ADRES:
Ul. Kupnera 22
14-260 Lubawa
Tel. (0-89) 645 39 60

Jubileusz 50 lecia Kapłanstwa ks. Jerzego Hirsza

GŁOS

ODPUSTY:
1.Narodzenie św.
Jana Chrzciciela
24 czerwca
2.Michała Archanioła
29 września

ŚW. JANA CHRZCICIELA
PARAFIA św. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA
ARCHANIOŁA
14-260 LUBAWA UL. KUPNERA 22

MSZE ŚWIĘTE:
Dni powszednie
7.00 i 17.00
Niedziele i święta
8.00 10.30 12.00 17.00
święta „zniesione”
7.00 9.00 17.00

ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU:
poniedz. - piątek
7.30 - 16.30 w kaplicy
Św. Franciszka

LUBAWA: dni powszednie 17.00; soboty 7.00;
niedziele i święta 8.00; 10.30; 17.00.
MORTĘGI: czwartki, piątki 18.00; niedziele i święta 9.15; kaplica pałacowa: soboty 18.30Msza Św. niedzielna

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
I czwartek miesiąca – Godzina Święta 21.00 -22.00

p-szy piątek 15.00-17.00
piątki 16.00-17.00
i przed każdą Mszą św.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

- NOWENNA DO MB
NIEUSTAJĄCEJ
POMOCY
środa godz. 17.00
- DO MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
piątek godz. 16.45
-DO NIEPOK. SERCA
NM P p-sza sobota g 6.30
-DO św.FRANCISZKA
z Asyżu 2-ga sobota g,6.30
-KU CZCI ŚW. JP II
Z UCZCZENIEM
RELIKWII
16 dzień m-ca godz.17.00
- KU CZCI ŚW. o. PIO
23 dzień m-ca. godz. 17.00
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ
O UZDROWIENIE-ostatni
piątek m-ca godz.17.00

KANCELARIA
PARAFIALNA
CZYNNA
15.30 - 16.30
poniedziałek, środa, piątek
Tel.896453960
Redakcja gazetki zaprasza
chętnych do współpracy.
Kontakt z księdzem
proboszczem.

8.00 -16.30 w Kaplicy św. Franciszka,

poniedziałek – sobota pół godz. przed Mszą Świętą, I piątek miesiąca
w wakacje od godz. 16.00- 17.00
RUCHY I
STOWARZYSZENIA:

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ
1. CHRZTY
Odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy Św. o godz.17.00.
Wymagane dokumenty:
akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są
wierzący i praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby
bierzmowane, żyjące w związkach sakramentalnych.

1.SŁUŻBA LITURGICZNA
2. SCHOLA PARAFIALNA
3. ODNOWA W DUCHU
ŚWIĘTYM

1. Nikodem Zimnicki - 30 V
2. Maja Karpińska - 6 VI
3. Jadwiga Tyburska 6 VI
4. Apolonia Hoffman - 9 VI
5. Jakub Wieczorek 13 VI
6. Kalina Treder - 20 VI
7. Leonard Kłos - 27 VI
8. Jessicca Rykaczewska - 27 VI
9. Alicja Rytlewska - 28 VI
10. Paulina Soboczyńska - 4 VII
11. Nikodem Dybich - 4 VII
12. Franciszek Rytlewski - 5 VII

- środa godz.18.00
4. GRUPA
MŁODZIEŻOWA
„PRZYJACIELE JEZUSA”

- piątek godz. 18.00
5. WSPÓLNOTA
ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Lubawa, Tuszewo
i Fijewo - pierwszy
wtorek m-ca po
Mszy św. o g. 17.00,
Mortęgi -ostatni
czwartek m-ca po
Mszy św. o g.18.00
6. RODZINY
NAZARETAŃSKIE

- środa po
Mszy św. o g. 17.00
7. FRAŃCISZKAŃSKI
ZAKON ŚWIECKICH

-niedziela o godz. 18.00
Za złożone
dobrowolne ofiary:
BÓG ZAPŁAĆ

Czy będzie Cud nad Wisłą?

WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:

SAKRAMENT
POJEDNANIA:

NABOŻEŃSTWA:

NR 147 lipiec - sierpień 2020

2.

