
   

                                                                                  

  
      
 
   
     
     cioła, Stolica
    
      

    
     
    
     
było w czasach walki o niepodległo 
        
   
    
 ci, rynku pracy, własno 
      

  
    
     
             
Słuchaj      
  

   dzie mógł  uczestniczy

     
      
  udział w apelach jasnogórskich
   
 
      



Maryja wezwała   
zapowiedziała nawrócenie Rosji,


  

 

 
 

 w. Apostołów
  

 w. Stanisława,
 


  


 
Apostoła –  
  



 
 tego Jana Pawła II
 
  

  
 


  
Kapłana – wspomnienie
 



30 maja – Niedziela Zesłania
  




   tego, który miał


 W tym miejscu Maryja ponowiła

 niej przekazała w La Salette,
Lourdes, polskim Gietrzwałdzie.
     

     
    
      
     
bało 
 , a głównie przez
wypełnianie je    
    
     
  
 
      
       
     
  ci przez cały

     

hasłem na  
    
tym tytułem wielu z nas ju
przeczytało. Ale ten mistyk napisał
 
tytuł „O na 
 


       
     
słowami uwielbienia Boga i uczynka
mi miłosierdzia wobec ludzi.




            MŁODZIE 




  Koszt 30 zł




   


Pomysł na gazetk    pojawił si   

    z młodzie  padło pytanie: 
       lałem:
   to wspaniała okazja do tego, by
        
 Bardzo szybko znalazła si  grupa osób, która wyraziła
   
    w salce i od razu powstał pi 

 d taki tytuł – „U ródła”?
 Ten tytuł wiele mówi – ródło to pocz 
  
 
 
    innym. A pomysł ten podsun ła nam
 
 

Zebrania zespołu redakcyjnego odby   
        
         
gazetki i rozkład przyszłych artykułów na poszczegó
        
 c „pierwodruk” komputerowy gazetki, wyszukuje bł 
            
wspólna korekta cało     


     
      
      
 
 e momentów humorystycznych, łagodz  
  
   
  
 
     Zdarzyło nam si  
      
Dlaczego inicjały?
       

    . Według Słownika
współczesnego j   inicjały to: „pierwsze lite
  

Drogi czytelniku, pytasz dlaczego inicjały?
         zespół redakcyjny ju 

 pie wspólnie ustalił,      naszych artykułów
      inicjałami. Chcieli   
           ródła”
nie kierował si         
wgł bił si   
            

i najpełniej wyrazi          
poprzez artykuły czy inne formy wypowiedzi pisemnej
         słowa Mertona:  
         
 

Zapraszamy do współredagowania gazetki. Poszukujemy
  
        
  

   wszystkich członków naszej redakcji. Je 
     inicjały do osób –
yczymy miłej zabawy! 



   


  
  

 
1. Łukasz Roszkowski s. Dariusza i Agnieszki
2. Mikołaj Kaczorowski s. Jarosława i Joanny
 
4. Maciej Wałczyk s. Tomasza i Ewy

6. Wiktoria Załucka c. Krzysztofa i Katarzyny

 zek mał  
1. Krzysztof Załucki i Katarzyna Latuszek

  
 p. Janina Staszak  zm. 31.03. pogrzeb odbył si 
 p. Jan Skrzypczak zm. 07.04. pogrzeb odbył si 
 p. Maria Bartłomiejczyk zm. 22.04. pogrzeb odbył si 
 p. Stanisław Misiewicz  zm. 25.04. pogrzeb odbył si 






współczucie- das Mitleid (n); compassion (a)


     
     
  
        
   

         
  Modlitw o Powołania

       

    

   
dni modlitw o urodzaje i błogosławie 
       
       
    
        
 
W poniedziałek przy krzy u na ul. Głównej
koło bloków
 u na ul. Głównej koło

   

  
 

       
         

           
       
       
   

     
    
     
   nie a zaczyna pełnia
   miało mo 
  ycia w całej
    
 
       
   sady. Słowem
ystko, co drzemało przez zim
zatajone, ukryte, teraz z nagła
miało podnosi głow   
 wiatło dzienne.
      

tym czasie ł    
     

ł      
złotem kacze 
     
    
   
Niestety takich ł     
ma, pozostały z czasów dzieci 
  

    stało?

 
   
 
o tym, co przykazał im Bóg-
Stwórca. Człowiek ma panowa  
      

  
        
   
współcze    
   
   
 
aden inny człowiek na Ziemi

rozumiał przyrod  i traktował j  
miło   
  
 

    
 nich i własne 
       
     
aby nie sprawdziła si 
    
    
    
   c słowa
     
      

    

  
 ni do brata Sło  
 
     
    
     
   
zioła.”



 



   



  

     stwa majowe obywały si       ciółku, ale ludzie tak     
 ciele w Nowej Niedrzwicy. Jak jeszcze tu nie było k cioła, to si         
kapliczka była pi    

Podobnie było w Krasnym Dłusku. Tam te      
 ej. A gdy była niepogoda, to w jak    było przy krzy      
    stwa były.
  czas, jak na przykład przyje  ałem tam na Msze    uczestniczyłem w tych nabo  

eba było by      nie to były kobiety z
   ca. Jednak trzeba było je zach   w czasie ogłosze          

prowadził, gdzie si           zbierali. Gdy była ładna pogoda nabo  stwa były przy
   

 e tylko powstały z pocz   

           cioła. Tam były takie nabo   
 dym razie „miały wzi cie”. Bo zawsze sercom Polaków były bliskie te nabo    
 to tam wła nie w ludziach budziła si     
          . Trzeciego maja tam zawsze było uroczy      
 piewało pie       
   przychodziły na to nabo  stwo. To była taka siła modlitewna, która rodziła si
 dej rodzinie i dawała owoce potem, po latach.


        teczne, które otrzymałem z parafii, szczególnie za   

nadesłały dzieci. Niestety nie jestem jednak na wsz  
mi pisała, a sam nie mog  z powodu moich problemów ze wzrokiem. Niech te sło   
  

 
 w. Łukasza.   


  
 oaz 350zł (50zł z całej kwoty jako zaliczka przy
zgłoszeniu)

      
       
Zgłoszenia od połowy maja pod numerem telefonu

 Szczegółowe informacje na stronach:

Wakacyjna Szkoła Nowej Ewangelizacji 2004 w

    
    
spotkania z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym
      

      
      
  
        
 
  „Paweł”, kurs daj  
 
 cej owoc obfity i trwały
    


  pnym do udziału
     
  
 




         
     
Zapraszamy osoby zdolne do pełnienia
posługi ewangelizacyjnej po 
młodzie 

     







 
      
 
      
 
     

     

     



      
 
     

     

     



 
      
 
      
 
     

     


Oaza dla Słu by Liturgicznej Ołtarza (ministran
 
 – oaza ministrancka (ministranci młod

– ze szkół podstawowych)
      

   

Słowniczek liturgiczny

     
    
      
    
 ródła), najcz  
       
 
   
społeczno 
     
  
dzały si      
 d wypływały i do niej
wiernych prowadziły, ponie-
 
    


    
   
    
     
     
   
 




