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Apostoła –  
6 lipca – Bł. Marii Teresy



 


 

 

 


 
 


 


20 lipca – Bł. Czesława –


 

 
  

 


 
Apostoła –  
 



 


 


 ły si    
bo dzieci i młodzie       
      
       
    
  
 
     
załatwienia, czasem trudnych relacji z
     
        
       
     
  
        
Miłuj     

        
działania i obecno    
 
obawy i zranienia z przeszło 
       
      

samych pod wpływem tych spotka
      
 
    

Łatwiej b      
  
       
   
     cał : 
      
      
 
Zaproszeni do twórczego współudziału w
      
  ego, co roku, młodzi i starsi,
     
 
jak długi czas wakacyjnego urlopu mo 
  dy pragnie, aby ten wypoczynek był
 
  z nas zaplanowała by     
czas udział w rekolekcjach, pielgrzymki do


          
    
           
      nej głuszy.
       

    
        
    na było usłysze    
aby dzieci, młodzie 
     
 
     
       
         
  
  ni trzech młodzie    
błogosławi         
   
  
         
       
 c w ł   
potrafili wła    i wypełnia

       

spotkania z Bogiem do udziału we Mszy  
     
       
  
      
         
         
 
    adna gotowa szczegółowa
    
  
      
      
  e aby do spotkania doszło
    spełnione pewne warunki. Do
   
 e wła    
        
    i pokój płyn   






   

 

 

 wiata w piłce no  
  finału. Szkoda,      
    dobiegła szybko ko   
   mógł si   
         
         
       
 

Sport stał si   
    
         
jest przepełniona elementami religijnymi,
     
        

      
         
strzelił bramk    ci uniósł r ce i głow
ku górze. W ten sposób chciał pokaza     
  dedykował swojemu zmarłemu tacie, którego
   niej podczas pogrzebu polecił w opiek

 Podczas mistrzostw padło wiele bramek. Po
         
  li całowa  to miejsce, z którego został
       
  ł i uniósł r      
   lił te zachowania jako
 
 Te słowa jako  tak ciekawie zgrały si  
przesłaniem jakie Benedykt XVI zostawił Polakom
na Błoniach w Krakowie:  „Prosz    
  
  knie realizował to Jan Paweł II. W młodo 
stał na bramce, jako kapłan je dził na spływy
   em dalej uprawiał turystyk
     ał do ró   
przywitanie całował ziemi . W ten sposób ukazywał
       
        
słowa homilii zawierzał nasze 
   
  ny element ł   
patriotyzmu i postawy miło 





      demu człowiekowi. Ludzie
        
   ci czy był to wiatr o      
 
zmieniał i dlatego by       ali wiatry za sił
działaj   w przyrodzie zapładniaj    
          
        
   
Z wiatrem jako symbolem działania Boga spotkamy si   
  tego. Wiatrem Bóg posługuje si  na przykład, aby
            

morza. Bóg zadziałał posługuj      
  ł r      ł wody gwałtownym wiatrem
wschodnim, który wiał przez cał  noc, i uczynił morze such  
(Wj 14, 21) Bóg zawsze pomaga człowiekowi z prostej  
 ycia jako człowiek tu na ziemi wykorzystał
     

 cia, gdy łód
„On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Mi
   uspokoił i nastała gł 
40) Ten cud miał uczniom Jezusa i ma nam współczesn
uzmysłowi       a zło we wszystkich jego
   , obok goł bicy i płomyków ognia,
jednym z symboli działania Ducha  tego. Goł  
     ar miło  
       razem siły i
dynamiki działania Ducha  tego. Bóg działa w nas poprzez
            
            
człowieka. Jan cytuje w swej ewangelii słowa Chryst 
„Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, 
              
 
          
 niej w sakramencie bierzmowania. Apostołom Jezus obiecał
zesłanie Ducha  tego, który da im pełne zrozumienie i odwag
głoszenia ewangelii. Stało si          
 „Nagle dał si  słysze 
jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały   
przebywali. Ukazały si     rozdzieliły
  ł jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
 
  
  
dary zesłane nam przez Bo   
             
budowanie naszej przyszło 





   



Podczas tegorocznego spotkania młodzie 
          
 ci. To było niesamowite kiedy zaczynało si   
   
jej imienia, ale nie było nam to potrzebne, bo wszy
    
          
                 
     
   na polu w której przebywał nasz Pan, ka 
miał okazje porozmawia       
towarzyszyły w kaplicy cały czas   
         
        dy z nas czuł t
niezwykł          
kaplicy z łzami w oczach, czuło si   
wła  e w tym wła  
   na miło  Boga. To było niesamowite uczucie. Kto
chciał mógł tak       
   trz namiotu spowiadało. Ka   
swój sposób przygotowywałsi   
 tkowej Eucharystii. Wsłuchiwali    w słowo
         

   my sobie słowa które przez te lata
kierował do nas wła nie na tych polach Jan Paweł II. A  
nadszedł czas na spotkanie si       
         
         
Pana i Zbawiciela. Po Eucharystii, napełnieni obecn   
         wł czone było
     kniejszym chyba momentem była
adoracja w ciszy własnego serca, kiedy to w    
ludzi, w tym akurat momencie było mo na usłysze  
         
błogosławie   
 clecia, cały czas chwal    
 



   

     
 w. Łukasza.   
                              
       

 
 
 
3. Kacper Cukrowicz s. Roberta i Małgorzaty

 zek mał  





  
1. Sergiusz Tórz zm. 01.06. pogrzeb odbył si 

  
         
 

        
   
 
    

 

 
 skich (Grupa Złota) 
        
         
   Zgłoszenia przyj  

    doł  
do wł   do pielgrzymki prosimy o zgłaszanie si


 25 lipca w poniedziałek przypada wspomnienie 
       
       


        
        





    
 miewany, jest ogłaszany królem przeszło 
  
        
   na głos i w obecno  
      
    
    
   
        
          
          


(Przemówienie do młodych, Kraków-Błonia 27 V 2006)

  

     sło     
      ne chwile. „Złe dni”… -
           
    sło      

  e cały  gł
           
           
   
  : człowiek jest cz 
całej natury i podlega rytmom przypływu i odpływu n
    
mierci, dobra i zła.

    
           
poranek nowego dnia, po deszczu nadchodzi sło  

    
         


Sło ce wraz ze swym ciepłem i wiatłem latem dosi 
  
  : „sło 
      skrył si        
 du do dalszego działania.

          sło  
         
           
drugiej półkuli ziemi i znowu niestrudzenie obdarza ludzi ciepłem i
wiatłem. Gdyby   ł z naszego ycia sło   
  i chłód a nasza egzystencja stanie si  

  z miło  
Gdy wschodzi sło ce miło     
ogarnia nas ciepło i promienny nastrój. Gdy to wiatło zanika –
        
     
    jak najdłu  


