
   

                                                                    

           


nasze, aby mogła w nich

działa  łaska

całym swoim bogactwie i

gł 
Jan Paweł II

    
    
     
cichy, skłonny do skupienia
i gł     
     
   
  . Daj mi sił
   
wieniu, abym mogła ten
duchowy dar zło    


    
      
     
   
 
 
 





 w. Mikołaja


  



 

 w. Łucji
 


  
Kapłana – wspomnienie


 


 

 
  

 w. Jana Apostoła
  

 w. Młodzianków
   

 
   

 
  

 
 

   


 
 z tym wołaniem wchodzimy
     
   
     
     
   
    
  
    
  klimat, w którym człowiek
   
     
      
    
      
     
      
    
     
      
 

    
dawno przyszedł, ale na Jego łaski
      
    
 
   
ducha człowieka. Mo  
   
 wysiłek, ale jak   
    
     
    
  brak oczekiwania” stwierdził
     
ukazał ogromn     
„trwania”. Jest ono nieodł 
  
w roku liturgicznym i aby nabrało
gł    




   

  ło si      
wówczas to powstała grupa pod nazw  
       
dokonał oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty. Na tere
Polski Krucjata została zało ona przez błogosławion
         
       
Ruch Młodych. Obecnie praca we wspólnotach ERM
 
 Celem ERM jest  głownie zach   
udziału we Mszy      
     
 
 
   

 
   trzynastym apostołem
        
      
       
   
 amy Słowo Bo   

      
       

          
        
 ło ółt       
dostało odznaki członka, 4 animatorki krzy 
      
dnia w darze ofiarnym zło    
        
 
    czyła si    





 

 

  

    w. modlił si
          
 ania Słowa Bo     
 tano o zmarłym członku kr  

         
grupa osób czytała i rozwa ała słowa Nowego
       
  
  
 pnych miło ników Słowa Bo 





   

  
 Hubert Napierała s. Witolda i Patrycji
 Anna Bierka c. Przemysława i Gra 
  
 Weronika Gospodarek c. Zdzisława i Renaty
 

W listopadzie nikt nie zawarł sakramentu mał  

  
 Stefan Ratajczak zm. 8.11. pogrzeb odbył si 
 Michalina Lorenc zm. 13.11. pogrzeb odbył si 
 Józef Piasecki zm. 17.11. pogrzeb odbył si 
 zm. 27.11. pogrzeb odbył si 

  
           
         
         
 yło si  do ziemi, do poziomu człowieka. Przede
wszystkim dokonało si        
przez usta proroków Starego Testamentu zapowiadał t  
i ostatecznie dotrzymał słowa. W Ewangelii   
„A słowo stało si  ciałem i zamieszkało w 
Zamieszkało w        
  ł człowiecze    ł posta  
stworzenia. Jest to najlepszy przykład namacalnego  
       c Boga z człowiekiem. Fakt
ten był pocz tkiem aktu zbawczego, finałem za  stała si
   
          
mógł post  
Jezusa w Betlejem Pan cały czas jest człowiekiem. D
 owania była to fizyczna obecno     
           
    miało powiedzie        
 tku człowieka swoj        
         człowieka, lecz przez
     
        człowiek
ego miło  
  miło  . Dobrym przykładem jest rozmowa
  
   cie Jego miło 
  dzie pił wod    ł
  ródłem
  
          
przez słowo. Stwarzaj  wiat czynił to u   łów
natomiast w Starym Testamencie przemawiał do ludzi 
     ród ludzi nauczał, przepowiadał,
ostrzegał a nawet karcił wła nie słowem. Do nas
współczesnych przemawia poprzez Ewangeli  i usta kapłana.

         
   
  
planeta ł   
         
przypominał sługa Bo   Jan Paweł II.
        
      
        
 canie Jego miło 
Jedna z modlitw kapłana podczas Mszy   
…składamy Ci, Bo   kczynnych modłów t 
              
  nas pojednałe   
Ciałem i Krwi 
i napełnieni Duchem    jednym ciałem i jedn
 (Mszał Polski)
 niejszym dopełnieniem Eucharystii jest Komunia  
         
    

   
        
    

          
               
  
   


W poniedziałek Uroczysto      
   według porz 

 W poniedziałek drugi dzie   w. według
         
 

   
Opłatki - ofiary zło one za opłatki przeznaczone b   
 cioła.
    

 wiece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

   w. do południa jak w ka 
    





   

     

      ała do
   było Maryi i Józefa na wynaj 
          
   dzy na opłacenie ogrzewania, gdy b 
 
       
    na długie miesi      
   
   tacy, szczególnie młodsi, którzy cał  przyszło
         
tego prawo. Niech Pan Bóg im błogosławi, aby działo 
  w swym człowiecze 
  do rodzinnych stron smutne sygnały, 
 ych aglomeracjach innych krajów nasi młodzi gubi 
         ciołem, 
       
        
  
        
    

Znany współczesny mistrz duchowo  
   pił do
zakonu i jako brat Ludwik oprowadzał go   
w Getsemani. Słuchaj cy go student zdziwił si   
inteligentny człowiek zamkn ł si 
Na to Merton odpowiedział z prostot       
  
 
          
        
             
       
   tyni, we własnych rodzinach.



     
   w. Łukasza.                  

         


   

           
        cioła       
 
        
         
      
     
        
 e np. we Włoszech przed  
        
        
 
   z upływem pory letniej.
  
         
         
        
      
  cioła”
  
       
najmłodszych lat. Najprostsz   byłoby przy wyborze
     
     
   
      
   e nosy i zmysł powonienia (o alergiach ju
         
        
   

    
        
     
          
   zaprosił. Wyra      
 
   
ideałem b   
     cioła
 

        
udziału w Mszy    

   
postne były dawniej bardzo surowe wobec
  cych do stołu Pa  
        
   w. (zwykła woda nie łamie
         
 wiatło na to wymaganie elementarnego
 
najmłodsze dzieci!) je tylko... raz dziennie (czyli 
        
   

                                 




  
            
      
człowieka, uznanego jedynie za zwykły wytwór przyro
        
radykalne i gł         
         
      
        
silnie obecny. Kultura Zachodu jest naznaczona gł 
       







