
   

                                                                            

           

   upłyn ło kilka tygodni od
    ło 
      
odszedł najwi 
skiej ziemi Karol Wojtyła z Wadowic,
  Jan Paweł II. Człowiek, który
odmienił losy ka    
    
    dał nam dowód
   mało kto modli
         
  

Przed równo 20 laty miałem dar
  
Pawłem II w Rzymie. Po usłyszeniu, i
jestem z diecezji gorzowskiej prosił mnie
    
ło mi si 
       
 ł w wypadku samochodowym.
       

    
      

Paweł II chciałby teraz od nas. Ogłaszaj 
     
ycia pokazał nam, co ma stanowi
      
       
    wiary, wtedy miło
       

 
 



 


  

 

 
 

 w. Apostołów
  

 
 

 w. Stanisława


 
Apostoła –  
15 maja – Zesłanie Ducha
  


 cioła –  
 
 tego Jana Pawła II
  
 

  
 


  
Ciała i Krwi Chrystusa –



  


Nad naszymi łó    

   
        
   zgł     
  w pozostawione słowa
Jana Pawła II, starajmy si   
  ty odszedł od nas w wigili
 ta Miłosier  
     Wojtyła nas
wprowadził b dzie musiał realizowa
  miłosierdzia.
   

uczynki to podstawa cywilizacji miło 
   prosił Jan Paweł II. Nie
     
      
droga do zbawienia. A sił   
     
  

Jan Paweł II cały pontyfikat powtarzał
słowa zawierzenia „Totus Tuus” (Cały
       





   

19 marca 2005 roku bp Paweł
Socha promował 40 
  
    
  ta miała miejsce w
   
  

      

     

        


Promocja poprzedzona była kilku miesi 
     
 
pełnienia tej posługi. Biskup Paweł Socha
  lał, e słu  
       
     
          
dodał jednocze      
 
    
  
      do stałej formacji

i pogł  
 czyła si   

której biskup Paweł Socha wr czył wszystkim
   nienia i udzielił paster-
skiego błogosławie 



Red.: Co spowodowało, e zdecydowałe     


„Szukałem was, teraz przybyli       
  .” To wła nie te, jedne z ostatnich słów Jana Pawła II
spowodowały,         
zdecydowałem uda             
          mierci Karola Wojtyły
zastanawiałem si , jak najpełniej mog    mu hołd. Nie
znalazłem wtedy odpowiedzi na to pyta   
Rzymu wydawała mi si     ideału.
   łem z Krakowa 4 kwietnia, a na plac 

Piotra przybyłem 6 kwietnia. Od godz. 18 stałem w k 
 w. Piotra, gdzie wystawiono ciało Papie  
nad ranem wszedłem do Bazyliki. Zapomniałem  w tamt
  czeniu fizycznym, bo oto dotarłem do celu mojego
  lałem wtedy jak bardzo Jan Paweł II
umiłował Maryj  i jak zawierzył Jej swoje    
dałem si     
spałem na dworze. Noc sp dziłem pod drzwiami Ko cioła Bo 
Miłosierdzia („dziecka Papie 
 pnego dnia udałem si   

dotarłem 8 kwietnia.

Red.: Jaka atmosfera panowała w Rzymie?

 li miałbym okre      yłbym
dwóch słów: pokój i spokój. Nie było smutku, rozpac 
           

podczas pielgrzymki do USA w 1979 roku mówił do mło 
John Paul Two, He loves you! (Jan Paweł II kocha Wa
   na było młodzie , która stanowiła zdecydowan
    ród pielgrzymów. Przybyła do Rzymu, by po 
  my do miasta Jana Pawła II, gdy 
ikt inny, wierzył w nas, akceptował, pomimo naszych słabo 
po prostu nas kochał! Towarzyszyło nam równie  

      wiadczyłem ludzkiej   

 owałem autostopem,   byłem zale 
innych osób, które bezinteresownie ofiarowały mi sw   
          
otrzymałem wsparcie od rodziny, przyjaciół, kole 
uczelni. W takich chwilach powraca wiara w człowiek

Słowa uznania nale   organizatorom, słu  
które wzorowo poradziły sobie z kilkumilionowym tłu
         na było wolontariuszy,
  i słu  

 odnalazłe   


Dopiero po powrocie do kraju znalazłem odpowied 
jak najpełniej mog     
        
         
   to prawdziwy hołd zło ony Janowi Pawłowi II.
      na łzach, smutku, sentymentalnych
            
lata swego pontyfikatu pokazywał nam Karol Wojtyła. Czy mi si
   e, ale postanowiłem lepiej pozna  
 a, bo niestety nie znam go zbyt dobrze. Z całego se
    tam, gdzie udał si  

