
   

                                                                      

           

      
   
      
    
poziomów nauczania składaj   
nowych szkół. W tej szkolnej w 
       
  Boga w procesie kształcenia, bo z
 
     rok szkolny przyniósł

      
i wzmocnił wiedz 
młodzie    e dorosłych, b  
całego
wiata dokonało si    
 tego Jana Pawła II do Boga. Jego
      
pogrzeb z udziałem milionów ludzi nie
przeszły oboj    
współczesnych ludzi wszystkich

      ł w swoim
      
  zminimalizowała. Pytanie o
   mierci przestało by   
  i katechetów, a stało
    

 
 





 
  


  







 
 

 






 


 
Apostoła – wspomnienie
 


14 czerwca – Bł. Michała
 


15 czerwca – Bł. Jolanty


 



 



 



 
 


 w. Apostołów
Piotra i Pawła - uroczysto 

  
aktywnie uczestniczyła  
    
miało dar modlitwy przy trumnie papie 
    
pogrzebowych. Nasza młodzie usłysze-
     
ło godz. 22.00 licznie stawiła
  ciele i trwała długie chwile w ciszy
modlitewnej, czasami ze łzami w oczach.
   
  
  na wyznaczenie Jana Pawła II na patrona
swojej szkoły.
    rok szkolny na długie lata

     kojarzył ze Sług   
Janem Pawłem II, który ju 
kandydatem do wyniesienia na ołtarze, co
 
       

czasie łaski szczególni 
      
   
 c dzieło Jana Pawła II. Zróbmy
      
 





   


 e człowiek bł  

          
        
wsparcia, siły? Zwłaszcza, wtedy, gdy z modlitw
  chciało... Kiedy grzech opanuje
        
       
   szwankowała, to tym bardziej
zadawałam sobie spraw     
 
         

bierzmowaniu pokładałam wielkie nadzieje. Wierz
całym sercem w moc Ducha   
dary spłyn ły na mnie i przynios  
       
      
       
 dzie mnie prowadził wraz z Maryj   
 ła  w otchłani grzechu, ale w miłosierd
 w. pomaga mi. To było dla mnie wa 

         

   . Teraz jest mi łatwiej.
       
      
zsyła, ł     z nim jeszcze pełniej. Teraz jest
jeszcze lepiej, rozumiem wszystko pełniej. Trwaj pr
    w zgiełku 

 

Jan Paweł II to najbardziej niezwykły człowiek nasz
czasów. Wielki Polak, patriota, kochany przez cały 
To on wskazywał ludziom do        
  ci przedkłada  nad inne. Jan Paweł II zawsze
      
          


Jan Paweł II był pogodnym, dowcipnym człowiekiem,
  
Kochał i rozumiał ludzi, w ka dym człowieku widział brata. Z
młodzie  miał wspaniały kontakt. Zawsze pokazywał, 
miło        tków ani kompromisów. Kochał
 , uwielbiał góry, polsk   cał do
 

Jan Paweł II rozumiał chorych i cierpi   
 ca walczył z chorob , słabo   ciała i pokazał, 
człowiek zawsze jest pi 

Decyzja ta została potwierdzona uchwał   
          
        
      
 
     
 TO SZKOŁY – GIMNAZJADA 2005 z udziałem
     
   
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału
        
 

Wybór patrona to historyczna chwila dla szkoły
i Gminy. A wybór Jana Pawła II daje nadziej  
i przesłania wpłyn  na serca i umysły młodych ludzi i tych,
 
        ci słowa,

które Jan Paweł II skierował do nas dorosłych:
„Kochajcie ludzi młodych!
Umiejcie ich wysłucha 
 
 



Mirosława Furmanek




 


 mierci: Karol Wojtyła:
 a pełne ciszy"

    
 
   coraz gł biej i gł 
  nie zdołasz ju  

   
  
 lałe    
w gł 

 
   
   
 
  

    

   
 c krok łagodzi
  trafia najgł 
Karol Wojtyła
 

  

 





   



   



   

DROGA UMYSŁU KU BOGU
      my tłumnie w procesji Bo 

Ciała do czterech ołtarzy by dzi        
      dosłowna i
całkowita – Ciałem i Krwi 
      cych, niekiedy całymi rodzinami, w procesji

               
           
           
  
   
                 
   
 ało by si               

głównych przyczyn jest p     
Prawdziwa wiara musi wypływa  trza człowieka, a droga ku Bogu
  ródła mie            
     Dzieło Stwórcy. 
         
