
   

                                                                               

    
   
  
 ego wraz z ciałem została
    
    
    
Jan Paweł II przerywa swój letni
      
     
     

  

    
 cioła ogłosił uroczy 
 
     




 

  

 

 

  

  

 

 



 



 

 

 w. Jacka kapłana –



 



  



 w. Bartłomieja

Apostoła –  



 

 



 



         małej dziewczynce
Bernardetce w Lourdes potwierdziła,      
  c słów pi knej Pani pobiegła do ks. proboszcza
i powtórzyła usłyszane słowa. W   wiat otrzymał
potwierdzenie wyznawanej prawdy wiary. Dlatego wła   
      
 
    Maryi, która przyszła na
    
            
       ciół zwraca nasza
       
            
 ladowaniu Chrystusa mamy wspaniały wzór w osobie Ma
Niepokalana nie miała grzechu pierworodnego, co było Łask  
popełniła te  ycia, co wynikało z jej woli.
 Grzech pierworodny został z naszej duszy zmazany p
   jest łaska Bo   
       
 
    

        



   

Red.: Dlaczego wybrała  wła   
Na mojej pierwszej pielgrzymce była     

         
   
       
   e była te  

    

z niemowlakami, poprzez dzieci, młodzie  
  
   
 , na pewno jest długi, ale pełen rado  


     
   razem ze sło 
   cej w południe dłu 
       
        
        
  
    cie poza tymi dłu 
przerwami na posiłki s  
       
         
w domach u gospodarzy, albo w szkołach,  
  stodoły z pachn       
spania we własnym namiocie.
           
  
      

        
          
  o łatwiej si 
    ze spowiedziami wł   
wesołe, pełne  
   

     

  
  o wysiłku, zm         
         szło kilkaset


Nauczanie Jana Pawła II
 

         
          
   niepodległo    
       
Chiaromonte: ta nazwa, odwołuj     wiatła,
które rozprasza mroki, nabierała szczególnego
      
     
  ródłem tego wiatła nadziei jest
       
było chyba po raz pierwszy podczas najazdu
    
  ca – Sanktuarium stało si
     cy nie udało si   
Naród odczytał wtedy ten fakt jako zapowied
      Maryi dała Polakom
sił         
Jasnogórskie było niejako ostoj   
        
narodowej. Tak było szczególnie w długim okresie
  
   zywał do tego papie
Pius XII, gdy mówił: „Nie zgin ła Polska i nie
       
  ”. I te słowa dzi ki Bogu spełniły si 

     



   

 ł sakramentu chrztu 

 ł sakramentu mał  

  
 p. Jan Klimaszewski. 16.07. pogrzeb odbył si 
 p. Wiktor Fujak zm. 21.07. pogrzeb odbył si 
 p. Wacław Grabowski zm. 30.07. pogrzeb odbył si 
  ko zm. 30.07. pogrzeb odbył si 

Jest pełnia lata i wielu z nas wyjechało lub dopier
 
 
  
    
       
  siły do dalszej pracy lub nauki.

        
  nasze siły
         łask


Dlaczego człowiek tak znakomicie czuje si  
łonie natury? Odpowied       
      cał        
      , stworzył Bóg, a przecie
        
      
„A Bóg widział, e wszystko, co uczynił, było bardzo


 
         
o wschodzie sło   mgł  
jeziorem – poczujecie wtedy cał      
wszystko miło  Boga Ojca. On to wszystko stworzył dla
nas ludzi i gdy gł        
  jeden – to nie mogło
 

    
          
       
  
  miło        
     dego człowieka.   miło   
   na miło  Boga miło  
     
     
            
    
         
  
  

   
   o ile mniej byłoby na Ziemi
 
    
Mateuszowej rady dla chwały Bo     
człowieka.



       
         
 

          
  

      
       
  cenie ziół i kwiatów.

      
   to głównej patronki naszej
     
        
  

      w poniedziałek
   zapraszamy dzieci i młodzie  
       
     w. pół
 

      
              
      
            
  

Słow niczek     
      
      
przemiana wina w Krew Chrystusa; złoty lub srebrny
      złota. U 
     
       
korporał).
Na ołtarzu umieszcza si   „korporał, puryfikaterz,
mszał i kielich, chyba      
      

      „kielich, korporał,
        
           
 lub biały.” 





   

        W Lourdes byłem 2 razy. Raz
          . Organizowała 
           
           Była to bardziej wycieczka ni
          
        jechała m.in. z parafi
        Rokitno. Było nas ok. 20
        
         my wzdłu  
           
          
           
              
          
            
 W Lourdes najwspanialsze były procesje chorych.
Jak miałem czas to zawsze sobie z boku siadałem, ab
        był chory to
   
 my m.in. w kapliczce Misji Polskiej. Było na co
  i co posłucha . A ludzi było mnóstwo. Nie
      
w. W tej Bazylice było pi  




      
 w. wykonywała taniec – 
        przydarzyło Byli    
Grocie, gdzie odbywały si         
skorzystałem.
            
kawałeczek za grot   
  my bardzo blisko do Bazyliki Małej.
 rugim razem byłem w Lourdes ju  dłu 
organizował ksi  Jechałem do Warszawy, na
          było
 , bo w samolocie była jaka    
      ywały si
rekolekcje. Prowadził je wła     Było

Miło wspominam te dwie wycieczki.



         ła
    oł dkiem czy przełykiem. W
   . Tylko kilka ły 
płatkami w ci gu całego dnia. Mog   . Zrobiłem si
bardzo słaby, nie   


 
 w. Łukasza.   





  
        
      d pomysł na
    

      artykułów maj   
         
nieprawidłowe sytuacje w liturgii czy 
         
        
        
 
 Pomysł „Kamyczków” został zaczerpni 
       
     
       
młodzie  
   
 Chciałbym jednak, aby „Kamyczki” nie były
         
         
          
          
    
       

              

                  

Rajmund Kolbe urodził si         
 
   
 c 12 lat doznał w ko  ycia: ukazała si
    biał  
     
odpowiedział,   ła si  ła.
    pił do zakonu OO. Franciszkanów we Lwowie,
  

Wybitnie zdolny, studiował na Uniwersytecie Gregori 
zymie, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii i teol 
otrzymał w roku 1918  cenia kapła 
    cił idei zdobycia    
         . Zało ył


Nie ograniczył si  do Polski i w 1930 r. udał si 
zorganizował placówk  

W roku 1936 wrócił do kraju i kierował rozwijaj  
Niepokalanowem, który od 1938 r. posiadał nawet wła  
 ł akcj  . Po raz pierwszy został
  nia 1939 r. Przebywał w kilku obozach do
           
            
 ł w bunkrze głodowym, po      
współwi 
 dziernika 1982 r. Jan Paweł II zaliczył go w poczet  