BIERZMOWANIE
Odbywa się raz w roku. Młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz w
miesiącu na wieczorach skupienia w kościele, a bezpośrednio przed
otrzymaniem sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego,

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele.
1. Wiktor Tyburski i Marzena Karpińska - 6 VI

4. POGRZEBY
1. Krystyna Dągowska - 10 VI
2. Stefan Ewertowski - 17 VI
3. Jan Czarnecki - 27 VI
4. Zofia Malik - 27 VI

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie
Głos Św. Jana Chrzciciela –Pismo parafialne redaguje zespól pod redakcją ks. Proboszcza (tel.507 143 682).
Parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Michała Archanioła 14 -260 Lubawa ul. Kupnera 22
konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Lubawie 55 8832 0001 1001 0000 2987 0001

ZAUFAJMY
MACIERZYŃSKIEJ MIŁOŚCI
MARYJA jest cudem!
Skromna dziewczyna z małej
palestyńskiej wioski dzięki
przedziwnemu wyborowi
Najwyższego stała się Jasną
Gwiazdą dla milionów ludzi.
Miriam z Nazaretu poczynając
i rodząc Chrystusa, i dając Mu
pierwszeństwo we wszystkim,
służąc Mu jako matka
i uczennica, została szybko
zauważona w Kościele,
szczególnie przez ludzi
prostych, ale także poetów,
świętych, mistyków. Na
przestrzeni dwóch tysięcy lat,
wielu z nich chwytało za pióra
i próbowało opisać Jej Osobę
i Jej rolę w dziejach zbawienia.
Mamy więc dziś o Maryi kilka
wzmianek w Piśmie Świętym,
oraz całą kopalnię pism, pieśni,
wierszy, wypowiedzi, czasem
bardziej teologicznych, czasem
bardziej lirycznych. Wszystkie
one tworzą wielobarwny
portret Maryi, pozwalają
odkryć, kim była przy
Chrystusie i przy rodzącym się
Kościele oraz kim jest teraz dla
nas, chrześcijan XXI wieku.

W tym roku obchodzić będziemy w sierpniu 100. rocznicę Bitwy
Warszawskiej będącej Cudem nad Wisłą. Lord Edgar Vincent d’Abernon,
szef brytyjskiej misji dyplomatycznej w Polsce w 1920 r., określił również
Bitwę Warszawską „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.
Wyjątkowość i ważność potężnego starcia Polaków z bolszewikami w
okolicach Warszawy polega na tym, że Polska, która sama odradzała się
po latach niewoli zaborczej, stanęła do obrony Europy przed diabelskim
zalewem komunizmu. Niemcy już czekali na Sowietów, budowali struktury
administracji na wzór tych z Kraju Rad. Na przeszkodzie stanął jednak
Piastowski Ród. Obroniliśmy młodą Ojczyznę, obroniliśmy Europę, choć
niektórzy z jej mieszkańców wyczekiwali „braci komunistów”.
Co roku toczą się dyskusje dzięki czemu odnieśliśmy tak wielkie
zwycięstwo. Przypisuje się geniusz Piłsudskiemu, inni mówią o zbiorowym
zwycięstwie tego pierwszego i generałów. Choć sam Piłsudski „zadbał”
o to, aby nikt inny, tylko on, był ojcem omawianego zwycięstwa.
Niezależnie od rozwiązania powyższej kwestii, które w dużej mierze
zależy od tego, kto na ten temat się wypowiada, czy sympatyk Marszałka
czy współczesny jego przeciwnik, mamy tutaj do czynienia również
z Cudem!, Cudem nad Wisłą. Oczywiście to określenie też będzie miało
swoich zwolenników i przeciwników. Nie ważne, nie martwię się tym.
Wiem i wielu o tym wie, że gdyby Pan i Jego Matka nie chcieliby
zwycięstwa, to żaden kunszt militarny nie pomógłby. Trzeba pamiętać
również, że lud Warszawy i Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej,
szczególnie w dniach sierpnia 1920 r. gromadził się na wspólnych,
masowych modlitwach w świątyniach i na ulicach, z różańcem w ręku!
SAPIENTI SAT!
Czy nam przyjdzie doczekać kolejnego Cudu nad Wisłą? Widzimy jak
Europa i świat toną w morzu bezbożnictwa, bałwochwalstwa, skazując
siebie na wieczne potępienie w piekle. Jesteśmy Narodem i Krajem,
w którym zdrowa tkanka Wiary i normalności najlepiej i najwięcej się
zachowała. Jeśli nawrócimy się, powrócimy do Pana i Jego Najświętszej
Matki Maryi, zaczniemy uważnie słuchać i żyć Ewangelią i Przykazaniami,
to stylem i jakością życia narodowego możemy ubłagać Najwyższego
Stwórcę i Pana, aby przez ręce Maryi dokonał nowego Cudu nad Wisłą,
ochronił świat przed samozagładą. Niech tak się stanie. Amen.
Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz
PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY
lipiec- Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
sierpień- Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie
marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

