
   

                                                                            


 
  
 
 


 

Jednym ze słów codziennego          
     ciała to okre         
            
            
      
  
   
 ciem publicznej działalno  
 cił i modlił si     
           

       
  c słowa modlitw, na pewno zauwa  
 trzne we własnej duszy. W obliczu cierpi  
     
działania na       piał, tylko wskazywał drog
 cia z grzechu. Nie wytykał słabo ci, ale pomagał j     
mówił o miło   realizował uzdrawiaj 
          
          
     my dzieła miłosierdzia. Przez
            
          
 cego do dzieła miło 
          słowa Pana

 ł w imi 
18,5). Jan Paweł II prosi nas o po      
rodowisku rodzinnym i społecznym.
 dy z nas czytał w młodo  

zapałkami”. Tytułowa bohaterka yła dopóki paliła si  ostatnia zapałka daj 
ciepło. Po jej wyga  ciu zamarzła, bo nikt ze starszych nie zainteresował si 
 ród nas nie powtórzyła si   
zapomnijmy o dzieciach, by im nie zabrakło ciepła n   
 c dzieci prosił, aby nie zabroniono im przychodzi 






   

ł Ojciec takiego wyboru?
Jestem kapłanem zakonnym w zakonie Ojców Karmelitów  

   od Góry Karmel. Karmel jest ła 
      
25 kilometrów w Palestynie. Cały ten masyw górski o
   dek koło Zatoki Haifa w Izraelu.
        tnych czasów był miejscem kultu

  kno był podziwiany przez
        sław  głównie prorokowi
    cu Karmelu została umiejscowiona scena z
deszczem, który Eliasz uprosił u Boga po trzech latiasz został
            
odpowiedział:     rozpaliłem si  o chwał     

istniało tam od bardzo da       
  
     

            
         
Przełom XII i XIII wieku, podobnie jak nasze czasy były okresem wielkich
przemian społecznych i duchowych, którym przy wiecał nowy ideał bardziej
     
odegrał w. Bertold z Kalabri, który przybył do Ziemi  
 czeniu schronił si  
powstał pierwszy klasztor oraz kaplica p  cona Błogosławionej Dziewicy
       w. Bertolda był Brokard. Wtedy to
            
  Jerozolimy, aby nadał im reguł       
guła stała si   tkiem Reguły Karmelita skiej. Została zatwierdzona przez
  niej, gdy zakon przeniósł si 
została adoptowana do nowych warunków przez papie 

   lici zostali sprowadzeni w 1397 roku przez mał 
  i Władysława Jagiełłów do Krakowa z Pragi Czeskiej 
do stanu kapła           
            
gł binach duszy, która przynagla młodego człowieka: „P      

  cie zaimponował charyzmat Zakonu Karmelitów, z któr

zapoznałem si  przez mojego stryja Stanisława Jarosza.


      
    
       podane, fundament całego      
       
             
    ci, ubóstwa i posłusze   
            


    

  zany od najmłodszych lat szkolnych poprzez
   tu Słowo Bo  yło  
wiary, tu otrzymałem ycie sakramentalne, tu usłyszałem tajemniczy głos: 
           
  ródło mojego „by 



   

 ołnierze uplótłszy koron  z cierni, wło   na głow 

                 
  linne spełniaj 
    krótsze i łatwo odpadaj 
  wytworem tylko skórki, natomiast dłu sze, twardsze i gł      w ciało s    
 

„Korona cierniowa” Jezusa upleciona została przez r ołnierzy z p     cej wła 
     

Z gał  cych ciernie długo ci około 5cm oprawcy Jezusa wykonali co  rednicy około
   sił  na głow . Spowodowało to mi   yły czołowej,
  yły tylnego splotu kr gowego. Było to cierpienie zadane z premedytacj   
szyja i ramiona Jezusa zostały zalane krwi , a Jego ciało przeszył ogromny ból. Dokonałem spec 
  ło nami i pobudziło nasz   . Mała drzazga sprawia nam
  ywał Jezus kaleczony twardymi wbijaj   