 c na dzieła, nie poznali Twórcy… Bo z wielko  
    

Tylko wiara wypływaj          
  wiata Boga. Jeden z profesorów fizyki tak pisał do 
Wojtyły, jeszcze wówczas kardynała:       
           rta umysłem!
         „Mówi głupi w

                

zanikała droga prowadz ca umysł ludzki od 
  , drodzy czytelnicy, aby nigdy nie spełniły si  słowa Ksi 
    e, gwiazdy dokoła, wod 
 wiatła niebieskie uznali za bóstwa, które rz  
   e byt człowieka na

 
ani drugiego człowieka. Mo    
e ruch ciała mo   dem innego ciała.
     ycie było drog  umysłu i serca ku Bogu czyli aby
   szła w parze z miło  





       
       
 u Polaku, zasiadł obywatel tej
 im nazistowski mógł
         
        
       e w młodo  
        
       
 wiatowej i obł   
    

      
polscy przekazali biskupom niemieckim, zawierał
te słynne słowa, które jeszcze dzisiaj brzmi  
     


  - przypominał tak e umiłowa-

ny Jan Paweł II -     
    
      
Chrystusa, który działa w wydarzeniach
     
       
     uczucia miło  
 

            
    
 

            

 ej Cierpliwie Słuchaj 

          
       


 


    
dla dzieci i młodzie  

 
  

 
 
 
 

 
 niak s. Łukasza i Anity
2. Jakub Kufel s. Pawła i Joanny

 cu maju nikt nie zawarł Sakramentu Mał  

  
1. Stanisława Pulikowska zm. 22.05. pogrzeb odbył si 
2. Krzysztof Pyra zm. 26.05. pogrzeb odbył si 
3. Piotr Sobczak zm. 25.05. pogrzeb odbył si 



   

 ciół parafialny 
 

   
    ała o 2 km na północ od obecnej Przytocznej.
            została
całkowicie opuszczona. Cz   ci poszła na północ i
liła si          
 ców poszła na południe i dziedzic Przytocznej
pozwolił osiedli   nad trójramiennym potokiem płyn 
  ci, stała dawniej
      dworska stodoła zwana Sorger-
   Przytoczna posiadała ko ciół parafialny,
         
ufundowany w XIII w. Tytuł ten wyst    
       ciół tutejszy istniał

      
 w. Łukasza.   
                              
       





     
przetłumaczy   
    
znaczenie tłumaczone jako „b 


 

       
płaci      
 ta jest praktyka płacenia przy
      
    
składane przez wiernych były
przeznaczane na utrzymanie kapłanów.
  na składana przy
    
mszalne, w cało    
utrzymanie kapłana. Wysoko  składanej
       ciołów
     
     
  



    
 Chwała
      
Rzymu i była znana ju      
 
Francji. Łaci skie słowo  
       
kapłan „zbiera” wszystkie indywidualne
      
   całego Ko cioła.

 

 miała ta miejscowo  kapłana, lub te
rodzina jego tutaj mieszkała. Wiemy, e w 1559 r. Stanisław
  
    
          ciół


Dzieło Jana Pawła II
   

 wiatowe Dni Młodzie   to młodych, którego
pomysłodawc   był papie  Jan Paweł II. Jednak tegoroczne
   

udziału.
    zana z Janem Pawłem II. Ojciec  

w 1985 roku ogłosił Niedziel   wiatowym Dniem Młodzie 
Pierwsze spotkanie młodych odbyło si  
           
 e spotkania młodzie        
 
 dym spotkaniu uczestniczył Jan Paweł II,
   to Młodych b     
 mie On udziału.

   mu pokłon” (Mt. 2,2)
Te słowa s  hasłem i głównym tematem spotkania w Kolonii. W sw

      mówił m.in. o budowaniu
cywilizacji miło ci. W słowach zapowiadaj     
       e wezwał

młodych       
         
przykład takiego sposobu 

  
Szczegółowe informacje na temat     

    
          


      ce młodzi     
        
Wojtyła –  Jan Paweł II. Po jego mierci wielu zastanawiało si 
     
              cił
młodzie y miały sens i e Jego dzieło b 
 mierci. Warto wł   
   cami młodych ludzi z całego    
Młodych”, tym bardziej      
 w. Piotra zgromadziła si  młodzie    
mówił w obecno    szych współpracowników – Szukałem
    
  dym młodym człowieku.


 





