
  

„Chwalcie ł 
 kne słowa pie     przez cały miesi 

          
 skiej, w której sławi           
              
smutnymi, zabł    miłosierdzia Bo  
Stwórca dla człowieka najbardziej oddalonego od wia   
  

         
roku ogłoszonym przez Jana Pawła II jako czasu ró     
        
      cioła
odgrywa ta modlitwa. Jest to gł   
       
       cyjnego podziału na
      ty doł   wiatła
   
Galilejskiej, głoszenie Królestwa Bo    

             
    te słowa z
          
wykształcenie, stan zdrowia ka    Boga o łask   
w swoim stanie. Dlatego Jan Paweł II ka       
   
młody człowiek. Kilkadziesi   
     
           
            

      
    dziennie, co ł 
             
      
             
wspaniałej modlitwy. Natomiast wszyscy powinni    
  ci zamiłowanie do Ró  
       
    
             
   
            
prosiła w Fatimie Łucj    
  
       ały ró  
              
    
         knymi ł    
    
   



  

 

  tego Stanisława,
 


  


 
o Powołania

  
apostoła –  

  
  

 
 tego Jana Pawła II

17 maja – Pielgrzymka Słu 
 

  


  
 


  
kapłana – Wspomnienie

 
  


  
 



  

 
 rzeczy główn
   i miło 






Jasna Góra – Kraków Łagiewniki –



Koszt: 160 zł

                                                                     



  

  

     
zaproszenie Bolesława
  
Włoch do Polski dwaj
  
     
   
  

doł     
  
oraz młody chłopak

         
      
      
   Jan XVIII, w 1004 roku zaliczył ich w
    
wyniesieni na ołtarze.
        
        
       
  
nas przyszło wówczas powierzy     
     
Izaaka i Krystyna. Wielu uczestniczyło w czuwaniach 
          
   z okazji nawiedzenia relikwii zło yło swoje
   było, e czas peregrynacji był dla
       
    e potrafimy wł    
         
parafii. Byłoby jednak niedobrze, gdyby na tym si
 czyło.

      
  zmieniło – czy dzi  ł
         
        
    
         yło

            
człowiekiem?”.

      
          
miło       , których niezwykła nadzieja
 
miło  Boga przez wieki kształtowała serca i umysły wiern
by trwali w miło   
      

 

  ci z ołtarzy, z obrazów, z pomników,
 wiatłami nad głow 
   
  

      
Anieli w złotych zbrojach z srebrnymi skrzydłami,
   
  

    
     
  
Jak idzie polskie wojsko i jak Wisła płynie.




  
       ucieszyłam,   
peregrynacji relikwii była msza  ciół był
  yłam ucałowanie relikwii i
 niejsze było dla mnie to,
  niej mogłam przyst       

czemu mogłam jeszcze pełniej uczestniczy  
 
 


Słuchajcie: oto siewca wyszedł sia 

            
         

     Ziarno, aby wzeszło i wydało dobre owoce, musi 
 
oraz ciepło.
    ycia człowieka wiary
            
serce człowieka powinno by    
Słowo Bo 
Ziarno po skiełkowaniu wzrasta i pnie si     
sło            
Natomiast serce człowieka to „gleba”, na któr   
Siewca rzuca swoje słowo – ziarno.
  y zasiew wydał dobre i obfite plony, nasze
     Słowo Bo      
 ródłem

    e Słowo najlepiej ro 
          
   ta jest tym dla człowieka,
czym dla ziarna ciepła, 
  
 cie Słowa Bo 
   

      



  

           
    
   

    Modlitw o Powołania
   
  

   tek 23 maja młodzie          
    

       kwartalne dni modlitw o urodzaje i błogosławie 
                  
       

W poniedziałek przy krzy u na ul. Głównej koło bloków
 u na ul. Głównej koło stadionu
   

 31 maja młodzie   
udzielał Ksi 

   
 
 
  
  
 
 
 
