
   

                                                                   

           

      
kolejne pokolenie młodych ludzi b 
poznawało prawo Pascala. Nie wszyscy
      
   c prawdy naukowej znalazł
 
    człowiek silnej wiary zasłyn ł
m.in. z tzw. „zakładu Pascala”. Ju 
lat temu radził zainwestowa   
     
     
     
      
        
       
    ałowa  złego
  
      

naukowiec, wybrał oczywi   
       
 ałuje.
        
 ) ukazał te 
      
  w Boga z całego serca, poniewa 
  
       
       
       Go z całego
        
    
 
     
 yczymy sobie , dorosłym
 
       
       
    
     
      
      

napotkanym człowieku. Wszystko bowiem
 
  siadowi, członkowi rodziny, to
  



        
 

    
 dzie wiele. Obok stałych corocznych
   
 
   
Stowarzyszenie Młodzie 
      
przygotowania młodzie   
   dzie poł 
z Kursem Przedmał    
III klasy gimnazjum do klasy II szkoły
     

animatorów, młodzie    
przełomie pa   
       
       
młodzie 
     
 
Zapraszam wszystkich do współpracy,
       
      , by nasze wysiłki
i nasza praca zaowocowała przemian  całej






 nia – Bł. Bronisławy –

 
  
 
   cioła

 
  

  
   

 

   
 

  
Stanisława Kostki Patrona
  
   
 


  
  
  

 nia – Bł.
Władysława z Gielniowa

  


  w. Wacława

  
Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała –  
  
 







   



     dziło tydzie   
     
w budynku byłej szkoły.
Pogoda dopisała. Nie było ju  upałów, co jaki
czas padał deszcz.  Na szcz cie woda była
  ciepła, wi      
 pały si  
Lubikowa przyjechały na rowerach, to potem te
rowery przydały si    
       
dzieci były w Rokitnie, Pszczewie i przejechały
 
     dzały czas. Codziennie
chodziły te        
 ladami Jana Pawła II". Oczywi  
dosłownie, ale po prostu co dzie  
       
ukochał Jan Paweł II. A na koniec zawsze, ile
sił w gardłach, piewały razem z Magd  Anioł
  "Lolek". Z czasem ubarwiły j  

był "pogodny wieczór", czyli czas wspólnych
    

  wietna szkoła 
      
        
miały w czasie obozu konkurs czysto 
      
      
grupy był pan Tomek .
       
  
          






   



       
   c pod wpływem rosy tworz   
          
 

ródłem biblijnej manny mógł by      
 cy z uszkodzonych gał 
       
    jesionowej manny. Pod wpływem nakłucia
krzewu przez owady, które składaj      
wydziela biały sok zastygaj    
Wczesnym rankiem białe kuleczki tamaryszkowej manny
          
  sło  , która spływa na ziemi  
          
według swych potrzeb. Lecz gdy sło   
przygrzewało, topniało.”
Manna ta zawiera około 55% sacharozy oraz 25% gluko
    
cukru. Przede wszystkim jednak była dla organizmu ródłem
      
składników od       
przykładów jasno wida  e człowiek nigdy nie zawiedzie si
  
człowiekowi r   
    
jest ciało Jezusa, które spo  

i ułatwia nam drog 
         
 ywa moje Ciało i pije moj  
     w dniu ostatecznym. Ciało moje jest
     

   
Ciało Jezusa – chlebem zbawienia





         
a społecze  e jej w pełni zast  
    przede wszystkim na gł   
    , wspieranym miło   
 
od Boga w sakramencie mał   
prawdziwe powołanie do   ci. Oby dzieci mogły
   cej momentów zgody i miło  
      ci, albowiem miło   
        
 kna wiernej i trwałej miło 
       
fundament społecze stwa i wielki skarb mał 
całe ich  
   owocem miło ci, całkowitego i wielkodusznego
oddania rodziców. Głoszenie integralnej prawdy o op
na mał        
     
 





      
          
     
 amy jako dowód miło 
 c ludzi w sposób doskonały w momentach
trudnych dla egzystencji człowieka zawsze nam
        
cudami) czy to przez innego człowieka albo
      
Tak wła nie stało si       
kiedy to na pustyni groziło Izraelitom widmo głodu.
Rankiem teren wokół namiotów pokryty był
      
      warstwa rosy uniosła ku
     ało co  

          
pouczony przez Boga wiedział i powiedział im 
       
    stało si
   „Dom Izraela nadał temu
   manna. Była ona biała jak ziarno
kolendra i miała smak placka z miodem.”
      
       
       
  mógł by   
kamiennej pustyni Azji Południowej i Afryki Północn
        
   
 





   

  
   swój bł 
          
  emy popełni  bł d, głupstwo, grzech, czy
     
           
   
nic takiego nie było, a gdy dojdzie do zdemaskowani
  
 e uczynisz zło, ale to, 
   
      
          
popełni    
           
    
wynikły szkody, to naprawi    
 
      
         
  tylko człowiekiem, ale takie sytuacje pokazuj 
  człowiekiem.
   o przebaczenie moich bł 
         
          
moich słabo   
       
         
             
    nie rozpoznał. Nie, Panie, nie prosz  
         
przebaczyłe    stworzyłe  mnie niedoskonał  
          
  mój bł 
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1. Przemysław Buchholz i Urszula Egrowska
 
3. Marcin Ciesiółka i Kamila Butkiewicz

  
1. Leokadia Hołody zm. 5.08. pogrzeb odbył si 

   
     w. Łukasza.            
 

  


     
        


     
     


        
   cioła – odpust.

           
zapraszamy młodzie    
   

    
        
Młodych.

             
modlitw za dzieci, młodzie    
   

     
     