Dlaczego przedstawiłem ten wła nie fragment z całej m ki Jezusa? Po prostu chciałbym pokaza   
dodatkowe bolesne ukłucie, dodatkowe cierpienie zad
  

Jezus zgodził si       nie dla sławy, nie dlatego by zapisa    
 wiadczył takiego cierpienia tylko i wył cznie z bezwarunkowej miło 
wreszcie uzmysłowi     Bogu na Jego miło  miło          
 
 ł si                    

  
    ycia ułatwi nam fragment pie       


 ł Sakramentu Chrztu 

 zek mał  


  
 p. Bolesław Suchocki zm. 01.02. pogrzeb odbył si 
  łobi ska  zm. 01.02. pogrzeb odbył si 
 p. Henryk Piotrowski zm. 21.02. pogrzeb odbył si 




ródło- die Quelle (n); source (a)

duch chwały- der Geist des Lobpreises (n);



  

   
   
 dla dzieci poł  

      dla dorosłych
i młodzie 

  

 
   

 
 

     
         
Dokładny plan wywieszony b dzie na tablicy ogłosze 

      
           la był
 tany baranek, który został ofiarowany przez Abraham
syna. Ziarno słowa Bo        
  

 
„Jezu Chryste, Panie miły,

Wzniosłe , wzniosłe   
Gładz c, gładz  





   



 

   cinie wysłano, przez 3
lata był moim wikariuszem, a potem został proboszczem. To stało si        
  niedomagałem. Zdawało mi si       miał nast     pomagał proboszczowi. Wówczas ks.
           
     
 lał chwil                          
 

Porozmawiałem z ksi dzem Piotrem. On nie sprzeciwiał si    zawiozłem ks. Biskupowi. W ten sposób został
 dował w Przytocznej przez 10 lat, a ja byłem takim jakby jego wikariuszem  nie było wtedy
  . Współpraca si  knie układała.
           sto była mama. Od niej słyszałem, kie    
   dza Piotra nie doznałem. Do dzi 
     lat pracowało.
        lał o takich grupach specjalnych:
                
      pomogli. Dla mnie, jako starszego kapłana, zdawało           
  łem na wszystko i wierzyłem, 

 
 w. Łukasza.   

       

Słowniczek liturgiczny

Mszał    
   
      
   
    
    

  
 w. W historii zapisały si
szczególnie dwa typy Mszału:

1. Mszał trydencki – powstały w
  
    
1969; to ten mszał
wprowadzał jako jedyny w
 zyk łaci 

2. Mszał rzymski – powstały
   
    
 
z roku 1986); wprowadził do
   
aktualnie tłumaczone jest


  
  
do Mszału Rzymskiego





       druk „Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego”.
Przekład polski, przyj   Episkopatu Polski, został potwierdzony przez Kongr   

      

2004 r. Wszelkie prawa przedruku w cało    
+ Józef Kardynał Glemp

 


  


25 lutego br. weszło w  cioła nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
    

             
  na medytacyjny wymiar Liturgii Słowa.
Kapłan celebruj   innych tekstów po za wła 
    diakon lub drugi kapłan.
              
formach jako Skład Apostolski (Wierz         
  
     

  
                     
      
     
                
   
         tszym Sakramentem, kapłan, diakon i inni
usługuj    ciu do ołtarza i przed odej  
  
             
  
W przyozdabianiu ołtarza trzeba zachowa          ołtarz
 cym charakterowi tego czasu, bez uprzedzania pełnej  
 ci płyn     ołtarza kwiatami w okresie
             
         
  nie na mensie ołtarza, ale raczej obok niego.

To tylko niektóre ze zmian, które pojawiły si   
Niedługo do naszych ko ciołów trafi równie  nowy Mszał Rzymski i wówczas w pełni do 
   e wpłyn  one pozytywnie na jeszcze gł 