.

LITURGIA SŁOWA

01VII- 02 VII- środa- czwartek, uroczystość
odpustowa w Lipach, Nawiedzenie NMP
Rz12,9-16b;Iz12;Łk1,39-56
05VII- 14 Niedziela Zwykła
Za9,9-10;Ps145;Rz8,9.11-13;Mt11,25-30
12VII- 15 Niedziela zwykła
Iz55,10-11;Ps65;Rz8,18-23;Mt13,1-23
16VII- wtorek, NMP z Góry Karmel,
wspomnienie Iz26,7-9.12,16-19;
Mt11,28-30
19VII- 16 Niedziela Zwykła Mdr12,13.
16-19;Ps86Rz8,26-27;Mt13,24-43
25VII- sobota, św. Jakuba apostoła, święto
2Kor4,7-15;Ps126;Mt20,20-28
26VII- 17 Niedziela Zwykła
1Krl3,5.7-12;Ps119;Rz8,28-30;Mt13,44-52
02 VIII-Niedziela, odpust franciszkański,
Matki Bożej Anielskiej
05VIII- środa, rocznica poświęcenia
rzymskiej Bazyliki NMP
Jr31, 1-7Jr31;Mt15,21-28
06VIII- czwartek, Przemienienie Pańskie,
święto Dn7,9-10.13-14
lub2P1,16-19;Ps97;Mt17,1-9
09VIII- 19 Niedziela Zwykła 1Krl19,9a.11—
13a;Ps85;Rz9,1-5;Mt14,22-33
15VIII- sobota, Wniebowzięcie NMP,
uroczystość ,100 rocznica cudu nad Wisłą,
Święto Wojska Polskiego Ap11,19a.12,1.36a.10ab;Ps45;1Kor15,10-26;Łk1,39-56
16VIII- 20 Niedziela Zwykła Iz56,1.67;Ps67;Rz11,13-15.29-32;Mt15,21-28
22VIII- sobota, NMP Królowej,
wspomnienie Ez43,1-7a,ps85;Mt22,1-14
23VIIII- 21 Niedziela Zwykła
Iz 22,19-23;Ps 138;Rz11,33-36;Mt16,13-20
26VIII- środa, NMP Częstochowskiej,
uroczystość
Prz8,22-35(Iz2,2-5);Ps48;Ga4,4-7;J2,1-11
29VIII- sobota, Męczeństwo św. Jana
Chrzciciela, wspomnienie
Jr1,17-19;Ps 71;Mk6,17-29
30VIII- 22 Niedziela zwykła
Jr20,7-9;Ps63;Rz12,1-2;Mt16,21-27

