
  

                                    

    ci poprzedni wiek przyniósł rozkwit
        
         
   
rowerami, autokarami ze słowami modlitwy.
            
  
Wróciła do domu z wypoczynkowo – religijnego pobytu 
       u Młodych (ERM),

   
Sławomira Kupca pod yło pielgrzymkowym „szlakiem papieskim”.
         
 ców południowej cz 
        
        
           
          
        do Łagiewnik, 
centrum miłosierdzia Bo       
  do Miłosierdzia Bo 
 Na ich pielgrzymim szlaku znalazła si  
              
młody Karol Wojtyła budował swoj         
 
 Ostatnim etapem pobytu była wizyta w domu rodzinnym Jana Pawła

     tych miejsc nie przesłoniła uczestnikom
        
    
         
  tszej. Na ile to były owocne chwile wie jeden Bóg.    ł to
kapłan sprawuj    
licznym pielgrzymom przypomniał,   długie, ale nie s 
            
            
     






 
 
 
    ych łask
 
Które napełniaj  nasze zmysły
 



 
Popłyn ła pie  
  




 


  
 

 


 
 
  

 


 



 

 


 





 
 

 


 


   




  

  yciu była
     
  

       
Jasna Góra, Kraków-Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowsk
    y wypełniała wspólna
       
Miłosierdzia, itp.

Miejscem szczególnym była dla mnie duchowa
        
       wiadczyła
jak bardzo jestem słaba, niedoskonała, grzeszna, jak mała
 
lepszym człowiekiem. Nagle w sercu moim zrodziła si
         
słowami z rado   łam nauk  Maryi i postanowiłam
   do doskonało ci. Wówczas powierzyłam Jej
wszystkie swoje sprawy, z którymi tu przybyłam.

 cowym etapem tej pielgrzymki było rodzinne
     
    
 a), dostrzegłam wmurowan    ze słowami
         
     
 . Było to przesłanie skierowane do mnie, a tak 
 
       e była to kolejna moja
      
      
         
 



          
okolic brały udział obozie wypoczynkowym w Dziwnowi
 ród uczestników, byli ministranci i członkowie ERM-
       Nadmorska pogoda dopisywała. Dzieci prawie
  pały si    dzały na pla 
Popołudniami odbywały si 
animatorów. Celem ich było przybli    
dzieci abstrakcyjnego, słowa miłosierdzie, poprzez
  nych scenek, układanie krzy 
      
      
   Pomorski). Wieczorami dzieci ponownie szły
        
sło            y – były to

       I tak codziennie mijały im chwile, czasem
  mi, wesołymi zdarzeniami i nowymi
smakami lodów.... Dzieci wróciły szcz  
 



 
z prawej Kraków Łagiewniki. 



  




w. Łukasza


 




  
        


         
 

               
         
przy bocznym ołtarzu Matki Bo 

       
              
Niedrzwicy według porz 
    cenie ziół i kwiatów.

          to głównej
        
            


 W ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy dzieci i mł  
            
 w. codziennie pół godziny przed Msz 




  




     
 



      
  

 ci jest podstawowym pokarmem człowieka, z wyj 
dalekiej północy,       ryby. Tłumacz      
słowo chleb zast   po prostu słowem ryba. Po chleb si gamy codziennie i z cał    ten wła 
zdecydował o tym, e Jezus wielokrotnie przyrównywał siebie do chleba i ostatecznie pozostał w   
   tej daje sił  i zdrowie naszej duszy i ciała. Jezus powiedział
dosłownie: „      pił z nieba. Je         ył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za     
całkowicie,    

Spójrzmy jak współczesny człowiek post    
          
     
  
             
  

     ywamy dar miło 


  

2. Karolina Kucharyk c. Pawła i Beaty


5. Bartłomiej Władysław Cie larczyk s. Pawła i Alicji
6. Mikołaj Jarosław Perka s. Wojciecha i Joanny
  c. Jarosława i Renaty

 cu lipcu nikt nie zawarł zwi zku mał  

  
 p. Jan Majkut zm. 04.07. pogrzeb odbył si 



  


   

        
       
        

chciałbym przytoczy  tu prawidłow    tych słów
         
     
 

W II formie aktu pokuty na słowa kapłana:
Zmiłuj si      
 

     
        
 ciół.(…)”

    
 
tym momencie przez kapłana słów: 
           
    z innymi słowami, to jest:
     
 
tego kielicha głosimy       
 
     
„Panie, Ty nas wybawiłe     
     

    
umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.”

    czyli słowa, które
kapłan wypowiada po modli  
  słowami „Wybaw nas, Panie,(…)”)
 ga, i chwała na


Ponadto Mszał Rzymski nie uwzgl  
    skim, czyli na przykład
     
        
zgrzeszyłem…     
„zgrzeszyłam” itp.

     stwu dobrego i pełnego
   

     

Jan Paweł II, List apostolski


  

Nauczyciel zebrał uczniów
 i zapytał ich:
  
  odpowiedział:


 
 

  

 wiadczył:

  
  
Nauczyciel podsumował.
 
 prawidłowo. Ale pami 
 



    
  

     
sierpniu przy bocznym ołtarzu Matki Bo 
Złota Ksi           
   bardzo mało osób podejmuje na ten czas postanowien
  
        
            
   cioła. To my, którzy
  
  nionych od alkoholu. To my, własnym  
                    
          
 
   ce słów. Zach 
  
     
       


