Uwaga: WIADOMOŚCI Z POPRZEDNIEGO TYGODNIA USUWAMY, A NIEKTÓRE PRZENOSIMY
DO INNYCH ZAKŁADEK NA STRONIE PARAFII
NIEZWYKŁY FILM
O ŚWIĘTYM OJCU PIO
W KINACH.
Niepublikowane dotychczas nagrania
wideo św. Ojca Pio, możliwośd
usłyszenia jego głosu, poznania
nieznanych dotychczas faktów - taki
jest film "Tajemnica Ojca Pio", który
wchodzi do kin 15 sierpnia:
https://stacja7.pl/film/niezwykly-film-o-sw-ojcu-pio-wchodzi-do-kin/

Film"Pielgrzym": https://youtu.be/t2BtCvThuSg I pielgrzymka: https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/

Kardynał
pobłogosławił
katolikom
protestującym
przeciwko
polityce
administracji
Trumpa
https://www.deon.
pl/religia/kosciol-iswiat/z-zyciakosciola/art,39657,
kardynalpoblogoslawilkatolikomprotestujacymprzeciwko-polityceadministracjitrumpa.html

Franciszek w kamieniołomie. Piękna
modlitwa za ludzi pracy [tekst] „Boże, spraw, by
bezrobocie zniknęło z naszych społeczeostw” – modlił się papież Franciszek
podczas wizyty w kamieniołomie Mahatazana w Antananarywie. Przy
pomniku Najświętszego Serca Jezusowego prosił Boga, by każdy mógł zaznad
„radości i godności zarabiania na swój chleb, żeby go zanieśd do domu i
utrzymad swoich bliskich”. „Spraw, aby owoc ich pracy pozwolił im zapewnid
godne życie ich rodzinom. Aby wieczorem znaleźli w nich ciepło, pocieszenie i
otuchę oraz by razem, zgromadzeni pod Twoim spojrzeniem, zaznawali
najprawdziwszych radości”.

Modlitwa za ludzi pracy: Boże, nasz Ojcze, Stwórco nieba i ziemi, dziękujemy, że nas zgromadziłeś jako braci w tym miejscu, przed tą
skałą rozdartą pracą człowieka: prosimy Ciebie za wszystkich ludzi pracy. Za tych, którzy ją wykonują własnymi rękami i przy ogromnym
wysiłku fizycznym. Zachowaj ich ciała przed nadmiernym wyczerpaniem: niech nie zabraknie im czułości, by potrafili przytulid swoje dzieci i
bawid się z nimi. Obdarz ich żywotnością duszy i zdrowiem ciała, by nie zostali zgnieceni ciężarem swej pracy. Spraw, aby owoc ich pracy
pozwolił im zapewnid godne życie ich rodzinom. Aby wieczorem znaleźli w nich ciepło, pocieszenie i otuchę oraz by razem, zgromadzeni pod
Twoim spojrzeniem, zaznawali najprawdziwszych radości. Oby nasze rodziny wiedziały, że radośd zarabiania na chleb jest doskonała wówczas,
gdy ten chleb jest dzielony z innymi; Aby nasze dzieci nie były zmuszane do pracy, mogły chodzid do szkoły i kontynuowad naukę, a ich
nauczyciele poświęcali czas na to zadanie, bez potrzeby wykonywania innych czynności, by zdobyd środki na codzienne przetrwanie. Boże
sprawiedliwości, porusz serca przedsiębiorców i zarządców: niech czynią wszystko, co konieczne, aby zapewnid pracującym godne
wynagrodzenie oraz warunki szanujące ich ludzką godnośd. Zaopiekuj się w Twym ojcowskim miłosierdziu tymi, którzy są bez pracy, i spraw by
bezrobocie – przyczyna tak wielu bied – zniknęło z naszych społeczeostw. Niech każdy zazna radości i godności zarabiania na swój chleb, żeby
go zanieśd do domu i utrzymad swoich bliskich. Stwórz między ludźmi pracy ducha prawdziwej solidarności. Niech potrafią byd wrażliwi jedni na
drugich, dodając sobie nawzajem otuchy, wspierając przygnębionych, podnosząc tych, którzy upadli. Niech