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
/koment. ks.M.Krawiec SSP/
05VII- Mt11,25-30 Jezus poprzez swoją
pokorę i łagodność objawia nam serce
Boga. Jego łagodność wobec naszej
grzeszności i kruchości jest największą
mocą. Jego pokora wobec naszej
zarozumiałości i samowystarczalności jest
szczytem mądrości. Dopiero, kiedy

odkryjemy Jego miłujące serce,
znajdziemy ukojenie dla naszych
rozdartych dusz.
12VII-Mt13,1-23 Można słuchać, a nie
usłyszeć. Moje słuchanie może być
powierzchowne: słucham Słowa, lecz
moje myśli jak ptaki fruwają i zabierają
Słowo daleko ode mnie. Moje słuchanie
może być niedbałe: Słucham
w pośpiechu, bez uprzedniego
przygotowania serca. Moje słuchanie
może być podzielone: słucham Słowa,
ale też wielu innych treści, które jak
chwasty zagłuszają Słowo we mnie. Ale
moje słuchanie może być prawdziwe:
tworzę klimat skupienia, przygotowuję
wcześniej umysł i serce na spotkanie z
Panem, pozostaję otwarty na działanie
Chrystusa we mnie, Wtedy Słowo
przynosi plon.
19VII-Mt13,24-43 Aby rozeznawać
prawdziwie, trzeba przebywać
w klimacie miłości, która jest cierpliwa.
A to oznacza, że nie można
podejmować decyzji od razu, pod
wpływem pierwszego impulsu, czy
światła w sercu. Trzeba dać sobie czas,
aż będziemy umieli z pomocą Ducha
Świętego wyraźnie odróżnić dobro od
zła, chwast od zboża. To oznacza
również, że powinno się zaufać mocy
tego, co małe, pokorne, skromne, aby
dobro rosło w nas, jak ziarenko
gorczycy. To oznacza także, że należy
wierzyć w moc Bożej łaski, składać ją w
naszej codzienności, jak zakwas w mące,
aby Bogiem przeniknięte było całe nasze
działanie.
26VII-Mt13,44-52 Skarb, drogocenna
perła, sieć pełna ryb – to obrazy które
mówią o obfitości, bogactwie i wartości.
To człowiek jest tak cenny i wartościowy
w oczach Boga. Poprzez dar zbawienia,
Bóg jeszcze bardziej oczyszcza
człowieka, oddzielając dobro od zła, aby
jego wartość i godność była jeszcze
większa. Sztuką życia i mądrością,
ubogacającą każdego ucznia Chrystusa
jest umieć łączyć nowe ze starym, Boże
z ludzkim.
02VIII-Mt14,13-21 Pięciu chlebów i
dwóch ryb nie starczyłoby nawet, aby
nasycić Dwunastu, a tu jest pięć tysięcy
mężczyzn. Jezus przyjmuje ten mały dar,
który przynieśli Mu uczniowie. Nie chce
nic czynić sam. Potrzebuje ich
zaangażowania, aby mógł stać się cud!
Uczniowie otrzymują z rąk Jezusa tyle
samo chleba, co Mu ofiarowali. Z tą
różnicą, że teraz jest on
pobłogosławiony i przełamany przez

Mistrza. Byli ubodzy i są nadal!
Dopiero, gdy zaczynają go dzielić
pomiędzy siedzących, staje się
cud. Czasami sytuacje, wobec
których stawia nas życie
przerastają nas, jak pięć tysięcy
głodnych mężczyzn przerastało
możliwości uczniów,
posiadających tylko pięć
chlebów…
09VIII-Mt14,22-33 Jezus jest
Panem całego stworzenia, które
jest mu poddane z miłością.
Ucisza burzę i nawałnicę i chodzi
po wodzie. Pozwala doświadczyć
tego także tym, którzy są blisko
Niego, którzy Mu wierzą.
Piotr szedł do Jezusa po wodzie.
Franciszek głosił kazanie do ryb,
uspokoił groźnego wilka. Faustyna
modlitwą zatrzymała zbliżającą się
burzę. Przykłady można by
mnożyć. Wiara jest tą
rzeczywistością, w której człowiek
może przekraczać siebie, swoje
przyzwyczajenia, schematy, lęki,
aby dojść do Boga.
16VIII-Mt15,21-28 Czy Jezus był
obojętny na wołanie owej
kobiety? A może chodziło o coś
więcej? O pogłębienie i
oczyszczenie jej pragnienia i
wiary. Jeśli postawa tej poganki
tak zachwyciła serce Jezusa, to
może być wzorem dla nas.
Kobieta nie oburzyła się na
pozorną nieuwagę i obojętność
Jezusa, nie zrezygnowała, gdy nie
została wysłuchana za pierwszym
razem. Podeszłą pełna ufności,
upadła , oddając Mu cześć i
prosiła: „Panie, dopomóż mi”. W
tej prośbie była ona cała i całe jej
życie.
23VII-Mt16,13-20 Ojciec objawia
Piotrowi, kim jest Jezus. Sami
własnymi siłami nigdy nie
odkryjemy tajemnicy Bożego
Syna. Piotr poznaje Jezusa, a Jezus
objawia mu, kim on jest w oczach
Mesjasza. Błogosławione
spojrzenia! Ten porywczy
i zmienny Piotr jest już w oczach
Jezusa skałą, na której będzie
mógł się oprzeć Kościół. Bóg widzi
o wiele dalej. Widzi nas takimi,
jakimi możemy się stawać dzięki
Jego łasce.
30VIII-Mt16,21-27 Pójść za
Jezusem to znaczy postawić Go
przed własnymi oczekiwaniami i

