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 PRZYMIERZE KRWI 
 
Przymierze Krwi,  
Obrzezanie serc, 
Kropelka Krwi,  
Zjednoczenie wnętrz. 
 
Zjednoczenie myśli 
Czynów oraz mowy, 
Zjednoczenie Ducha, 
To jest człowiek nowy. 
/Weronika/ 
 
Papieskie Intencje Apostolstwa 
Modlitwy 

 
  Ogólna: lipiec- Aby szanowane 
były ludy tubylcze, których 
tożsamość a nawet egzystencja są 
zagrożone. 
sierpień- Aby sport był okazją do 
braterskiego spotkania między 
narodami i przyczynił się do 
sprawy pokoju na świecie.  
 
Ewangelizacyjna: lipiec- Aby 
Kościół w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach poprzez swoją misję 
kontynentalną głosił Ewangelię z 
odnowionym zapałem i 
entuzjazmem.  
sierpień- Aby chrześcijanie żyli 
zgodnie z Ewangelią dając 
świadectwo wiary uczciwości i 
miłości bliźniego. 

     

   

   

Znaki i symbole w liturgii Chrztu św. 
 

    Żyjemy w świecie, w którym na co dzień spotykamy się, doświadczamy wielu 

znaków. Są one praktycznie na każdym kroku, często tak oczywiste, że nawet nad 

nimi się nie zastanawiamy. Znaki i symbole są również obecne w świętej liturgii, 

w sakramentach świętych. Zatrzymajmy się pokrótce nad tymi, które tworzą 

sakrament chrztu św. 

Symbol wody. Od początków kultury człowieka woda uważana była za 

środowisko pochodzenia i utrzymywania życia. W Starym Testamencie 

przedstawia ją jako posiadającą wielką moc, jako zapowiedź zbawienia.  Woda 

podczas potopu Noego miała moc oczyszczającą ludzkie grzechy. Wody Morza 

Czerwonego były znakiem wybawienia z niewoli egipskiej, a przejście Żydów 

przez rzekę Jordan było znakiem przejścia z niewoli do wolności. W 

chrześcijaństwie woda otrzymała znaczenie nadprzyrodzonej łaski Chrystusa 

informującą w chrzcie, że w momencie polania nią głowy człowieka Pan Jezus 

oczyszcza go z grzechu pierworodnego i każdego innego grzechu i przywraca mu 

godność dziecka Bożego. 

Znak krzyża świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: „Znak krzyża na 

początku celebracji [chrztu] wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do 

Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój 

krzyż” (KKK 1235). Ten święty znak uświadamia nam, że: „w krzyżu zbawienie, 

w krzyżu miłości nauka”. 

Namaszczenie krzyżmem świętym. Olej krzyżma to mieszanina oliwy z oliwek i 

balsamu, poświęcony przez biskupa podczas porannej Mszy św. Krzyżma w 

katedrze w Wielki Czwartek. Oleju tego używa się w sakramencie chrztu, 

bierzmowania, święceń kapłańskich, biskupich oraz w obrzędach poświęcenia 

(konsekracji) kościołów. Namaszczony krzyżmem św. człowiek od momentu 

chrztu św. zostaje włączony w potrójną misję Chrystusa: kapłana, proroka i króla. 

Biała szata. Jest ona znakiem otrzymania w chrzcie św. nowego życia łaski. To 

co dokonuje się w duszy człowieka – oczyszczenie, na zewnątrz objawia się 

właśnie w białej szacie. 

Wręczenie zapalonej świecy. Świeca zostaje odpalona od płomienia paschału, 

który jest znakiem Zmartwychwstałego Pana. Między płomień tej świecy 

otrzymanej na chrzcie, a płomień świecy gromnicznej zapalanej przy łożu 

konającego (dobrze gdyby to była ta sama świeca), wpisane jest ludzkie życie. 

Pierwszy płomień chrzcielny wprowadza człowieka w nowe życie oświecane 

przez Chrystusa, drugi płomień zamyka to życie i otwiera pełnię życia – 

wieczność i widzenie w pełni Pana i Jego spraw. 
                

                                                                 Ks. Marcin Staniszewski , proboszcz 

  
 WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH/lipiec- sierpień/: 
                      LUBAWA: dni powszednie 17.00; niedziele i święta 8.00; 10.30; 17.00. 
                                                MORTĘGI: czwartki, piątki 18.00; niedziele i święta 9.15. 
    