ich serce nigdy nie
ulegnie nienawiści, żalom, goryczy w obliczu niesprawiedliwości, lecz niech zachowają żywą nadzieję na
lepszy świat i pracę na jego rzecz. Niech potrafią wspólnie, w sposób konstruktywny dochodzid swoich
praw a ich głosy i ich wołanie niech będą wysłuchane. Boże, nasz Ojcze, dałeś ludziom pracy całego świata
za patrona świętego Józefa, przybranego ojca Jezusa, mężnego oblubieoca Dziewicy Maryi. Powierzam mu
wszystkich, którzy tu pracują, w Akamasoa, a także wszystkich ludzi pracy Madagaskaru, zwłaszcza tych,
którzy zaznają życia ubogiego i trudnego. Niech ich zachowa w miłości Twojego Syna i wspiera w ich życiu i
nadziei. Amen.

Urodzili się w odstępie 11 tygodni: https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/wychowaniedziecka/art,922,wyjatkowe-rodzenstwo-urodzili-sie-w-odstepie-11-tygodni.html

Protest w bazylice w Bari: https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,39033,protest-wbazylice-w-bari-opanowala-ja-grupa-60-migrantow-z-afryki.html

Szczegóły w Regulaminie.
22 września 2019 – Rabka Zdrój, ul.Podhalaoska 77, Leśniczówka na Krzywoniu.
Przyjmowanie zgłoszeo rozpoczyna się o godz. 8:00, a o godz. 9:45 odbędzie się odprawa techniczna zawodników. Pierwszy wyścig
rozpocznie się o godz. 10:00. Zakooczenie zawodów godz. 15:00.

Masz wolne 2 minuty?: >>Franciszek do Polaków: codziennie czytajcie Pismo Święte
Profilaktyczna i darmowa kolonoskopia ratuje życie!

Wrzesieo 2019 -

Podhalaoski Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu informuje, że w ramach
BEZPŁATNYCH badao kolonoskopowych Pacjentowi przysługuje:
- Bezpłatny lek do przygotowania się do badania - do pobrania w rejestracji
- Zwrot kosztów dojazdu na badania zgodny ze stawką ministerialną
- ZWROT KOSZTÓW dla osoby opiekującej się Pacjentem po badaniu w wysokości 90zł brutto brutto w
związku z tym, iż po badaniu z udziałem Anestezjologa Pacjent opuszcza szpital w obecności opiekuna
Zapraszamy na badania!
Pracownia Endoskopii - informacja i rejestracja telefoniczna: 18 263 39 10 w godz. 7.00 – 14.35

Mandat za spacer z dzieckiem po chodniku: https://gazetawroclawska.pl/mandat-za-spacer-zdzieckiem-po-chodniku-to-nie-zart-mozesz-zaplacic-do-5-tys-zlotych-mandaty-to-wina-luki-prawnej-100919/ar/c1-14411955

5000 zł mandatu:

https://forsal.pl/artykuly/1429350,5000-zl-mandatu-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku.html

Braki leków: https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/6594-tylko-u-nas-czy-celowo-wywolano-braki-lekow-w-polsceprzed-wyborami

Tajemnicze plany: https://warszawskagazeta.pl/swiat/item/6592-tylko-u-nas-tajemnicze-plany-unii-i-berlinawobec-nas-czyli-koniec-polski-jaka-znamy

Zabid polską inteligencję: https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/6572-tylko-u-nas-zabic-polska-inteligencjeoto-jak-przebiegaly-niemieckie-zbrodnie-na-narodzie-polskim

Jałowiecki: https://warszawskagazeta.pl/historia/item/6558-czlowiek-ktory-kupil-westerplatte-dla-polski-pamietajmyo-mieczyslawie-jalowieckim

Ludobójstwo: https://warszawskagazeta.pl/historia/item/6576-niemieckie-ludobojstwo-z-premedytacja-oto-jakniemcy-chcieli-mozliwie-jak-najbardziej-zaszkodzic-przyszlej-polsce

Nabici w butelkę... wina. Czego nie mówią nam producenci? https://kobieta.onet.pl/skladwin-co-ukrywaja-przed-nami-producenci/pre0ts5