pragnieniami, czyli zaprzeć się
siebie. To odkryć, że to co ja chcę
jest ważne, ale nie najważniejsze.
Iść za Jezusem to przyjmować z
pokojem serca, co nieprzewidziane,
zaskakujące, trudne, czyli krzyż
codzienny. Iść za Jezusem, to
uczynić własnymi wartości Jezusa.
To odwaga tracenia siebie dla dobra
innych, a nie gromadzenie dla
własnego dobra ich kosztem.

KATECHEZA
ŚW. JANA PAWŁA II
SENS POJĘĆ „CZYSTOŚĆ” I
„NIECZYSTOŚĆ”. Nieodzownym
dopełnieniem słów Chrystusa z
Kazania na Górze, które stanowiły
podstawę dotychczasowych
rozważań, będzie analiza czystości.
Kiedy Chrystus, wyjaśniając
właściwe znaczenie przykazania
„Nie cudzołóż”, odwołał się do
człowieka wewnętrznego, wskazał
tym samym na podstawowy wymiar
czystości, jaka winna cechować
odniesienie mężczyzny do kobiety w
małżeństwie i poza małżeństwem –
wzajemne ich odniesienie się do
siebie. Słowa: „A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już się w swoim sercu
dopuścił z nią
cudzołóstwa”9Mt5,27-28) – mówią
o tym, co się sprzeciwia czystości.
Równocześnie słowa te postulują
czystość, jaka w obrębie Kazania
na Górze weszła w treść
błogosławieństw: „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą”(Mt5,8). W ten
sposób serce ludzkie zostaje przez
Chrystusa wezwane, a nie
oskarżone, jak powiedzieliśmy
poprzednio. Źródło czystości, ale też
nieczystości moralnej,
w najpierwszym i najogólniejszym
tego słowa znaczeniu widzi Chrystus
w sercu, wewnątrz człowieka –
czego wyraz znajdujemy również
w odpowiedzi jakiej udzielił na
przykład w związku z pytaniem
faryzeuszów zgorszonych tym, że
„uczniowie Jezusa postępują wbrew
tradycji starszych, (…) bo nie myją
sobie rąk przed
jedzeniem”(Mt15,2). Powiedział
wówczas do zgromadzonych: „Nie
to, co wchodzi do ust, czyni
człowieka nieczystym, ale co z ust

