
  

             

            
      własne doroczne uroczysto 
         
      
  
           
   odpuszczenia kar doczesnych, jakie człowiek powini
  
odpuszczenie grzechów w sakramencie pokuty, udział  
  
      
   ciami wspólnoty wiary. Szczególnie ł    
       głymi rocznicami
       
   nionym dniem jest wła  

 Nasz udział w Zgromadzeniu Eucharystycznym tego dn
tylko wypełnienie nakazu Bo    e wyraz ł   
  
    e okazja do pogł   
  cioła Katolickiego (nr 258-9) tak poucza: „Ko ciół
powołuj     
 
         
Wła    
posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha  
 Cała ekonomia Bo a, dzieło zarazem wspólne i osobowe,
   wła           
 e całe       
ał 
           
  
  wietle tych słów warto zgł    
 
          a. Słowa tu
        






 


 
 


  Zesłania
  

 cioła
  

 
Apostoła – wspomnienie

 
Padwy, Kapłana – wspomnienie


 
 
  
 

 


  
Ciała

 



 


  
 




 w. Apostołów
Piotra i Pawła

„Im ciemniej wokół nas,

 

 wiatło z góry"

 

Jasna Góra – Kraków Łagiewniki – Kalwaria Zebrzydow
TERMIN: 4-6 lipca KOSZT: 160 zł
  



  

     było dla mnie przyj cie Pana Jezusa. Miałem
   
   e miałem przyj 
     

             
przedszkola, I, II klasy przygotował si  
           
    cioła, zaproszenie go  
 ci w domu. I wreszcie nadeszła ta chwila.
      
 niej razem idziemy do ołtarza, by chwil      
     
tata zapalił od Paschału. Wzruszenie.
   cioła parafialnego.
   białe, czyste. Pi    
  czynny udział -   gło     
  
rodziców łza w oku. Syn opowiadał pó  
  go zakuło, tak był przej  
   ca i znów łzy, dzieci spontanicznie biegaj 
      
trud wło            

  
do domu syn podzielił si  
     

   był dla naszej rodziny wyj tkowy. Nasz młodszy syn
  ł I Komuni   
 ły si      nia ubiegłego roku. Raz w miesi 
     cych nas do pełnego
   
          
niezrozumiałe dla niego zagadnienia.
       my do spowiedzi. Była to j
 . Faktem tym był bardzo zdenerwowany, poniewa 
wiedział „jak to b dzie”. Bał si        
           
ołtarza, zapalili            
  ał nam,
  
ie mógł doczeka        cioła. Była to
            
           
 cy był równie       kowały swym
rodzicom za trud wło         
 czyły im pi  



Wołanie...

 
Serc zbł 
 
 
    
  
  
 

 
Cała przyroda w ciszy zamarła
Bo oto stał si 

    wzniósł

Miło 
Ciałem nakarmił spragniony lud

 

      

        
    piło do I Komunii  
      cioły były porz 
       
było „dopi 
        
        
          
 tane i przystrojone były nasze
        
 
     tej była równie    
     ciołów, dlatego rodzice w
darze ołtarza ofiarowali ornat w Nowej Niedrzwicy,
naczynia liturgiczne w Lubikowie i krzesła w Przyto
       
tym roku po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we m
 tej, aby ich udział i zaanga    było tak

wspaniałe, jak w dniu I Komunii.
    



  

  
 p. Stanisław Gospodarek zm. 7.05. pogrzeb odbył si 

   
nikt nie zawarł zwi zku mał  




w. Łukasza


 




    
     
    
całkiem inne obrazy, ukazuj 
   
  
    
    
 
    
        
  ce składa si   
    
  i sił  

Jan Paweł II, List apostolski





 



     
 

      
    Zesłania Ducha    
              


            
 

     

 dla Szkoły Podstawowej w Lubikowie
 dla Szkoły Podstawowej w Przytocznej

    tszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bo e Ciało). W tym roku procesja b dzie szła
     

    Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłe 
Mnie ujrzałe ? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a

    
        
gdybym ujrzał, dotkn ł, gdyby Bóg dał mi jaki  
znak to na pewno bym uwierzył bezgranicznie.
    c człowieka, stworzył
  cał        
człowieka. Ka dy twórca podpisuje swoje dzieło.
      wiecie pozostawił
  
      sto powtarzał swoim
słuchaczom „kto ma uszy niechaj słucha, kto ma oczy

 
i im bardziej zagł        , tym łatwiej
odnajdujemy Boga. Oto przykład: w tropikalnych lasa
Ameryki Południowej wyst        
utrwalił m                
   
    W roku 1609 Simone Parlasca ofiarował papie owi Pawłowi V ksi       
      słupka tego osobliwego kwiatu do gwo  
             
Chrystusa, 10 działek płatków do 10 wiernych apostołów, a palczaste li   
 
ł si 
wieków stanowi u katolików motyw ozdobny szat, ołta   
      ach po lewej i prawej stronie ołtarza głównego w
      
    
  , bo stworzył j   
   
  





  


 


 








 


  




           

          

Słowniczek liturgiczny
składaj  
członów        
      
      ciół wyra  
        
     cioła,

    
 cioła.
„Liturgia zakłada najpierw zrozumienie. W starych
      
      
  wiatłem prawdy. Rozum (…) z
danym znakiem (którym posługuje si  
       
jest po prostu warunek do wła 
    ródłem i szczytem”, ks.
     wiatło –

      ogół obrz 
      
      
   
którego zmierza działalno  cioła, i jednocze 
 ródłem, z którego wypływa cała jego moc”





      
      cie tak nas pochłania, i
          
      
        
     
       
         
fotografów amatorów. W tym całym
     sens i gł 
       
  rozpraszani przez błyskaj  
        
 

     
byłem  
podczas których udzielane były sakramenty (I
   
     
       
     
   
     
 
  Episkopatu Polski miały wyznaczon
obsług       
  c nie było zbytniej potrzeby
 

  c nie spłycajmy liturgii i nie
 
 
dzieciom, młodym itd.).

     uciekała przed





oazowe dla dzieci i młodzie 
 
Słu    

wiatło – 

   
  
 
nia dojrzałej wiary i postawy
    
małe wspólnoty. Rekolekcjami
   słu   
  
      
młodzie    wiatło-



MŁODZIE 
 


 
  
 
 
 
 
Głogów
młodszych


 
  
 
 
 
 
Głogów



  
 
 



 


 



 


KOSZT: 340 zł
   
    
   
   
      
 e wraz ze zgłoszeniami
   
    
   




       
     
plebani. Koszt ok. 30zł (10 zł zaliczki


  
 
 
   
  
 
 
Apostoł Juda czyli...

 

 


 
 
-Ja ci wytłumacz 
 
  



    
Młodzie        
 

 
27.06-07.07.2003r. – Sława
04-14.08.2003r. – Sława
14-23.08.2003r. – Sława
Odpłatno 170 zł.
        
      i pogł      
      
    
wypełniaj c cały dzie   

       

11-20.07.2003 – obóz dla młodzie     
rednio zaawansowanych (poł   

  obóz dla młodzie     

           
  Wychowawczym w Długim koło Strzelec
Koszt 645 zł
 sze informacje i zgłoszenia: biuro KSM czynne od



