
  

              
     
  
z cał               
     
czy kłopoty z prac 
     W młodo ci otrzymałem od kapłana z naszej rodziny mał    
  . Przeczytałem j , ale jako kilkunastoletni chłopak z
  łem przez jej rozwa        łem po t
   ycia pozwoliły z wi   gł   

  pierwsze słowa Tomasza A. Kempisa wskazuj     
 ci (J8,12), mówi Pan. Oto słowa Chrystusa, którymi 
              
            
           
     
         
    
 
       ki czystym umysłom; a
 wiatło łaski ciekawym i pysznym. Rozum ludzki słaby   
   
     Z takim hasłem warto rozpocz       
            
      ego w miło 




                                                                 



   

 


 

 
 
 

 
 

 

 cioła – wspomnienie
 

27 stycznia – Bł. Jerzego


 
Akwinu Kapłana i Doktora
 cioła – wspomnienie
 
Kapłana – wspomnienie



  

            
            cych. Człowiek z
      e dał mu Swojego jedynego Syna na
 wiata, starał si    
 
  u wprowadził zwyczaj budowania Stajenki
Betlejemskiej ze zgromadzonymi wokół    
mi i królami. Powstała równie 
   d, pastorałek i pie      

     Z Niemiec w pierwszej połowie dziewi  
 drował do nas zwyczaj ustawiania w domu wystroj 
  wiatłami drzewka  
        
    
   
            

jedno wła 
     Strojenie choinki tak dalece rozpowszechniło i utrwaliło si  
 e stała si         
             
    e „Słowo Bo 
stało si  ciałem” i  ył si  
człowieka by da   
     Strzelisty kształt       
 
wierzchołku choinki umieszczamy nierzadko posta  anioła w locie, co
    anioł zn
Anioł ów przypomina nam Zwiastowanie Maryi Pannie przez Anioła
    
   py Aniołów zwiastowały sam moment i miejsce
          
            
 „A Słowo stało si  ciałem i zamieszkało w 

           
  za przykład pasterzy betlejemskich, a wytrwało 

 



 

powstało w 1995 r. z inicjatywy ówczesnego ks. prob
Zostało zarejestrowane rok pó  piło dziewi        
spotkania członków, które zaczynaj                 
   tego i dokumentów papieskich oraz plan działalno  
Red. Na czym polega ta działalno 

          gijnej. Wraz ze Szkoł
  organizuje paczki choinkowe dla dzieci. Członkowie Stowarzyszenia pełni  
 cioła i plebani. Zajmowali      
   i organizujemy spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia.

 

  a moja składa si 
                 


      
miało miejsce przyj    
 cioro dzieci i animatorki Asi. Na członków
zostało przyj       
        
 ci członkowie zło   
miłowa        
 
        ółte
     
Eucharystyczny Ruch Młodych. Reszta grupy
odnowiła przyrzeczenia. Grupa prowadzona jest
      
    
          
          

    



  

Jan Paweł II Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”



 
 




 w. Łukasza

 



 


      



         
   liby dom ów był godny, przyjdzie na
 liby nie był godny, pokój wasz wróci si
 ł, i nie słuchał mów
        
        
  
  




 ł si        
  kapłani. To czy i jak ich
 

        
     
       
   
      cioła
parafialnego). Kapłani przybywaj   
    
         
        
  
     

    cie kapłana jako przedstawiciela
      tanie całego
     
   
      z kropidłem (woda cz 

był      cioła podczas uroczysto 
     
    
         
     kropidło ze sob   
  
  
         kapłan napotyka
 
 
   

      głosy sprzeciwu wobec organizacji
       
  
   , a nawet słucha     
         
          
 
  c, aby nie odnosiły si 

wskazania Jezusa dla rozsyłanych po raz pierwszy
apostołów.



  W poniedziałek 29.12 rozpocz       
       
  
od bloków na ul. Głównej. Zako     
18.01 na ul. Ł 

            

           ywały kol  
  

            
            


    
          
           
. Pozostałe Msze    według porz 


          
   
 
  cenie kredy i kadzidła. Przypominamy,   
          
  


            
   cioła pozostaje do 2.02.

  





W grudniu nikt nie zawarł Sakramentu Mał  

  
 p. Władysława Janiszewska  zm. 05.12. pogrzeb odbył 



  

Słowniczek liturgiczny
  ca podczas Liturgii Słowa lekcje (czytania) z Pisma  
     
intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałter    
własn      spełnia   
 
       kontakt ze słuchaczami, a szczególnie musi cechowa      
 
 eby wierni słuchaj      miło    
   posług   

            



  

 







