
   

                                                                          

           

  niedługo powitamy w  
      
     
Poprzednika Jana Pawła II. Nawiedzi
       
   e obóz zagłady
  
        
nawiedzenia drogich Janowi Pawłowi II miejsc
    pogł    
      
      
 
 
Hasłem pielgrzymki Benedykta XVI do Polski
  słowa:    
     
 ty napisał:   wiatłem – w 
 
       
  działania   
       
 
     
człowieka i wyra    miło  
człowieka, zwłaszcza tego, który bez naszej
  
    
Bóg o nim nie zapomniał,     
ma gł 
  
       



 


  

 

 
 

 w. Apostołów
  

 w. Stanisława
 


 cioła –  

  

 


 



  
 


  

bowiem cel jego pasterskiej posługi.  
   
  
    
      
 gł 
       
       
      kszy ład
    
    
        
 , by odsłonił si  przed nami gł 
   
 
słowa Bo 
    
   
   
     
społeczno   cej cały naród i 
 
   
wyrozumiało     
    dojrzało 
gł   ty Paweł przypominał nam,
 owocem Ducha jest: miło    
       
łagodno 
     
       
 
ego pielgrzymka do Polski przyniosła trwały

  



   

 Koło nasze powstało w marcu 1996 roku. Pierw
opiekunem koła był ówczesny proboszcz ks. Piotr Maz
   koła jest Anna Kopy  
           
     
         
tej pory były to pisma papieskie), a nast  
 

      
współorganizatorami VIII festiwali piosenki religij
wł             
Mikołajem” i „letni wypoczynek dzieci”. Integrowali 
  poprzez wspólne ogniska, zabawy, spotkania opłatko
 my udział w spotkaniu „dorosłych” w Lednicy.
 

         
prowadzona przez naszych członków i sympatyków.
        
         


  
   przez ks. Proboszcza Sławomira Kupca

i ks. Piotra Mazurka, który wygłosił kazanie. Po Ms 
          
  siły do dalszych zada 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach Stowarzyszenia
mał      




 

 

        
       
 
       
   
    składa,   
 cioła po    
   mał      miło   
  ego, usłu    dla ludzi pokazała nam
       
swoich talentów stała si   

wiat współczesny lansuje nam dzisiaj wizj
 kna człowieka jako długotrwałe utrzymywanie
młodzie      temu słu 
    
        
       
    
        
upływu lat. W odpowiedzi zgodził si   
stwierdzeniem, ale dodał,    
  
   
Jako młoda dziewczyna przy narodzeniu Jezusa w
        
        
swojego człowiecze stwa. Zasłuchana jak na
     
       
wytrwała we wierze jak na Golgocie. To jest wzór
     
  promieniuje z niego miło 
       dziemy składa
     

ucałujemy ich pi      
dłonie. U    
jest zawsze szybsze z miło    
        
 

      Była cicha i pi 
 yła prosto, zwyczajnie jak my.
 wiat nam przyniosła
 ród łez nowe dni zaja niały.


 
 
 

  






   

   cznych wysiłkach naszych dzieci
z Eucharystycznego Ruchu Młodych (ozdoby na Bo 
      

wspólnoty parafialnej i Gminy udało si  
  

  w dniach od 21- 23 IV 2006r. pod hasłem:
      

41osobowa gromadka dotarła do Kaplicy 
 piło zawi      
przybyło ich z całej Polski ponad 2,5 tysi   
udział w Apelach jasnogórskich w kaplicy Matki Bo 
     

przewodnictwem Ks. Biskupa Długosza i Ks. Biskupa


W auli Jana Pawła II odbyło si  wesele po łowicku,
       

Jasnej Góry odbył si  koncert Magdy Anioł zako 
     

 y dzieci pełne entuzjazmu z rado   
gło  piewem uczestniczyły we wszystkich




   Dla mnie najbardziej podobał si   
Anioł. Fajny te  był obraz Matki Bo 
 stochowskiej. Super były zimne ognie i Apele. Miło
było w autobusie, bo cały czas  my. Podobała
   Sala papieska Jana Pawła II. Najpierw chciałam
  e wybrałam Cz  



 Razem z całym „ermem” pojechali 
         
Bazylice, Sali Papieskiej, gdzie było du  
dywanów z Janem Pawłem II. Nie zapomnieli 
      ciół i weszli    
         
 dy był wniebowzi ty. Jednym słowem było super!

       

   stochowie było bardzo Fajnie. Najbardziej
podobało mi si        
    e. Chciałbym tam
 



    
         
ERM-itów. Ja byłam pierwszy raz na Jasnej Górze.
Wzruszyłam si      
 



Wspaniały koncert Magdy Anioł

Spotkania z były bardzo interesuj 





   

Skały to podstawowy składnik skorupy ziemskiej
zło one z minerałów. Tych minerałów jest ogromna
    ce. Ł 
        
wła   skał sprawia,  
     
      
        
stworzeniem człowiekiem. Skała od pocz 
  ci kojarzyła si   
     
siedziby człowiek pierwotny znajdował w jaskiniach
  
stawiał na skałach np. zamki, ko cioły czy nawet

   ci błagaj    
„Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, …”
 
 
   e dzisiejsze słowo opieka wywodzi si  
       
skaliste podło e. Współcze   
      
       
          
