
  

                                                                     

            
       
 
  nego wieczora. Obie te grupy ł 
          

            
     my. Jan Paweł II w Wielki
 cego roku przekazał nam now  
   cie Ciała
           
       
      ciół posiada na drogach


le by było, aby  
         



  
 Przed laty do Sługi Bo ego ks. Jerzego Popiełuszki przyszedł
 nym wieczorem młody człowiek prosz c o chrzest. Był ateist 
  dnia udał si   cioła. Czuł si
  wyznaczone role. Gdy pojawił
  po raz drugi spodobała mu si        
          tej nie widział
nikogo, zdawał sobie spraw   
  cioła wiedział,  ycie zmieniło
  d skierował swoje kroki do  tego kapłana.
        






   
Apostoła

 


 
  

 


 





 
  

 


 w. Jakuba Apostoła –
 



 


 


 


 



Tak mało ciszy
Tak mało refleksji
 
  powłok
 
 
 
 ród wakacyjnych bławatów



 
doskonała harmonia tego,




We wschodach sło 

  
 
  chmurom by poniosły
 
   bezładem
 ródło Miło 
   
  




  

  łam kolejny sakrament w moim
       ten był
          
           
nadszedł.
     Dopiero, gdy weszłam do ko cioła zacz łam by  
      
 nieni. Wszyscy ubrani w białe koszule,
          
całkiem inaczej ni  . Czuło si   
   
  ło si  tek mszy był normalny –  
       pił ju  wła   
podeszłam do ołtarza, poczułam na sobie r   
i usłyszałam słowa "Lauro przyjmij znami   
       lach cały czas powtarzałam
      
   musiała je wypowiedzie       
 niej zdałam sobie spraw 
słów. Potem poszło z górki, kazanie, komunia 
 ce było kazanie, a najbardziej, zacytowane na ko 
przez biskupa, słowa Ojca     
rozmaicił t         ycia. Było
     yłam,    
słuchała jej z zainteresowaniem (mo       
to, aby młodzie  słuchała „kaza 
   było po wszystkim, byłam szcz    
ogólnie było wida         
  e dojrzałymi
    czyło...
    



   ło sakrament
     
 ła si    , przewodniczył ks. bp
 k. Podczas homilii starał si  
młodzie y, czym jest sakrament „dojrzało 
    
          
słowa, które     
     
  
tej chwili na duszy człowieka pozostaje widzialny z
   

w. Paweł pisze: „       usłyszawszy
głoszenie prawdy,      
         
     
    
    na całym sposobie bycia
 
         
      łem sakrament „dojrzało 
  skiej” wpłyn ł w jakikolwiek sposób na moje
ycie? Czy stało si  ono bardziej „dojrzałe”? Czy wida
  
     W dzisiejszych czasach nie łatwo by  apostołem.
Dlatego Bóg nie zostawia człowieka samego, ale obda
     
     
  


    gał do przyrody, a szczególnie do pracy ludzi, któr
 ywiła. Doskonale wiedział,  y ludziom mu współczesnym prawd 
    c przykładów z       

 Ulubionym przez Jezusa tematem była uprawa winoro          
najbardziej. Przykładem mo   
 dzy innymi powiedział: „Ja jestem prawdziwym krzewe   
                   
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.” (J 15,1-2
 Jezus okazał si    
najistotniejsze jest to, co chciał nam przekaza           
              
  zał owoców odetnie i spali, podobnie jak Bóg odrzuci człowieka, który na
Jego miło  nie odpowie miło  
        , by owoc był wspaniały i dorodny. W ten
      . Podobnie jest z człowiekiem, który kocha Boga i j  
          sto choruje i cierpi z tego powodu. Człowieka
      
  do pełnego z Nim zjednoczenia.
         
           dziemy jak zdziczały p    
wybujały, lecz płowy i nieu 





  




w. Łukasza


 




  
        


          
  

           
  

       
       

ludzi młodych do udziału w tym wspólnym pielgrzymow
  

     


 
         
      
   

        
        


  

2. Michał Mikołaj Czerwonka s. Joanny
 

 zek mał  
1. Łukasz Oszmian z Dagmar 
2. Marcin Gibuła z Iwon 

  
 p.Jerzy Januszewicz zm. 07.06. pogrzeb odbył si 


 

  




     
 



      
  tszego Ciała i Krwi Pana Jezusa (Bo e Ciało).
Procesja Eucharystyczna wiodła ulicami: Pocztow 
     czenie procesji przy ostatnim ołtarzu
została odprawiona uroczysta Msza 





  

 












         


         



















 

 ........., nadzieja i miło
 
 
 
  
 
 „Płaczliwe” warzywo

                                          Jan Paweł


Słowniczek liturgiczny
    
   ego Ciała” jest publicznym
oddaniem hołdu i czci Chrystusowi obecnemu w
     Paweł VI w encyklice
 pisał: „ 
sakramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i
  ciół katolicki nie tylko w czasie
           
  
     


  ego Ciała jest gł 
    Zamysł religijny
   skiego zawsze znajdował wyraz w
     ci, które otaczały
   cioła. S   
  
     naszych procesji jest wł  
w nie całych wspólnot parafialnych czy to poprzez
  ołtarzy czy niesienie chor  


  e Ciało Chrystus nasz Król jest
prowadzony przez swój orszak (Słu    
     
 ci, w tym dniu ogłaszamy Jego
królowanie całemu 




         

    ego Ciała, wielu z
nas traktuje to wydarzenie jak zwykły  
      
      
     
dopiero w połowie lub wła nie w połowie
  

  ły czasy bezwzgl 
        
    
     
     

           

       
 ego Ciała jest publicznym wyznaniem wiary.
        
     
        




   
 
 Np. jabłko, gruszka ...
 
 
  stwo piekła
 

Ruchu Młodych


Na lekcji przyrody pani zapytała o zwierz  

 
-Dwie scypawki – zgłosił si 
Kiedy pani zapytała o zwierz   „c”, Jasio znów był




