
  

              

 ł si         
      yciowego powołania. Aby
     dnikiem, tłumaczem, lekarzem czy nauczycielem
  czenia kolejnych szkół. Dlatego wielu uczniów,
rodziców przykłada tak znacz   
            
            czenie szkół jest
 niejsze. Stanowi warunek istotny, jednak głównym celem kształcenia
jest rozwój człowieka, jego charakteru, osobowo    
 e mamy do czynienia z człowiekiem
       
           
Jednak do bycia lepszym człowiekiem konieczna wydaj    własna
 
       
  , odkryciu procesu pasteryzacji stwierdził, e mało wiedzy w pysze
         
Bogiem. Dlatego zgł        
badania nie zapomniał o modlitwie.
     W naszych szkołach obecnie mamy ten przywilej,   
           
            
         

         
  tego, modlitwy, zgł bienia prawd wiary, uczenia postawy miło 
  one swój pełny wymiar wtedy, gdy s  uzupełniane chwilami refleksji
         
         
  e rodziców, dorosłych. Prowadzi równie
 ycia modlitewnego, niedzielnej Eucharystii, miło  
jest główny cel wychowania religijnego. Tak ukształtowany młody człowiek
  gł   
        

   
 
  

 

 



 

  
By usta nie zastygły
  była dla wszystkich
Nie paszkwilem wysłowiona

  
  



 nia – Bł. Bronisławy –


  


 
 

 
   cioła

 

  


  
   

 


   
 


  w. Stanisława
  

   
 



  


 nia – Bł. Władysława z


  


  w. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała –
 

  


 
  nie była mieczem
Przeciw człowiekowi
  

  
  
   wiedział raz jeszcze! ...”





  

         
      
    
     , sło        
ny pyłu i kurzu, który wdziera si  dosłownie wsz 
przyjaciółmi namiot, jestem zm  nie radosny, wła 
    nasza posługa Jezusowi w   
„Przystanku Woodstock” młodzie 

 
      
           
 my zostali przygotowani duchowo do słu    
  e w tym roku ta słu  
       
         
roku. Setki młodych fizycznie i duchem ludzi, maj  
głoszenia Ew   ało si     
    
W tym roku p. Jerzy Owsiak nie dał pozwolenia na zo
   
ransparentów i rozmachu, ale nie załamuje to nas, w 
 onego wysiłku ewangelizacyjnego.

 Udało si  nam na polu namiotowym zało   
      gał si 
         
     gał wielu ciekawskich woodstockowiczów.
        
        
         
    . Ziarno Dobrej Nowiny siane było obficie.
 dy z nas mógł dosłownie zobaczy  gał do siebie
zbł kanych ludzi i prostował ich         
 ał zm        do drugiego człowieka i z
miło    
     


     
wielu młodych ludzi b  cych na Woodstocku zostało skre 
             
             
  
        
       Jezus otoczył mnie – człowieka
nieporadnego, któremu wydawało si  arty i słaby, swoj
miło  , On zmienił moje  
  c tam chciałbym by i moi bracia z Woodstocku do  
miło   
    

  li, dał prawo sta    
   
  
  


 
Michał



 wiatło- 
   
   
organizował rekolekcje oazowe.
     
wypoczynku uczestniczyły trzy
 
brały udział w Oazie Nowego

ycia (młodzie  
    
     
    ciół jako
     
osoba wyjechała na Oaz  
     
      
 





  

   


 


     
   

      
 wiatło – 

    
młodzie  klas pierwszych szkół   
 

               
modlitw za dzieci, młodzie 

    
młodzie      


      
  Młodych.

     


  


 
 niewicz c. Rafała i Renaty

 zek mał  
 

  
 p. Franciszek Dominiak zm. 31.07. pogrzeb odbył si 
 p. Helena Kwartnik Szajer zm. 09.08. pogrzeb odbył  
 p. Kamil Sokołowski zm. 17.08. pogrzeb odbył si  Jan Paweł II, List Apostolski „Rosarium Virginis Mar




  
     Wybrałam si             
   łam w Rokitnie u Matki Bo 
Słuchaj        
 ciołów, ale ja zapami tałam Gosty 
     uczestników stanowiła
młodzie    
 ył na Jasn   z własn  
     
  aniec i koronka do Miłosierdzia Bo 
  yły nas do Matki, dodawały te  sił w chwilach
   ni nie pozwalały i 
Otuchy i sił dodawali nam te        
 

     piłem do  
w momencie homilii, której tematem była wiara. Uwa ałem si  
człowieka wierz cego i dlatego tym bardziej uderzyły mnie jak grom
i zapadły do serca słowa młodego kapłana. Powiedział on,  
   w Boga, to za mało –   
  
