
   

                                                                     

           

 
     
dzieci. Wszyscy oni z nowym zapałem
       
zgł      
 
        
    do szkoły, a
 
    

        
   
socjalizmu w naszym kraju. Młodzie 
lubi powrotów do przeszło 
w przyszło  
     
 cy o przeszło   
  , nasza młodzie   
 zyków, powinna zgł  
        
    
        
 elkie dzieła historii bez elementu
 ci by nie miały swej wymowy

 tynie były jedynym miejscem ratunku

przed załamaniem. Protestuj   
   
    
     
 ycie społeczne.
   mi słabymi, upadamy,

        
    na bł   
ducha. Nie zawsze przegrana bitwa była
     sto uczyła pełnej
     
  yciowym bł dzie odkrywało
       
Magdalena czy łotr umieraj  

     
        
   
     
   
    

 

 
 


 


Jan Paweł II

   
 . Wydawało si  współczesnym
       
Tymczasem okazał si  
     
 
      
      
 






 nia – Bł. Bronisławy –


  


 
  

 
   cioła

 

  


  
   


 


   
 


   
 


  
  

  


  



  
Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała –  
  


 

 
 cioła


 

 


i ran doliczyłam si
 


współczuj 


przybyło

 yły si 
w Miło  mało wiary


starczyło ju 


   

by pełzaj  
 


 

   








w gł  
Twoich zmiłowa 




co płonie podniebnie





   

 

    
          
składa si  z niej. Na przykład ciało człowieka zawiera
około 65% wody. Jasno z tego wynika, 
   ski filozof, Tałes
 ał, e wszystko powstało z wody i składa
         uzasadniał obserwacj  
         
 
 ytnych woda miała zasadnicze znaczenie we

owiem zmywała
brud, grzech i oczyszczała stykaj       
zmarłymi. Uwa   
         
        
   
  była bezładem i pustkowiem: ciemno  była
 
  

była chaosem pokrytym „pustymi”, to znaczy
 
 zas biblijnego potopu woda niosła

          
     c podniosły na pi  cie łokci
ponad góry i zakryły je. Wszystkie istoty, w któryc
nozdrzach było o     
 yły na l   ły.”     
  ył tylko Noe i jego
       
       
 ce fale zatopiły rydwany i je  ców całego
       
tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. ” 
     

        
       
 
      

     ył
   , poło ył na niego r ce i zapytał: Czy

    ył własnej   

lina to prawie sama woda, która została tu
 
     
 tego kapłan polewa główk     
       
   ł
       
 
   rzemyka u sandałów. On chrzci 
    (Łk 3,16)

Wody wzburzonego jeziora posłu yły Chrystusowi
 ukazania swojej mocy co miało uczniów jak i nas
 cych te słowa umocni   

      
 „Kim wła 
         

posłuszne.” (Łk 8,25) Nie był   
  
      

     ciem działalno   
         
      c niejako całe wesele
   „A gdy starosta weselny skosztował

wody, która stała si       
objawiał w ten sposób pot     
     ł     

 . Gdy Chrystus skonał przebito Jego bok.
  
   umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden
 ołnierzy włóczni  przebił Mu bok i natychmiast
wypłyn ła krew i woda. ”   
był moment dla ludzi mówi fakt,    
Faustynie polecił na Swoim wizerunku „Jezusa
Miłosiernego” umie       
 
 cioła: Eucharysti 
          

  ródła Jakuba gdzie mówi o
   dzie pił wod 
  ł na wieki, lecz woda, któr
  ródłem wody wytryskuj 
    
  ródlana oznaczała     

dlatego Jezus posługuj      
wskazuje na dar, jaki przyszedł ofiarowa  
     
     

 
       
przyniósł nam Jezus Chrystus – ródło Wody 





   



 
1. Maja Jabło 
2. Adam Krasnowski s. Tomasza i Małgorzaty
 
4. Julian Orzeł s. Bartłomieja i Ady

 zek mał  
 
 
 