 
                    

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 
 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

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: 
 Piątek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Piątek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ          

POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 16.45 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 

  p-sza sobota  g. 7.00 
  

-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 

oprócz czwartku 

i po każdej Mszy św. 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

                                                                                     

                                      
                                    
                                                         SUMA ODPUSTOWA 24.06.2016 

                
                               
                             MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 

 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

1. SŁUŻBA LITURGICZNA 

 

2. SCHOLA PARAFIALNA 

 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      -  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 
- poniedziałek po Mszy św.  

o g. 17.00 

 

7. WSPÓLNOTA 

MODLITWY OJCA PIO 
- 23 dnia miesiąca po Mszy 

św. o g.17.00     

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

1. CHRZTY 

1.Zofia Wolszczak – 28 V 

               2.Lena Dąbrowska – 28 V 

               3.Szymon Pienicki – 11 VI 

               4.Kajetan Osmański – 17 VI 

               5.Agata Joanna Ziółkowska – 22 VI 

               6.Marcelina Wierzbowska – 25 VI 

               7.Marcel Pasternak – 25 VI 

               8.Szymon Golder – 25 VI 

odbywają się w czwartą 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. 

2. BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu 

młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 

szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. 

Młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz w miesiącu na 

wieczorach skupienia w kościele, a bezpośrednio przed 

otrzymaniem sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 

Bierzmowanie odbyło się dnia 26 kwietnia 2016r. o g. 18.00 

3. ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

                  1.Jarosław Rożankowski i Monika Szałkowska – 4 VI 

                      2.Wojciech Piechowiak i Monika Iwona Truszczyńska – 4 VI 

                      3.Michał Chechłowski i Ewa Drzymalska – 11 VI 

        4.POGRZEBY          
                     1. Bernard Jaskulski 1 VI 

                      2.Karol Sadowski 2 VI 

                      3.Łucja Szczepańska 2 VI 

                      4.Mirosław Toffel 4 VI 

                      5.Grażyna Łukaszewska 15 VI 

                     Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 

Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 



LITURGIA SŁOWA 
 
03VII- XIV Niedziela Zwykła Iz66,10-
14;Ps66;Ga6,14-38;Łk10,1-12.17-20 
Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy 
widzicie. 
10VII- XV Niedziela Zwykła Pwt30,10-
14;Ps69;Kol1,15-20;Łk10,25-37 Jak 
sądzisz, który z tych trzech okazał się 
bliźnim napadniętego przez bandytów? 
16VII- sobota, NMP z Góry Karmel 
,wspomnienie Mi2,1-5;Ps10;Mt10,14-21 
17VII- XVI Niedziela Zwykła Rdz18,1-
10a;Ps15;Kol1,24-28;Łk10,38-42 Marto, 
Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, 
a jedno jest potrzebne. 
24VII- XVII Niedziela Zwykła Rdz18,20-
32; Ps138;Kol2,12-14;Łk11,1-13 Każdy 
bowiem kto prosi, otrzymuje, kto szuka, 
znajduje, a temu, kto puka, będzie 
otwarte. 
31VII- XVIII Niedziela Zwykła Koh1,2;21-
23;Ps95;Kol3,1-5.9-11;Łk12,13-21            
Głupcze, tej nocy życie ci będzie 
odebrane. Komu więc przypadnie to, co 
przygotowałeś? 
05VIII- piątek, rocznica poświęcenia 
rzymskiej Bazyliki NMP  
Na2,1.3;3,1-3.6-7;Pwt32;Mt16,24-28 
06VIII- sobota, Przemienienie Pańskie, 
święto Dn7,9-10.13-14;(2P1,16-
19);Ps97;Łk9,28b-36 
07VIII- XIX Niedziela Zwykła Mdr18,6-
9;Ps33;Hbr11,1-2.8-19;Łk12,32-48 Nie 
bój się, mała trzódko, bo spodobało się 
waszemu Ojcu dać wam królestwo. 
14VIII- XX Niedziela Zwykła Jr38,4-6.8-
10;Ps40;Hbr12,1-4;Łk12,49-53 
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i 
bardzo pragnę, aby już zapłonął. 
15VIII- poniedziałek, Wniebowzięcie 
NMP, uroczystość Ap11,19a.12,1.3-
6a.10ab;Ps45;1Kor15,10-26;Łk1,39-56 
21VIII- XXI Niedziela Zwykła Iz66,16-21; 
PS 117; Hbr12,5-7.11-13;Łk13,2230 
Starajcie się wejść przez ciasną bramę, 
bo mówię wam, że wielu będzie chciało 
wejść, ale nie zdołają. 
22VIII- poniedziałek, NMP Królowej, 
wspomnienie 
 Iz9,1-3.5-6;Ps113;Łk1-26-38 
26VIII- piątek, NMP Częstochowskiej 
Prz8,22-35(Iz2,2-5);Ps48;Ga4,4-7;J2,1-11 
28 VIII- XXII Niedziela Zwykła Syr3,17-
18.20.26-28;Ps68;Hbr12,16-19.22-
24;łk14,1.7-14 Gdy urządzasz przyjęcie, 
zaproś ubogich, ułomnych, kulawych i 
niewidomych, a będziesz szczęśliwy, bo 
oni nie mają się czym tobie odwdzięczyć. 

