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Rozesłanie apostołów.
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego
nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i
wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek
nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a
nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość nad nimi;
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Bóg daje nam kolejne dni życia, jako święty czas posłania. Rano kreślimy znak krzyża
i spotykamy się z Nim, a On obdarowuje nas i uzdalnia do miłowania. Przygarnia nas,
abyśmy mogli przygarnąć innych przez to, co w danym dniu robimy. Daje nam misję
budowania pokoju.
A Jezus, który mnie posyła do świata, wieczorem zaprasza mnie do siebie, bym w
modlitwie powiedział Mu o wszystkim, co zdziałałem. Jako Bóg wie wszystko, ale jako
Bóg Wcielony daje mi swoje człowieczeństwo, bym mógł się z Nim serdecznie spotkać.
W tym wieczornym spotkaniu jakby chciał powiedzieć: cieszę się, że do Mnie wracasz,
czekałem na ciebie, jak przeżyłeś ten dzień?
Nie oczekuje wielkich osiągnięć. Oczekuje szczerości. Zaprasza do przyjaznej
rozmowy, w której powiesz Mu o tym, co leży ci na sercu. Jeśli byłeś wierny, to zaprosi
cię do swego odpoczynku, to znaczy do radowania się z dobra, które się w tobie i przez
ciebie dokonało. Jeśli ze skruchą wyznasz, że chodziłeś swoimi drogami i nie
troszczyłeś się o innych, On obdarzy cię przebaczeniem i zaprosi, byś dał się Jemu
jutro poprowadzić.

Toruń – Stare Miasto /w głębi krzywa wieża/ i przed domem M. Kopernika.

OGŁOSZENIA
1. W sierpniu, jak co roku, będziemy przyjmować Pielgrzymkę Akademicką.
Bardzo prosimy o złożenie ofiar mieszkańców nast. miejscowości: całe Czerniewice,
Czerniewice Parcela I i II, Józefów, Dzielnica i Studzianki Wieś.
2. Od dziś zapisuję na XVII Łowicką Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Przy
zapisie konieczny jest nr PESEL i adres.
3. Dziś po Mszach św. będę błogosławił pojazdy z racji św. Krzysztofa – patrona
kierowców, a każdy kierowca otrzyma naklejkę na rzep do samochodu.

DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Lenę Żelazek i Maję Rogulską - niech Bóg prowadzi je przez życie drogą wiary,
prawdy i miłości.
UŚMIECHNIJ SIĘ
Wzajemność
My zabijamy czas,
A on zabija nas.
Jan Sztaudynger

w kaplicy zamku krzyżackiego w Gniewie,

przed pomnikiem poległych stoczniowców

i w kościele św. Brygidy w Gdańsku

i na Westerplatte przed zbiorową mogiłą,

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 23. 07. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad dziećmi i wnuczętami
z racji urodzin oraz trzeźwość i wzrastanie w wierze dla całej rodziny.
WTOREK 24. 07. 2012

…….
ŚRODA 25. 07. 2012

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo dla Księdza Krzysztofa z racji imienin.
Za +Krzysztofa Cabałę i Krzysztofa Gromka;
+Jana Kaczmarczyka /int. od teściowej z synem Grzegorzem/;
+Henryka Tkacza /int. od szwagra Jana z żoną/;
+Jakuba Rybaka w 16 rocz. śmierci i cr. Rybaków;
+Mariannę Skoneczną /int. od rodziny Piotrowskich/;
+Kazimierę Klimczak w 1 rocz. śmierci oraz cr. Klimczaków i Kępów;
+Krzysztofa Cabałę /int. od chrzestnicy Anny i Stanisławy Król/;
+Antoninę Pawlak /int. od wnuczka Marka z rodziną/;
+zm. z rodziny Michalskich i Fijałkowskich: Agnieszkę, Mikołaja, Annę,
Józefa, Lucynę, Henryka, Emilię, Antoniego, Halinę i Rafała;
+Stanisławę w 1 rocz. śmierci i Władysława Staruchów oraz cr.
Szydłowskich;
+Annę i Stanisława Szymańskich oraz Pawełka Dąbrowskiego;
+Annę i Władysława Szymańskich oraz Małgorzatę i Stanisława Kuśmirek.
CZWARTEK 26. 07. 2012

18.00 O Boże błogosławieństwo dla Barbary i Sławomira Machałowskich i ich dzieci.
PIĄTEK 27. 07. 2012

…….
SOBOTA 28. 07. 2012

17.00 Ślub – Małgorzata Skoneczna i Łukasz Antkowicz.
NIEDZIELA 29. 07. 2012

9.00 Za +Bronisława, Leokadię i Władysława Sawickich, Mariannę Nowicką
oraz dziadków Sawickich i Mejerów.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Michała Przeorskich
w 1 rocz. ślubu.
18.00 Za +Zofię w 6 rocz. śmierci, Henryka i Jana Kępów oraz dziadków Boneckich.

nad morzem w Gdyni

i na sopockim molo.