  
  
      dla mnie skał   
         
Boga by był dla nas ochron 
     
        
      
    jak ta skała – twarde i nie poddaj  

Skały przyrodnicy dziel    na dwie grupy – skały
lite, czyli takie, których minerały s   
zespolone i skały lu    
    by nasza wiara była jak skała
lita, to znaczy twarda i bardzo oporna na siły
         
próbom rozbicia „skały” naszej wiary przez ró 
typu pseudo sensacje płyn    
mediów. Usiłuj         
   dzie niczym ta skała sypka czyli
        
       
       
jak ten cenny minerał ale i twarda jak on.
          
człowieka powierzył mu mimo tego wa   
     Piotr (czyli skała), i na tej Skale
   ciół mój, a bramy piekielne go nie
 
Nie rozmieniajmy naszej wiary „na drobne” bo siła i
  cioła Jezusa wła     
  

        
wypalona glina. I tak jak z glinianej cegły po jej
  
słab          
miło ci. Niech podsumowaniem tego artykułu b 
     


  



  
 



 

 

 
  

ogniem swojej miło 

by było trwałym

 ej łaski

 
 



   



          
   
    
   

       Powołania
do Słu  

 
  
 

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

 u na ul. Głównej koło stadionu
   

    

 
 
 ko s. Dawida i Małgorzaty




 zek mał  
 

  
 p. Maria Nieckarz zm. 19.04. pogrzeb odbył si 





 cioła
  nie mógł stawi  czoło wyzwaniom, które
          
         
 nego, pełnego entuzjazmu    
             
           
         
        


      zł 
        
          ało si
w niezwykły sposób.
  tytułów odnosi si  redniczki Wszelkich Łask, obfituje
   cu. Ojciec Pio miał tak 
osobiste, pełne czuło ci zwroty, które odnosił do Matki Bo ej. Zwracał
       
   , dodawał jeszcze wiele innych pełnych
miło ci słów. Do gł bi zdawał sobie spraw     
   ej. Powiedział kiedy    , kto odbył dług
             
            
 
   
starał si          
synami i córkami. Do Józefiny Morgera tak pisał: 
tego nieodł      Ta, która kształtuje cał
 
 ci i dobroci zechciał da  
tak bardzo czuł       

  szej Matce, która słu      
  redniczka, która stała
  
      
ta błogosławiona Matka nie opuszcza nas ani na mome
     Byłoby zbyteczne mówi        
miło  ej nie znały granic. Nigdy nie widziano go bez Jej
  ca w dłoniach, poniewa  mówił:    
           
     ej otrzymał dla innych tak wiele łask.
       
       
z Aniołami była Matka Bo a, która miłowała go, jak matka dziecko tak,
e w momencie, gdy pewnej nocy został zbity przez diabły w swoim

pokoju, przyszła i poło yła mu poduszk  pod głow    
 
        z nami nie mógł rozmawia  
    było pokazanie
  ca i słowa: Zawsze, zawsze..."Par  
     c najsłodsze imiona Jezusa i Maryi,
Ojciec Pio oddał Bogu swoj    







   

     
 w. Łukasza.   
                              
       

 

       dziesz cieszył
     l, czyja to zasługa. Ciepłe majowe
sło             
         
          
  u. Drzewa, kwiaty i krzewy ubrały si
     dego poranka. Ciepły
      
podmuchem, w górze płyn      
          
      syłaj 

           
          c sło 
     ciół po     
   
Bóg w swoim zbawczym dziele wyznaczył Jej rol 
  – wybrał na Matk 
 Człowiek cz  
    jej ze swoich kłopotów i zmartwie 
 
  inny człowiek i zrobi wszystko by pomóc swemu dzie
         
  ych, a Chrystus dał nam Maryje
i sprawił,             
   
ycie rozwijało si  i stawało coraz bogatsze. Tak, wi 

spełnia wobec ludzi wszystko to, co zwykle czyni ma
 
        

       
doskonał     
  i całej wspólnoty
        cioła
         
udział w nabo     



Codziennie popełniam wiele bł 
    łabym by 

stworzona jestem tak nie doskonała? A mo e wła 
Pan nie chce mojej doskonało 

   jej poszukiwała wpatruj  
  
  
   
   
   swoje bł   
    
 dej napotkanej twarzy. A gdy mimo całego

wysiłku nie dam rady tego zrobi 
   







 

 

I których łzy nie potrafiły rze  
 my odporni na dłuto wielko 
 
 

 

Matko naszych kiełkuj  
Którym tak bardzo dokuczyła zima,

    

 

 


 




Pani ł    
Pani pól ,pełnych bławatów
   
  
Które w kwiecie i w kłosie  
 


  

 
Słów naszych mierzwy racz wysłucha 
W kołysce warto ci swoich nas ukołysz
  stwa spragnieni i Słowa.

Daj wła  
Naszym tułaczym snom,
 

I błogosław niepewnym goł 
 
Które uwalniamy, by powróciły
  z gał  

 wiatła zza horyzontów
  
Płaszczem swoim od trwogi wszelkiej
Nas osło 
Słowa nasze z czynami naszymi pojednaj,
 
 
  

Ciebie prosimy ,wysłuchaj nas Pani.