29VIII- sobota, Męczeństwo św. Jana 
Chrzciciela, wspomnienie 
 Jr1,17-19;Ps 71;Mk6,17-29 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
koment. ks. M.Krawiec SSP/ 
03VII Łk10,1-12.17-20 Dobrze przyjęci, 
czy też odrzuceni uczniowie mają z mocą 
głosić nadejście królestwa Bożego. Misja 
ma być pozbawiona nawet pozoru 
szukania wygody czy dobrego przyjęcia( 
„nie przenoście się z domu do domu”) 
oraz jakiejkolwiek interesowności 
(„strząsamy wam nawet proch z 
waszego miasta”).Największą radością 
dla uczniów nie jest spektakularna moc 
nad złymi duchami, ale posiadanie 
natury dzieci Bożych. Misjonarze niosą 
Boży pokój, który rodzi się z 
przebaczenia, z wyrzeczenia się 
jakiejkolwiek przemocy („jak jagnięta 
między wilki”), a zakaz zabierania na 
wyprawę misyjną jakichkolwiek 
zabezpieczeń, uczy składania całej 
ufności w Bogu. 
10VII Łk10,25-27 Aby usprawiedliwić się 
z niekochania drugiego człowieka bez 
podważania zasadności  przykazania 
miłości dla faryzejskiej mentalności 
wystarczyło odpowiednio 
zinterpretować pojęcie „bliźni”. Ale 
Jezus przeciwstawia się takiemu 
zabiegowi teologicznemu. Jego nauka 
jest inna: „nie pytaj, kto jest twoim 
bliźnim, ale zastanów się, dla kogo ty 
jesteś bliźnim? Kto odkrywa w tobie, w 
twoich czynach, słowach i postawach 
miłość do siebie?” Wskazując na 
Samarytanina, jako przykład miłości, 
Jezus pokazuje fałsz ograniczeń, które 
nakładamy na miłość. Ani pochodzenie, 
ani religia, ani narodowość, a nawet 
grzeszność nie mogą usprawiedliwić 
niekochania bliźniego. 
17VII Łk10,38-42 Opisane przez Łukasza 
zachowanie Marii jest charakterystyczne 
dla uczniów. Jezus przyjmuje Marię na 
swoją uczennicę. Tak Łukasz Ewangelista 
tworzy przepiękną teologię kobiety 
całkowicie równej mężczyźnie. W jej 
zachowaniu pokazany jest także sposób 
budowania relacji z Jezusem, słuchanie 
Jego słowa. Taka postawa jest 
konieczna, aby otrzymać łaskę wiary, a 
słuchanie i wypełnianie słowa Bożego 
tworzy prawdziwie rodzinne więzi z 
Nauczycielem. Dlatego upomnienie 
udzielone Marcie jest znamienne dla 
wszelkiej aktywności Kościoła. Najpierw 
mamy wsłuchiwać się w słowa Jezusa, a 

dopiero później działać w 
posłuszeństwie woli Ojca.  
24VII Łk11,1-13 Prosząc o chleb 
powszedni, czy też o siły 
przeciwstawianiu się pokusom, 
łatwo zapominamy, że 
najważniejszym z darów, których 
Bóg pragnie nam udzielić jest 
Duch Święty. To On, Nauczyciel 
modlitwy( jak nazywa Go 
katechizm), jest darem 
fundamentalnym. Dzięki Niemu 
możemy wierzyć i żyć miłością 
Boga. To On prowadzi nas do 
jedności z Ojcem i Synem, czyni z 
nas żywe członki Kościoła, 
uzdalnia doskładania 
świadectwa naszej wiary, 
obdarza owocami miłości, 
radości, pokoju, cierpliwości. 
Dlatego każda modlitwa w swym 
podstawowym wymiarze winna 
być pragnieniem Jego obecności.  
31VII Łk12,13-21 Akceptując, iż 
życie człowieka nie zależy od 
tego, co posiadamy, często nie 
dostrzegamy, że chciwość ma 
jeszcze inny wymiar. Ona 
realizuje pewien model szczęścia 
pożądanego przez człowieka. 
„Odpoczywaj, jedz, pij i baw się” 
to nie jest tylko starożytny ideał 
szczęścia bogaczy. Na naszych 
oczach ten sam ideał rozrasta się 
i jest przyczyną frustracji wielu 
ludzi, którym nie udaje się tak 
żyć. Słabość wiary objawia się 
tym, że także w sercach 
wierzących tkwi głębokie 
przekonanie, że być może nie 
jakieś miliony, ale kilka setek 
tysięcy uczyniłoby ich życie 
szczęśliwszym. Antoine de Saint 
Exupery napisał” I choć można 
cię okraść z tego, co 
otrzymujesz, kto ma moc okraść 
cię z tego, co dajesz?” 
07VIII Łk12,32-48 Bóg, 
przychodząc do człowieka, 
przynosi mu pokój, który usuwa 
lęk. Jezusowe „nie bój się” nie 
jest ani moralizowaniem, ani 
naiwnym pocieszeniem. On jest 
Księciem Pokoju, który pokonał 
śmierć, główną przyczynę 
naszych lęków. Ale tylko ten 
może trwać w Jezusowym 
pokoju, kto przyjmie Jego 
sposób życia. Rozważana 
Ewangelia wskazuje na trzy 