 

  



   



   

 wietle Chrystusa zmartwychwstałego, 2 kwietnia
        
sobota dobiegała kresu i weszli    
      ego Miłosierdzi
umiłowany Pasterz Ko cioła Jan Paweł II przeszedł z tego
    ciu towarzyszył modlitw  cały
 ciół, zwłaszcza młodzie 

Jan Paweł II był 264. papie     
 cioła i całej ludzko 

Karol Wojtyła, wybra      
1978 roku, urodził si  cie odległym o
50 km od Krakowa 18 maja 1920 roku i został ochrzcz
           
 
     ł Pierwsz      

       
      
okupantów uniwersytetu, pracował w kamieniołomach, 
 
    c powołanie kapła   ł

       
      ł  
kapła    k kardynała Adama Sapiehy. Został
 pnie wysłany do Rzymu, gdzie zdobył licencjat
     c rozprawy zatytułowanej


Powrócił nast pnie do Polski, gdzie pełnił ró 
duszpasterskie, wykładaj       
    Pius XII mianował go biskupem
      wła  
  został wyniesiony przez Pawła VI. Jako
arcybiskup brał udział w Soborze Watyka skim II. Paweł
VI mianował go kardynałem 26 czerwca 1967 roku.
 dziernika 1978 roku został wybrany

przez kardynałów na papie    ł imi  Jan Paweł II.
       cie zainaugurował
  posług  

Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłu 
   cioła. W tym czasie doszło do wielu
doniosłych przemian. Warto wspomnie   
       
  przyczynił. Aby głosi   ł wiele podró 
  

Jan Paweł II pełnił posług     
   c wszelkie swe siły trosce o
  cioły i miło    cał   
   którykolwiek z jego poprzedników spotykał si
   ym i władzami pa  
       


Z miło ci do młodych zainicjował  
Młodych, które gromadziły miliony młodych ludzi z ró 
  
   ł dialog z   

stawicielami innych religii, zwołuj  
modlitewne w intencji pokoju, zwłaszcza w Asy 
 cy sposób rozszerzył Kolegium Kardyna

 c ich 231 (plus jednego in pectore). Zwołał 15


 cia trumny i umieszczony wraz z ciałem Jana Pawła I

        
 rzył wiele diecezji i ko 
    


Dokonał reformy kodeksów kanonicznego prawa
zachodniego i wschodniego, tworzył nowe instytucje 
zreorganizował Kuri  

Jako sacerdos magnus [kapłan wielki] spełniał posług
  w diecezji rzymskiej i na całym wiecie, w pełnej
       
sposób promował       
     
  
    ciół dotarł do trzeciego

    tował Wielki Jubileusz Roku 2000,
       
    ciół stan ł nast 
wobec nowej epoki, co do której otrzymał ws 
       
ukazywał wiernym drog  ku przyszło 
      

Eucharystii wniósł odnow      ciele. Nadał
niezwykły impuls kanonizacjom i beatyfikacjom, by u
ezliczone przykłady   ci dzisiaj, by były wzorem do
 ladowania ludziom naszych czasów. Ogłosił doktorem
 cioła     

Nauczanie Jana Pawła II jest bardzo bogate. Jako
          
 ował si       
        e przez cały
pontyfikat przeciwstawiał si   
   cioła.
 ród głównych dokumentów nale    

     
       
wygłoszonych podczas audiencji ogólnych i przemówie
wygłoszonych we wszystkich zak   
nauczaniem Jan Paweł II utwierdzał i o wiecał Lud Bo 
nie nauki teologicznej (zwłaszcza w pierwszych

    
antropologicznej i społecznej (encykliki „Laborem
     
    
     
   


Promulgował Katechizm Ko cioła Katolickiego,
 
 skiego II. Opublikował te  kilka własnych
 
  ło szczyt w encyklice „Ecclesia

       


Jan Paweł II pozostawił wszystkim niezwykłe
     

 



   

