
   

     
     
     
 
      
   
     
      
    


 Czas wakacji pokazał jak mało
    korzysta z łaski
  
ławki to nie tylko efekt licznych
wyjazdów dzieci (chwała organiza-
     
     
     
     
    
  
    
    
   
     
    
    
       


                                                                            


    

      
     
     
     
      
     
 
kich: dzieci szkolnych, młodzie 
ale i ludzi dorosłych. Kto korzysta
z łask Bo    
         
     
     
 yciu człowieka.
   

w. Edyta Stein nawróciła si  
        
  
   piły 
       
tam pozostawały na nabo 
milczeniu, weszła jaka  
    kła
w jednej z ławek na krótk  
Było to dla mnie co  zupełnie
    
   
łam, szło si      
     oderwał od wiru zaj 
       cioła,
       
     
    
 ła zgł 
dzieła mistyków.
     

    
niewiast” co swym przykładem
  dzieci i dorosłych do
   
  
     
 



 nia – Bł. Bronisławy –


  


 
 

   
 cioła katedralnego w Gorzowie
  

  


  
   

 


   
 


  w. Stanisława
  

   
 


  
  

  


 nia – Bł. Władysława z


  


  w. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała –  
  






   





    
      
roku obywała si 
     „Młodzi – młodym”   
latach organizatorem była wspólnota  
        
       jest głównie


          
 

  cioła
w Kostrzynie trwały rekolekcje dla uczestników.  Pr
ne były przez ks. bpa Edwarda Dajczaka, który przypominał,
     swoje serce, wsłucha   
jak i w drugiego człowieka. Kolejnym etapem była
     
uczestnicy mogli słu   w sposób pełny młodym ludziom,
           
jakich przyszło im   nie były najgorsze. Jedynie upalne dni
mogły sprawia       
znajdowały si 
Dobra kuchnia oraz modlitwa sprawiały,  dy miał siły
i motywacje do głoszenia słowa Bo 

    dała opieka duchownych i czy nie
brakowało ch tnych do głoszenia ewangelii?

Przez cały czas pobytu na placu ksi a słu 
       chciał mógł
   
            
woodstockowe było oddalone od miasta o 3 km. Sami
woodstockowicze pozytywnie oceniali cał    
zmartwieniem mogła by  mała liczba ewangelizatorów - 
osób, natomiast pozostałych jakie       
jednego ewangelizatora przypadało 500 woodstoc
       
robotników mało...” 
nie zabrakło tych, którz   głosi  
 dy jest do tego powołany.



   



 
1. Bła   s. Marka i Bogumiły

 zek mał  

2. Sławomir Kmieciak i Dorota Karnicka

  
 p. Bronisława Cebula zm. 5.08. pogrzeb odbył si 
 p. Wiesław Fabia ski zm. 8.08. pogrzeb odbył si 
 p. Julia Dominiak zm. 15.08. pogrzeb odbył si 

  


            
        


     
 wiatło – 

  
  cioła – odpust.

               
modlitw za dzieci, młodzie 

           
zapraszamy młodzie    
   

           nia) w Głogowie
     Młodych.

           
      


      
             
     
            
  

w .  S t a n i s ła w  Ko s t ka  ( pa t ro n  po l sk i e j  m ło d z i e  
w. Stanisław urodził si  w 1550 r. w Rostkowie. Był potomkiem dwóch znanych

jego był Jan Kostka herbu D   Małgorzata z Kryskich herbu Prawdzic z Drobnina
     W wieku 14 lat wyjechał na nauk  do Wiednia. Został umieszczony razem ze swoim bratem Pawłem w Konwikcie OO.
Jezuitów.    W pierwszej połowie grudnia 1565r. Stanisław powa nie zapadł na zdrowiu. Choroba chłopca z dnia na dz  stawała
  niejsza. Stanisław prosił o Wiatyk. Nie spełniono j by. Kiedy był ju  mierci, a nie mógł
  Wiatyku, modlił si   mierci, a wtedy ona w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego
pokój i przyniosła mu Komuni w. W drugiej wizji przyszła do niego Matka Bo a i podała mu do r  tko. Otrzymał te
 iu zło ył  pienia do zakonu. Napisał w tej sprawie do
ojca, otrzymał jednak gniewn      
 
    trznym tak pisał jego przyjaciel: „Niezwykle pokorny, pełen wzgardy wzgl   
 ci przedziwnej, w posłusze stwie dokładny... Słodki wzgl dem innych, twardy i surowy był wzgl ie... Ciało trapił
ostrymi pokutami. Był tak   e całe godziny sp dzał na modlitwie bez 
 W sierpniu 1568 r. był przekonany, e niebawem umrze. 10.08 wieczorem poczuł si le, pojawiła si  
Stanisława opu ciły siły. Umarł w nocy ok. godz. 3 nad ranem. Stanisław przebywał w nowicjacie jezuitów niecałe 10 mi 
  Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, a samego aktu kanonizacji dokonał jego nast 

 w. Stanisław Kostka był pierwszym jezuit  pił chwały ołtarzy.

          
    
        
        
 
             
   złe.
  

         
         
 . Wiemy doskonale z własnego do 
       
        
  
       

       
  
    c słowa Chrystusa pisze:

 
 
dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.” 
         
 ycia były dobre, to znaczy nie niszczyły 
  nim. Te dobre owoce człowiecze  
miło    

   
ycia spodobały si    sły nasiona b  
   

         
nego zjednywały  
      
       
człowiecze 

               







   

Od roku Ks. Mieczysław Rumi        
          
         ły miejsce
w połowie sierpnia.
   e ks. Mieczysław mieszka w Domu Ksi 

  swojej dyspozycji dwa pokoje i łazienk     
   
        w. z balkonu kaplicy, a posiłki s 
            
które były mu podawane dla wzmocnienia organizmu. Jednak to i tak było mało. Za
  m.in. ks. proboszcza Sławomira Kupca udał si   


Podczas spotkania ks. Senior wspomniał wizyty stude  
  
 
 Ks. Mieczysław z nadziej         
    dzie wolontariuszka, która przeczyta mu artykuły z 
   bowiem ma z tym kłopoty. Szczególnie lubi czyta
 ródła” jako ródło informacji o Jego parafii. Ks. Senior ma tak   
    
 

Ks. Senior prosił tak          
   
 ci lokacyjnych jest w ł   ciołem nie tylko przez

 w. i modlitwy kapła        
    
 
     my blisko z ks. Mieczysławem przez wizyty, rozmowy 
 


 

 w. Łukasza.   


Słowniczek Liturgiczny


     
podczas Eucharystii tj. kielich, ampułki, puszki itp
    e odło    

      
albo na kredensie obok ołtarza, albo po prawej stro
samego ołtarza.”


    ciołach nie ma typowego kredensu
   puje go zwykły ozdobny stolik (jak
 ciele parafialnym) lub półka wbudowana
  






          
        
     dy z umiarem przekazywał znak
  
        
     stwa znany w formie „pocałunku
pokoju”, przez apostołów przekazywany tak       
  wzajemnym pocałunkiem miło 
   
        
przetrwała jedynie w obrz     kapła   
    
 Współcze        
          
          
skinienie głowy. Niestety cz       
      
        
głow            
          
             
  cym osobom wokół nas (4 do 5 osób).
Ponadto Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, i   
    ki lub skinienie głowy
      
   grupy specjalnej. Słowa jakie przy
             
 
   e „znak pokoju” jest znakiem miło   
    



 




