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 5 PYTAŃ DO....
    Klaudii Rogali 

ciąg dalszy

Poza  tym  uczestniczyłam  w  kursie  „Nowe  życie”,  na
którym poznałam otwartych i życzliwych ludzi. Szczególne
wsparcie  czuję  w  Krysi,  której  w  tym  miejscu  pragnę
serdecznie podziękować.
Miałam dużą przyjemność uczestniczyć  w Wigilii,  gdzie
poczułam  taką  świąteczną,  ale i  rodzinną  atmosferę.
Przychodząc  do  kościoła  czuję  się  jak  wśród  „swoich”.
Spotkania  dają  mi  taką  nieskrępowaną  wolność
w  uwielbieniu  Pana  Jezusa,  dzięki  nim  mogę  oddać
Chwałę  Panu  w  radości  i  poczuciu,  że  Bóg  nas  kocha
i kropka!

Jaki fragment Pisma Świętego jest dla Ciebie 
szczególnie ważny?

 Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał:
gdyż  Pan  jest  mocą  moją  i  pieśnią  moją  i  zbawieniem
moim”. (Ks. Izajasza 12,2)

Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, 
na twoich ustach i w sercu twoim. 

Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 

że JEZUS JEST PANEM, 
i w sercu swoim uwierzysz, 

że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie.

Bo sercem przyjęta wiara 
prowadzi do usprawiedliwienia, 

a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: 

Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem.

 Jeden jest bowiem Pan wszystkich. 
On to rozdziela swe bogactwa wszystkim,

 którzy Go wzywają. 
Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, 

będzie zbawiony. 
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Modlitwa do w. Michałaś
Archanioła

Święty  Michale  Archaniele,
wspomagaj  nas  w  walce,
a przeciw niegodziwości
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź
naszą  obroną.  Niech  go  Bóg
pogromić  raczy,  pokornie  o  to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich,  szatana    i  inne  złe
duchy,  które  na  zgubę  dusz
ludzkich  po  tym  świecie  krążą,
mocą  Bożą  strąć  do  piekła.
Amen.

Jeżeli  chcesz  doświadczyć
miłości  Boga  i  bliźniego,
zapraszamy  Cię  w  każdy
czwartek  o  godz.19.00,
na  spotkanie  modlitewne
wspólnoty  Szkoły  Nowej
Ewangelizacji  Jezusa
Zmartwychwstałego,

do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W  każdy  trzeci  czwartek
miesiąca  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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