 

 zek mał  
 Adam Nowak ze Zdzisław  Krugiołka
 Michał Moczy   Orłowsk

  
  bowiec zm. 14.01. pogrzeb odbył si 
 p. Jan Hibner zm. 24.01 pogrzeb odbył si 
 p. Katarzyna Konieczna zmarła    26.01 pogrzeb odbył si 
 p. Emilian Andrusieczko zm. 14.02 pogrzeb odbył si 
 p. Janina Goławska zm. 20.02 pogrzeb odbył si 
 p. Wacława D browski zm. 26.03 pogrzeb odbył si 
 p. Henryk Konopa zm. 4.04. pogrzeb odbył si 
 p. Stanisława Jenek zm. 10.04 pogrzeb odbył si 
 p. Bogusława Obarzanek zm. 11.04 pogrzeb odbył si 
 p. Bronisław M drowski zm. 12.04. pogrzeb odbył si 
 p. Stefania Grochowska zm. 16.04 pogrzeb odbył si 




 


 
   





 w. Łukasza


 






  



  
 
 

 
 




 niej wypił sobie
 
gonieni przez włoskiego
 

motorze. Po czym ratował j
 
  

leków. A tekst ten napisał
  
  ł
 

przepisany został na klonie
 
 

  
 ski monitor, zło 




 


 

 






 Od kilku lat w naszej parafii młodzie     
        odbył. Młodzie  podzielona na dwie grupy uczestniczyła w nim w dni 
  
    gł       
wiadectwa wła 


Słowniczek Liturgiczny
          
      
        
  cioła. Przygotowuj  
głównego skutku sakramentów i u     
  
    
błogosławie       
posiłków, przedmiotów). Przykładami skramentaliów s
m.in. błogosławie     
       cioła,
      
błogosławie       



     
 

Spotkania kandydatów do posługi
       


      
diecezjalna pielgrzymka Słu 
 
   
   

       


Konkurs nie tylko dla najmłodszych
    ej widzimy mał      
   
Na wasze pomysły czekamy do 25.05. na plebani w
 

„Kurs Filip” z pozoru wydawał si
     
tam przekonałam si     
 ki osobom, które przygotowały ten
kurs mogłam lepiej pozna   
pogł      . Nauczyłam si
słucha  słowa Bo ego. Zrozumiałam, 
   dego człowieka bez
 
        
tym kursie dowiedziałam si  
rzeczy, które zmieniły co  
 yłam tak    wspaniałego, czego
nie doznałam nigdy wcze  
mianowicie zesłanie Ducha  
Było to wyj   
jeszcze bardziej potwierdziło ogromn
miło  Boga i jego łask   
     
    
       
 ciołem i religi 
  

Kurs Filip był jedn   
podchodziłam do niego zbyt entuzjastycznie, ale starałam si  
  działo, miało na celu u 
  miło  
    wiecie. Przewodnie hasło kursu to: „Bóg kocha ciebi
   wiadczyłam tam wielu prze  , które pomogły mi w
          
  yciem podczas tego kursu było dla mnie zesłanie
  tego. Bałam si       łam. Gdy ju
  , nagle poczułam jakby co  powało,
ciało stawało si  bezsilne, przy czym towarzyszyło temu przyjemne
uczucie błogo ci. Było to dla mnie wielkim prze    
     wiadczyłam. Byłam szcz liwa, a łzy rado 
spływały mi po policzkach. U wiadomiłam sobie, e Bóg działa i jest
 ród nas. To wła  ł mnie swoj  . To wła 
         ycie uległo
zmianie na lepsze. Nie były to radykalne zmiany, dotyczyły one głównie
mojej wiary. Odczułam potrzeb  słu     
ródłem rado  łam prze      
            
własnej potrzeby ducha i ch   ej miło   
zostało zasiane w moim sercu. Ka     
  : w miło   
       


Zawsze zastanawiało mnie jak to

 e podczas błogosławie 
  conki), gdy kapłan
wymienia poszczególne pokarmy i błogo-
sławi je, wierni wykonuj    
  błogosławie    
      
gdy kapłan mówi „pobłogosław to mi 
     li np. kiełbas  
        
      
      
  
nie gra. A morał jest nast     
       
  na to, co mówi kapłan.




