5 września Par. Zespół Caritas organizuje autokarową pielgrzymkę
na trasie Czerniewice – Dobre Miasto – Głotowo – Lidzbark Warmiński – Stoczek
Klasztorny – Święta Lipka – Gierzwałd – Czerniewice. Przewodnikiem duchowym
będzie Ks. Proboszcz – K. Osiński. Koszt pielgrzymki – 180 zł.
Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św./ należy podać nazwisko i imię, PESEL
i adres zamieszkania/ .Proszę również dokonać przedpłaty w wysokości 50 zł.
4. Jeszcze raz składam „Bóg zapłać” tym wszystkim, którzy poprzez ofiarę
finansową czy konkretną pracę przyczynili się do godnego przyjęcia Pielgrzymki
Akademickiej.

●
UŚMIECHNIJ SIĘ

Zadowolony Jasiu wpada do klasy i mówi:
- Proszę pani, a ja mam małego braciszka!
Nauczycielka pyta:
- A do kogo jest podobny?
- Z oczek do mamy... - mówi Jasiu. - Z noska do taty, a z głosu do syreny policyjnej!
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, która rzeka jest dłuższa Missisipi czy Ren?
- Missisipi proszę pani.
Dobrze Jasiu - odpowiedziała nauczycielka.
- A może wiesz o ile?
Jasiu odpowiada:
- Pewnie, że wiem: o 6 liter.
Ksiądz podczas mszy zwraca się do wiernych:
- Małżeństwo to tak jakby dwa okręty spotkały się w porcie.
Jeden z mężczyzn odwraca się do kolegi i szepcze:
- To ja chyba trafiłem na okręt wojenny.
Staruszka zbiera grzyby w lesie. Podchodzi do niej leśnik, zagląda do jej koszyka i mówi:
- Proszę natychmiast wyrzucić te grzyby. Nie można ich jeść!
A staruszka na to:
- One nie są do jedzenia, tylko do sprzedania.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 17. 08. 2009.
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /int. od szwagra Sebastiana z Moniką/.
WTOREK 18. 08. 2009
18.00 int. wolna
ŚRODA 19. 08. 2009
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisława w 60 rocz. urodzin.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Władysława z racji 75 rocz. urodzin.
Za +Stanisława Kielana /int. od wnuka Kamila z żoną i córką/;
+Mariannę, Mariolę, Jadwigę, Bolesława Kobyłeckich oraz Jana
Sochę;
+Krzysztofa Gromka /int. od wujka Michała z rodziną/.
CZWARTEK 20. 08. 2009
9.00 int. wolna
PIĄTEK 21. 08. 2009
18.00 Za +Krzysztofa Gromka /int. od rodziny Bednarków/.
SOBOTA 22. 08. 2009
17.00 Ślub –Anna Panczykowska i Krzysztof Polus.
18.00 Ślub – Elżbieta Pijanowska i Mariusz Świderek.
NIEDZIELA 23. 08. 2009.
9.00 Za +Bolesława Żelazka.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Edwarda z racji 35 rocz.
ślubu.
18.00 Za +cr. Lesiaków i Podawaczów.

Swoich przewodników duchowych miały dzieci i młodzież, która dała piękny popis
tańca – poloneza.