4. Jarosław Korcz i Anna Załucka
 

  
1. Władysław Butkiewicz. 10.08. pogrzeb odbył si 
    zm. 22.08. pogrzeb odbył si 

  
  z cał   
   
  
    
   
   
  
 ci na Jego miłosiern
miło . Złó   
    
     wiecił
wasz umysł swoim wiatłem i
 ł sw  łask  
   
    
   
     cioła
jako miejsca miłosierdzia i
czuło    
     
 ciół dotrzecie do
   


Do młodzie    


          
 

         
         


        
      


        
   cioła – odpust.

          
zapraszamy młodzie    
   

            
        
Młodych.

      
modlitw za dzieci, młodzie    
   

         

      




   

                  
Pod takim hasłem w Kostrzynie n/Odr   

tygodniu sierpnia odbywała si  
inicjatywa ewangelizacyjna „Młodzi Młodym”. W tegor
 ło udział około sze ciuset osób z całej Polski w
    y. O tym jaki był tegoroczny Przystanek
     
Andrzej Draguła.
K s .  A n d r z e j  D r a g u ł a  r z e c z n i k  p r a s o w y  i n i c j a t y w y
e w a n g e l i z a c y j n e j  „ M ł o d z i  M ł o d y m ”

Nawet gdyby nie było Przystanku Woodstock, to nale ałoby robi
             
Przystanek Jezus, czy to było w      
       , w sensie pogł    
             
 

                  
           

           
człowieka,        
  jak na dłoni. Tych ludzi niesie do   
                   
  ł i w których jest entuzjazm wiary. Oni si  
              
bardzo znamienny, nigdy nie było takiej ilo  
jest połowa Przystanku wła     
To jest dla nas sygnał,  

Tegoroczny Przystanek miał swoist  gł         e był
            
     
 wiadczenia o Jezusie. Ja nie widziałem oporu. Mnie  
uderzyło,            
         c. Ten rys chyba był
   kiedykolwiek widziałem. Dla mnie to jest ogromna r
bo to jest sygnał e to idzie we wła   

 




 ciół parafialny 

 

  tynia katolicka, stała gdzie 
   wsi uległa po 
  ciół. Nowy zbór wzniosła z drewna wdowa po Kasprze 
1674 r. na terenie parku w swej posiadło 
lat i ta budowla uległa zniszczeniu. Tedy w latach 
głównej trasie z cegieł nowy dom modlitwy.  Znajdowało si    
       padły po 1945 r.

Były to zapewne portrety i kartusze trumienne Schli 
  na dom kultury od dwóch lat. Pierwsza szkoła dla
dzieci wyznania ewangelickiego powstała w 1683 r.    
prowadziła od 1618 r. (chrzty), 1661 r. (mał     
   tyni, znajdowała si      
         
   nie istnieje. Stała przy drodze wiod    cioła parafia
 c od głównej trasy.  W czasie wojny polsko-szwedzki
była Przytoczna całkiem zniszczona. W pobli  
          
 wiosce były znane przed 1945 r. nazwiska
 ski, Kułak i inne. Do 1815 r. Przytoczna miała praw
   

      
 w. Łukasza.   
                              
       





    
     
  
     
gł bszego poł  


Przemiana chleba i wina w Ciało i Krew
      mogła ona dokona 
    kapłana, który ma
     
       
    
    
       
ona poza zmysłowe poznanie.

      

      
Usłyszane słowa, w których obecny jest Bóg,
słu  przemianie, nawróceniu. Liturgia słowa
    
     
 

 Łamanie chleba
Współcze    

moment łamania chleba przed Komuni 
         
bochenki małymi hostiami. Zmiana tego
zwyczaju została podyktowana trosk  
      
  chleba. Kapłan, połamawszy chleb,
    
słowa: „Ciało i Krew Pana Jezusa Chrystusa,
które ł    
       
       
Współcze      mimo upływu
  ciół nadal sprawuje t  
 


    słowa. Inna jej nazwa

     
        
  
   
    
     
ale całego Ko cioła, 

 