konieczne elementy: wyrzeczenie 
się idolatrii pieniądza, pragnienie 
przebywania z Jezusem oraz 
pełnienie woli Boga. To te postawy 
czynią z nas posiadaczy królestwa 
Bożego, zdolnych do miłości, z 
sercem prawdziwie kochającym 
Boga.  
14VIII Łk1249-53 Jezus przynosi 
ogień, który ma rozpalić ludzkie 
serca miłością. Chrzest, o którym 
mówi uczniom, to jego krzyż, 
którym otwiera ludzkości nowy 
wymiar miłości do Boga i do 
bliźniego. Ta miłość jest darem 
czynionym ze swego życia w 
każdym jego wymiarze. Święty 
Paweł świadczy: „Z Chrystusem 
zostałem ukrzyżowany. Żyję już 
więc nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus”. Tak szalona miłość do 
Boga rodzi sprzeciw najbliższych. 
Korzeniami tego sprzeciwu jest 
zazdrość o czas dany Bogu i 
wspólnocie oraz o znaczenie 
nadane Bogu i Jego woli. Jedynym 
sposobem uzdrowienia jest 
poddanie się tej samej miłości.  
21VIII Łk13,22-30 Jezus nie 
odpowiada wprost na postawione 
Mu pytanie, ale ukazuje, co jest 
konieczne, aby wejść do Jego 
królestwa. Surowa odpowiedź 
gospodarza „nie znam was” odnosi 
się do najważniejszego wymiaru 
wiary: znać Boga, to znaczy być z 
Nim w osobistej relacji. 
Teoretyczna wiedza o Bogu, czy 
też znajomość Jego nauki nie 
wystarczą. Ciasna brama to brama 
osobistej więzi z Bogiem, brama 
poznania Go i bycia poznanym 
przez Niego. W tym kontekście 
„dopuszczenie się 
niesprawiedliwości” jest aktem 
odrzucenia woli Boga. Mówiąc 
natomiast o wielu, którzy przyjdą z 
daleka i przekroczą tę bramę, 
Jezus podkreśla dramat 
odrzucenia Go przez tych, którzy 
są tak blisko Niego. 
28VIII Łk14,1.7-14 Jedną z 
ważnych cech pokory jest 
pragnienie kochania a ponieważ 
miłość jest darem, ten, kto kocha, 
zawsze chce obdarować swego 
bliźniego zaszczytnym miejscem 
przy stole, lub posiłkiem, za który 
nie oczekuje wdzięczności. Pokora 
nie jest pogardą, czy 

lekceważeniem samego siebie, lecz 
uznaniem konieczności kochania za 
najważniejszą zasadę relacji do 
drugiego człowieka. Ona nie rozważa 
zasług, ani nie przelicza włożonego 
wysiłku, tylko w bliźnim dostrzega 
kogoś, kto zasługuje na miłość, i potrafi 
tę miłość wyrazić w konkretnych 
gestach. Człowiek pyszny nie potrafi 
kochać.  
 