wychodzi, to czyni człowieka
nieczystym”(Mt15,11). Uczniom zaś
swoim dał na pytanie Piotra
następujące wyjaśnienie tych słów: „to
co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to
czyni człowieka nieczystym. Z serca
bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa,
cudzołóstwa, czyny nierządne,
kradzieże, fałszywe świadectwa,
przekleństwa. To właśnie czyni
człowieka nieczystym. To zaś, że się je
nieczystymi rękami, nie czyni człowieka
nieczystym” Kiedy mówimy „czystość”,
„czysty”, pierwszym znaczeniem tego
wyrazu wskazujemy na to, co jest
przeciwieństwem brudu. „Brudzić”
to znaczy tyle, co „zanieczyszczać”.
Dotyczy to różnych dziedzin świata
fizycznego. Mówimy więc na przykład
o „brudnej ulicy” i o „brudnym
mieszkaniu”. W podobny sposób
również człowiek może być „nieczysty”,
wówczas, gdy jego ciało jest brudne,
pobrudzone. Środkiem na usunięcie
brudu ciała jest jego obmycie.
W tradycji Starego Testamentu wielką
wagę przywiązywano do obmyć
rytualnych, jak choćby to umycie rąk
przed jedzeniem. Wiele szczegółowych
przepisów dotyczyło obmyć ciała
w związku z czysto teologicznie
pojmowaną nieczystością płciową, o
cym już była mowa. Te różne obmycia
mogły mieć znaczenie zaleceń
higienicznych wedle stanu ówczesnej
wiedzy medycznej. Ponieważ były
nakazane w imię Boga - Jahwe
i zapisane w świętych księgach
starotestamentalnego prawodawstwa,
przestrzeganie ich nabierało pośrednio
religijnego znaczenia. Były to obmycia
rytualne i służyły rytualnej „czystości”
w życiu człowieka Starego Przymierza.
W związku z tą prawno – religijną
tradycją Starego Przymierza
ukształtował się błędny sposób
rozumienia czystości moralnej.
Rozumiano ją często w sposób
wyłącznie zewnętrzny i materialny.
W każdym razie rozwinęła się wyraźna
skłonność do takiego tylko jej
rozumienia i temu właśnie Chrystus
przeciwstawia się w sposób radykalny:
Nic, co brudzi człowieka „ od zewnątrz”
, żaden brud materialny, nie czyni
człowieka nieczystym w znaczeniu
moralnym, czyli wewnętrznym. Żadne
też usuwanie brudu nie sprawia samo
z siebie moralnej czystości. Ta ostatnia
ma swe wyłączne źródło wewnątrz
człowieka: pochodzi z serca. Być może

iż odnośne przepisy Starego
Testamentu miały również na celu
zabezpieczenie pewnej intymności
tego, co cielesne i płciowe w
człowieku, ( oprócz względów natury
lekarsko – higienicznej). W każdym
razie, Chrystus odciął się wyraźnie
od wiązania czystości w znaczeniu
moralnym (etycznym) z samą fizjologią,
z procesami zachodzącymi w ludzkim
organizmie. W świetle przytoczonych
słów żaden z przejawów „nieczystości”
płciowej w znaczeniu czysto cielesnym,
biofizjologicznym, sam z siebie nie
wchodzi jeszcze w definicję czystości
lub nieczystości w znaczeniu moralnym
(etycznym). C.d.n.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Człowiek pyta Stwórcę: - Co znaczy dla
Ciebie Panie miliard lat? – To jak jedna
minuta, mój synu. – Och! A miliard
euro? – To dla mnie jak jedno euro,
drogie dziecko. – A zatem, pyta
człowiek coraz bardziej zaintrygowany,
czy mógłbyś mi Panie, podarować
zaledwie jedno euro? – Oczywiście,
poczekaj minutę.

MÓWIĄ WIELCY
Dobro polega na umiejętności
mówienia „nie”, a nie na przyznawaniu
wszystkim racji. / Benedykt XVI/
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA
Pan Zmartwychwstały jest zawsze przy
nas. Za każdym razem, kiedy Pan
objawiał się synowi Narodu
Wybranego, uspokajał go słowami „Nie
bój się”. Jezus czyni to samo.

16 lipca- NMP SZKAPLERZNEJ.
Przypominamy, że święto Matki Bożej
z Góry Karmel /MB Szkaplerznej/,
przypada 16 lipca, Dar szkaplerza jest
rozpowszechniany przez zakon
karmelitański także poza zakon.
Szkaplerz może przyjąć każdy. Różaniec
i szkaplerz są nierozdzielne. 16 lipca na
uroczystej odpustowej Mszy św.
o godz. 19.00 w Łasinie u sióstr
karmelitanek można przyjąć szkaplerz.
Dla zainteresowanych przyjęciem
szkaplerza świętego podajemy numer
telefonu do sióstr karmelitanek
w Łasinie: (56)4664783 Szkaplerz mogą
przyjmować także dzieci. Zachęcamy.