Nowy gatunek grzyba w polskim lesie. W lesie odkryto grzyba, Gyromitra ticiniana, trujący grzyb,
Lasy Paostwowe ostrzegają, że to trujący gatunek.
Zawiera substancję toksyczną, która powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
uszkadza wątrobę, śledzionę, nerki, szpik kostny i wzrok. "Podziwiajmy, nie
przypominający popularną smardzę.

zrywajmy". https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/nowy-gatunek-grzyba-w-polskim-lesie-to-jest-kosmos/2xpj9bq

Na Podhalu zamiast grzybów znajdziesz... mandat https://gazetakrakowska.pl/na-podhaluzamiast-grzybow-znajdziesz-mandat/ar/437417

Mandaty dla grzybiarzy. Nie znając przepisów możesz stracid nawet 1000 zł
https://finanse.wp.pl/mandaty-dla-grzybiarzy-nie-znajac-przepisow-mozesz-stracic-nawet-1000-zl-6148763200882305a

POLSKI CZARNOBYL Opuszczona skażona wieś: https://www.youtube.com/watch?v=2iE3KaTILE8
Grzybiarzu, miej się na baczności! Główny Lekarz Weterynarii ostrzega przed
groźnym wirusem. Grzybobranie 2019: https://expressilustrowany.pl/grzybiarzu-miej-sie-na-bacznosciglowny-lekarz-weterynarii-ostrzega-przed-groznym-wirusem-grzybobranie-2019-nabiera-rumiencow/ar/c8-14411767

Już pięd zgonów powiązanych z e-papierosami: https://www.politykazdrowotna.com/49353,usajuz-piec-zgonow-powiazanych-z-e-papierosami

Walczą z alkoholem. Skropili miasto święconą wodą:

https://youtu.be/tRB6kJBKFoM

Nie chciała nazwad mężczyzny „kobietą”, więc przed sądem odpowie za
szerzenie „mowy nienawiści”: http://www.pch24.pl/nie-chciala-nazwac-mezczyzny-kobieta--wiec-przedsadem-odpowie-za-szerzenie-mowy-nienawisci,70836,i.html#ixzz5zTtcrqwT

Historia ewangelizacji „nowych” i „starych” światów: https://www.pch24.pl/w-poszukiwaniuchrzescijan--historia-ewangelizacji-nowych-i-starych-swiatow,70789,i.html

https://www.pch24.pl/polska-podkrzyzem--polacy--nawroccie-sie--poki-jestczas-,70852,i.html

Telewizja Republika - „POLSKA POD KRZYŻEM”: https://youtu.be/lgEfdrHPngs
Polska pod Krzyżem – Różaniec: https://youtu.be/dX1n3UTJuW4
ZMIENI OBLICZE NASZEJ OJCZYZNY: https://youtu.be/OJ1F3wl81i0
Homilia ks. bp. Meringa: https://youtu.be/q43a4IAdlOk
Słowo ks. bp. Deca: https://youtu.be/KpCK_VzhqtI
Konferencja prasowa: https://youtu.be/yp_hAquuiYY
72. rocznica urodzin bł. ks. Jerzego Popiełuszki: https://www.radiomaryja.pl/informacje/72rocznica-urodzin-bl-ks-jerzego-popieluszki/

Palmiry: uroczystości na cmentarzu ofiar hitlerowskich egzekucji:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/palmiry-uroczystosci-na-cmentarzu-ofiar-hitlerowskich-egzekucji/

Akcji „Iskra Pamięci” w hołdzie ofiarom zbrodni katyoskiej i polskim żołnierzom
poległym za Ojczyznę: https://www.radiomaryja.pl/informacje/akcji-iskra-pamieci-w-holdzie-ofiarom-zbrodnikatynskiej-i-polskim-zolnierzom-poleglym-za-ojczyzne/

Akcja T4:

https://www.dw.com/pl/akcja-t4-szpital-psychiatryczny-w-kobierzynie/g-50407370

Do widzenia w niebie. Likwidacja szpitala w Kobierzynie:
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-zbrodnia-bez-kary/historie/news-do-widzenia-w-niebie-likwidacja-szpitala-wkobierzynie,nId,3199314#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