 SZATA MARYI /SKARB KARMELU/ 
 
Panna Święta z Góry Karmel 
Płaszczem swoim chronić pragnie, 
prowadząc do Ojca, okrywa szatą, 
a dziecko radośnie dziękuje Jej za to. 
Miłość macierzyńska jest 
niepowtarzalna- droga wyjątkowa, do 
Matki upodabnia. Szkaplerz Matki - to 
nabożeństwo do Niej, powierzenie się 
Maryi i naśladowanie Jej. 
Chrystus jest darem Matki Szkaplerznej 
dla dziecka trwającego w miłości 
wiernej. Dziecko bierze Ciebie, Matko 
do siebie, oddaje swe życie wyłącznie 
dla Ciebie. Matka nie szczędzi darów 
Ducha Świętego, jest bowiem świętym 
Przybytkiem Jego. Prowadzi drogą 
wyrzeczeń, trudu mozolnego,  
dojdzie dziecko z Jej pomocą do Boga 
Żywego. Przyozdabia, trzyma dziecko w 
swej pieczy, przygotowuje, aby przebyć 
próg, ten wieczny. Szkaplerz święty – 
wielkie to sakramentalium,  
uświęca życie; znak to jest Twój, 
Maryjo. Dziecko żyje  Niepokalanym 
Sercem, może Maryja do innych 
dotrzeć przez nie. Szata Matki okrywa 
dziecku plecy- dźwiganie krzyża jest 
odtąd w Jej pieczy. Szata Matki okrywa 
dziecku serce- szykuje duszyczkę na 
życie wieczne. Płaszcz Matki Bożej to 
dobrodziejstwo, które prowadzi do 
czystego serca. Matka Szkaplerzna 
jednoczy z Synem, Ojcem i Duchem, 
który w Niej żyje. Wprowadza dziecko 
w rodzinę Trójcy, jest Przewodniczką w 
drodze do Ojca. Odtąd dziecko żyje, ale 
nie dla siebie. Żyje dla dusz, aby były w 
niebie. Szata Mateczki dziecię 
przyozdabia, Niepokalanym swym 
Sercem ogarnia. Dziecko Maryi jest 
i Ducha Świętego. Żyje Nim, zostaje pod 
wpływem Jego. Duch jak ogień, oczyści, 
zjednoczy, z Jezusem złączy, wszech 
rzeczy nauczy. Matka Szkaplerzna 
prowadzi życie dziecka swego- 
niepojęte to dla niego.  
I tylko Matka swe dziecko kochane, 

czuwając nad nim, zaprowadzi  do 
Pana. Darom Ducha Świętego granic 
nie ma. Z darami tymi 
współpracować trzeba. Daje Maryja 
swój rys niepowtarzalności - 
inny każdemu dziecku w drodze do 
miłości. Matczyna miłość bardzo 
dziecko wzrusza. Tylko w Jej Sercu  
może ono poznać Jezusa. Dziecko 
wpatrzone jest w swą Mateczkę, 
Widzi w Niej Jezusa oraz Jego Serce.  
Widzi Serce Jezusa w Sercu Matki 
swojej. Złączone dwa Serca są wielką 
jednością. I to jest ten sekret wielkiej 
świętości, jak w duchu szkaplerza 
dojść do Miłości./Weronika/. 
 
16 lipca- NMP SZKAPLERZNEJ. 
Przypominamy,  przed świętem Matki 
Bożej z Góry Karmel /MB 
Szkaplerznej/, które przypada           
16 lipca, siostry karmelitanki 
organizują w Łasinie rekolekcje, po 
których można przyjąć szkaplerz.  Dar 
szkaplerza jest rozpowszechniany 
przez zakon karmelitański także poza 
zakon. Szkaplerz może przyjąć każdy. 
Różaniec i szkaplerz są nierozdzielne. 
Nauki -rekolekcje w Łasinie u sióstr 
karmelitanek są otwarte. Może w 
nich brać udział każdy. Trwają od 13 – 
15 lipca na Mszy św. o godz. 18.00. 
Jest to tzw. Triduum o Matce Bożej, a 
w Jej święto, 16 lipca na uroczystej 
odpustowej  Mszy św. o godz. 19.00 
można przyjąć szkaplerz.  
Dla zainteresowanych przyjęciem 
szkaplerza świętego podajemy 
numer telefonu do sióstr 
karmelitanek w Łasinie: (56)4664783 
Szkaplerz mogą przyjmować także 
dzieci. Zachęcamy. 
 
SŁOWO OJCA ŚW.  FRANCISZKA   
Możemy powiedzieć, że miara naszej 
nadziei jest proporcjonalnie zależna 
od stopnia bliskości, który jest między 
nami. 
 
MÓWIĄ WIELCY  
W pracy wewnętrznej wakacji nie ma 
/św. Urszula Leduchowska 
1865-1939/.  
 
UŚMIECHNII SIĘ     
Rozmawiają dwaj mężczyźni: 
„Małżeństwo jest portem, w którym 
spotykają się dwa statki”. „To ja 
spotkałem chyba okręt wojenny”. 
 