 
Góry od dawien dawna były dla człowieka symbolem d 

 ało           
zamierzchłych czasów po współczesno  wspinało si  
 sze wierzchołki Ziemi, nie bacz      
         
 ytne umieszczały swoje niezl
        
   
          

   uzupełniaj         
niejednokrotnie pisałem, jest przepełniona elementa 
     
        
 rednio ingerował w ycie człowieka rozgrywa si  
           
człowieka ze swoim Stwórc  ubogacało go, uczyło, do wiadczało
słowem, doskonaliło w poznawaniu Boga.
 na góra to Ararat, na której osiadła arka Noego i w

którym to miejscu Bóg zawarł przymierze z człowiekiem, mówi 
           
zgładzona wodami potopu    
  
     

       lanej działalno 
człowieka przeciwko przyrodzie, a nawet przeciwko s
       
wypróbował na pagórku w kraju Moria, gdzie swego je
miał zło      
Abraham doskonalił swoje zaufanie wobec Boga. Ludzk
            
  

    dego człowieka jest Synaj, na



          
   
    
   

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

    
    
    
          
 

   Zesłania Ducha   


        
     
 

         tszego Ciała
 e Ciało). Procesja w ty roku  
szła ulicami: Pocztowa, Akacjowa.

  esz otrzymał od Boga dla ludzi tablice z dziesi 
       całej religii i  
       
człowiecze 
        

Bóg pozwolił spojrze      na cał  
  „Rzekł Pan do niego: Oto kraj, któr  głem
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam c 
  własnymi oczami.”     
 esz mógł spokojnie odda        
spełnił wyznaczon  
tko góra Tabor, na której miało

 
  
Jezus przekazał kodeks moralno    skiej przepełnionej
duchem miło    miu błogosławie 
 c tłumy, wszedł na gór . Wtedy otworzył usta i nauczał

   

       
   był wiadkiem ofiary doskonałej czyli
dopełnienia aktu odkupienia człowieka przez    
    tej ofiary jedynego syna Boga była ofiara
 cił.
 ty Paweł pisze w drugim li    

nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu,   
   
 nie o tym, jak bardzo Jezus zgodził

   , aby człowiekowi otworzy   
     tajmy o słowach, które miał przed

        sto je powtarzał, Ojciec
 ty Jan Paweł II:       

tych słów wszystko, co robisz, czy      
    o łatwiejsza.



 

 
 


 zek mał  
 browski Dariusz i Mikołajczak Joanna


  
 p. Zenon Nowak zm. 09.04. pogrzeb odbył si 



   

  
uniósł si  biały dym. Nowym papie em został niemiecki kardynał
 ł imi  
Piotra powitało go z rado   około 100 tys. wiernych.
          

 a kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego
   
posługiwa   i działa  przy pomocy niedoskonałych narz 
  
Pana zmartwychwstałego, ufni w Jego stał   
           
  iedział Benedykt XVI.
  dodał, po czym udzielił

pierwszego błogosławie  
Kardynał Joseph Ratzinger urodził si 
 cenia kapła   ł w 1951r., a w 1977 został
 trzymał
   . Od 1981r. był prefektem Kongregacji
       


„(…)Odszedł do domu Ojca.”

      wiat obiegła
      stanie zdrowia Jana Pawła II,
wszystkie polskie media podawały informacje tylko
     ce tego, co działo si    
całym     
informacje były wówczas niewa    
orz Miecugow, stwierdził w dzie  
    dni temu zajmowały
           
pojawiła si  

Jak stwierdził ks. Andrzej Draguła, rzecznik prasow
kurii diecezjalnej w jednym z wywiadów, które miałe
          
niezwykła, zwłaszcza w mediach. ycie wieczne stało si
nagle pewnikiem w kraju, w którym według sonda 
           
       
transmitowały Msze 
      a Jana Pawła II

wszystko wraca do normy. Do mediów znów wróciła pol
     iło. Kiedy wybrano nowego
 a Benedykta XVI, wszystkie media znów skupiły swoj
    kował
    
        
  Pawła II. Przypomniał jednocze  
dziennikarz musi słu  
       dłu  

         
       
          
 




 

      
 w. Łukasza.   
                              
       


Dekoracje ołtarza 

Ołtarz jest symbolem Jezusa obecnego w 
wiernych. Głównym jego elementem jest krzy 
Uzmysławia on,      
mierci Chrystusa na Kalwarii. Oprócz Mszału lub
         
symbole Chrystusa. Ołtarz przykryty jest trzema
białymi obrusami pobłogosławionymi przez biskupa
        
      skiej słu  
     
  całuny, którymi okryto ciało Jezusa po


 Obyczaj dekorowania ołtarza kwiatami wywodzi
            
  ołtarza i s      
stworzony przez Boga jest pełen cudownych dzieł.


