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1 Życie bł. Małgorzaty z Castello 1287-1320 O. William Bonniwel O.P. 
 

*   Pierwsze szczegółowe zapiski o jej życiu zawarł franciszkanin Hubert z Casale w: Arbor Vitae 

(Drzewo życia) /1325.  Pierwszy życiorys został napisany przez osobę anonimową, krótko po 

śmierci Małgorzaty dla współobywateli miasta; następnie Kanonik Regularny przy Katedrze w 

Castello 1345 napisał jej życiorys po łacinie; kolejny (po łacinie) w 1397 dominikanin, a w 1400 

r. inny dominikanin Thomas Casfrini  sporządził przekład na włoski. 
 

Po kanonizacji Małgorzaty z Città di Castello zamieszczono wiele wzmianek/artykułów o Świętej 

w internecie. 
 

**  Biograf pominął nazwiska rodziców Małgorzaty, aby ich nie napiętnować.   

                                                                                                                                                  

Teresa Anna 

 

 

POŻEGNALIŚMY DO WIECZNOŚCI: 
 

30.04. Anna Wróbel, l.74 z ul. Stępowskiego 
03.05. Krystyna Włodarska l.73 z ul. Czarnieckiego 
11.05. Danuta Przybylska l.84 z ul. Jagiełły 
12.05. Czesław Malinowski l.89 z ul. Jagiełły 
18.05. Henryk Nowakowski l.75 z ul. 21 Stycznia 
19.05. Renata Reich l.68 z ul. 21 Stycznia 
21.05. Ks. Witold Borzym l.88 z ul. Stępowskiego 
27.05. Eugeniusz Iwański l.87 z ul. Czarnieckiego 
 

*********************************************************** 
 
- Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 17.30. 
- 16.06 w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 
Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00. Około godz. 13.00 wyruszy 
procesja z kościoła św. Dominika Savio do kościoła N.P. N.M.P. 
- 23.06. o godz. 18.00 Msza św. za ludzi żyjących przez orędownictwo 
św. Ojca Pio. 
- W ostatnią niedzielę miesiąca, 26.06. w naszej wspólnocie parafialnej 
będzie odbywała się wizytacja kanoniczna. Tego dnia Ks. Arcybiskup 
Józef Górzyński udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. 
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Myśl św. O. Pio -  Mój Jezu, Słodyczy moja, Miłości moja, Miłości, 

która mnie podtrzymuje (AD, s. 50). 
 

Świadectwo 
 

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie 

(Mt 10,32).    

 Przed nami uroczystość Bożego Ciała. Idąc w procesji która 

jest szczególnym okazaniem czci Panu obecnemu w Najświętszym 

Sakramencie  musimy pamiętać, że przyszło nam żyć w czasach 

przesytu słów w różnego rodzaju mediach i ludzie coraz bardziej 

patrzą na czyny katolików, a nie na nasze wypowiedzi. Jeśli jest to 

dla nas rzeczywistość najświętsza, to dajmy temu wyraz w godnym 

tej Bożej tajemnicy uczestnictwie.  

Dobrego miesiąca!                                                                                                                                          
Paweł     

 

„Magiczne” słowo… 
 

„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 

Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 18). Każdy 

z nas uczył się w dzieciństwie 3 „magicznych” słów: „proszę”, 

„przepraszam” i „dziękuję”. Z biegiem lat okazuje się, 

że dziękować jest coraz trudniej, może dlatego, iż wydaje nam się, 

że stajemy się coraz bardziej samowystarczalni… Dziękowanie nie                                                                       

http://www.ojciecpio.ostroda.pl/