Wielu z nas gło    
    słowami
             
   
Swego czasu byłem przypadkowym   
usłyszałem słowa: mogłabym znie  wiele złego w 
  , ale nie pogodziłabym si    
  e mało wiary w tym stwierdzeniu... W odpowiedzi na
        słowa Jezusa „Gdzie jest wasza wiara?”
(Łk 8, 25) lub „Kto we mnie wierzy, chocia by i umarł   

     óg powołuje do wieczno  
chwili najbardziej dla człowieka „korzystnej” –   
  
        
  zawsze uzupełnia t         
            

   
            
                 
   – masz sił 
to prawda, masz sił         



  ta, która utkwiła mi w pami     
brzozowym, która odbyła si      
 dy z nas siadał na ziemi wła nie tam gdzie było miejsce. 
   tałam, bo to nasza grupa przewodniczyła tej
  
takim miejscem była „Górka Pojednania”. Tu zbiegły   
         
szły razem. To na „Górce Pojednania” wszyscy si  
             
niedługo spotkali   
Jej obliczem nie wiedziałam co mam Jej powiedzie . Chciałam
   , a brakowało mi słów. Łzy cisn ły mi si  
oczu, a ja tak bardzo chciałam je ukry 
   e nie była to moja ostatnia pielgrzymka, ale w
   chciałabym i   





  

     Wielu z nas uzupełnia swoj     
     

      
 anie w kolejnych numerach słów, modlitw, pie 
 


 

 ciół  
  
 



 w. Łukasza


 







 


 
    


Słowniczek liturgiczny

  miejsce głoszenia Słowa
 ego, zwykle stałe miejsce w ko  
do sprawowania Liturgii Słowa.

      
    
wygłasza          
 

  la podział liturgii na
      Słowa i Liturgi
       
ołtarzu, podczas Liturgii Słowa skupia si  
      
       
 lenia znaku Chrystusa obecnego w Słowie.

    cioła winno si  
  szone, stałe, dogodne i okazałe,
  ci Słowa Bo 

Przez wieki Ambona zmieniała swój
      
 ce „balkony” po współcze 
zawsze jednak umieszczana była w pobli u ołtarza
w taki sposób, aby głos mówi  
 cego dobrze rozchodził si  
  




        
wracamy do szkół, zakładów pracy, wracamy do
         
        
       
         
  

         
„matrix-ie”, wielu z młodych ludzi nie chce wraca  
 
roku w czerwcu do posługi ministranta promowanych j
ok. 10 młodych chłopców, po wakacjach przy ołtarzu
pozostaje z nich zaledwie połowa. Coraz cz  
         
posłudze jest przej      
     
tak samo jest z uczniami szkół  
          
ycia jak mówił, w którym 


   
          
  y od nas, bo młodzi bior  z nas przykład.

    


     Rozpoczynałem Seminarium Duchowne w
Gorzowie. To przygotowanie do kapła stwa trwało 5
           
      
  
Złotowie, odprawianych te     
   łem działalno  kapła 
wła   
Zbawiciela. Proboszczem był wtedy ks. Wincenty
  wikariuszem był ks. Pochwała,
potem przyszedł ks. Jan Pawlik. Byłem w tym
        
mnie do parafii Przytoczna, gdzie proboszczem był k
Franciszek Ksawery Wierzbicki, który musiał opu 
wschód i dotarł tutaj na zachód, aby obj   
Przytocznej. W wieku 84 lat umarł ksi  
    tak podupadł na siłach, nie mógł chodzi  
          
  . Od tego czasu, jak przyszedłem do
Przytocznej - pozostałem, najpierw jako wikary,
       
miałem wypadek. Po tym wypadku musiałem
 
     ki biskupowi Pawłowi
znalazłem si        

w tym domu od stycznia ubiegłego roku. Zajmuje tuta
         
 cie jestem jeszcze obolały, bo po tym
wypadku nie chciała mi si    
   dostałem do doktora Andrzejewskiego,
to on skierował mnie do Nowej Soli. Tam zrobiono mi
  udał, ale jeszcze czuj 
nodze i dlatego jestem słaby na nogi. Do tego ze
   kłopoty, nie pomagaj adne szkła.
       
             
 




