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„Nie wstydzę się Jezusa”- to akcja zorganizowana przez młodych katolików, którzy
za swoje motto obrali słowa Jezusa:, „ kto się
Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i
Ja przed moim Ojcem” [Mt 10,33].
Organizatorzy poprzez tę akcję chcą obudzić
sumienia Polaków, by nie bali się przyznać do
tego, co głęboko skrywają w swoich sercach
– wiary w Boga.
Co łączy znanego dziennikarza Przemysława
Babiarza, najlepszą polską tenisistkę Agnieszkę Radwańską, Jadwigę i Dariusza Basińskich
z kabaretu Mumio czy lidera Prawicy RP Marka Jurka? Odpowiedź prosta, acz zaskakująca:
wszyscy oni nie wstydzą się Jezusa.
Do powyższej listy warto dodać jeszcze znakomitego niegdyś piłkarza Marka Citkę, dziennikarza Krzysztofa Ziemca, muzyków: Roberta
„Litzę” Friedricha i jego zespół „Arka Noego”
oraz Magdę Anioł i Adama Szewczyka, czy

Spotkanie Osiedli

W Ratuszu, 7. września, odbyło się spotkanie przedstawicieli Osiedli Miasta
Wrocławia. Spotkanie prowadził radny
Wrocławia pan Rafał Czepil. Było ono poświęcone nowej procedurze ubiegania się
o dodatkowe środki ﬁnansowe na zadania
skierowane do mieszkańców osiedli.
Dodatkowo z okazji 20-lecia samorządu
osiedlowego w dniu 25 listopada 2011 r.,
zostaliśmy poproszeni o przekazanie materiałów historycznych jakie zebrali mieszkańcy na przestrzeni ostatnich 20 lat, takich
jak zdjęcia, zapiski i przesłanie. Jeżeli ktoś
pragnie podzielić się swoimi zbiorami prosimy o ich dostarczenie do 15 października
Jerzemu Szachnowskiemu, sklep JUREK,
Mirtowa 20. Dalej zostaną przekazane Panu
Grzegorzowi Maślance. Po wykorzystaniu
zostaną zwrócone.
Mówiono również o akcji pomocy żołnierzom Armii Krajowej. Temat ten został opisany na stronie 2.
Życzymy owocnego życia po zbliżających
się wyborach.

Pogrzeb na posiedzeniu komisji

W dniu 29.09.2011r. Rada Osiedla Pawłowice uczestniczyła w posiedzeniu Komisji
Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej
Wrocławia, którego tematem było rozpatrzenie wniosku obywatelskiego mieszkańców
Pawłowic w sprawie budowy kanalizacji
deszczowej łącznie z siecią kanalizacji oraz
wybudowania nowych docelowych dróg i
chodników na Pawłowicach. Praktycznie
wszystkie postulaty mieszkańców zostały odrzucone. Decyzja została podpisana
przez Prezydenta Wrocławia.

znanego z legendarnego już kabaretu „Elita” Jerzego Skoczylasa. To oni są „twarzami”
trwającej od lutego kampanii, w której ludzie
wierzący odważnie manifestują swój katolicyzm i przywiązanie do wartości.
Akcja skierowana jest jednak nie tylko do
nich. Jak przekonuje jej koordynator, adresatem są wszyscy ochrzczeni – Polska to katolicki olbrzym. Wielki, ale śpiący. Tego olbrzyma
trzeba obudzić! Wyrwać z letargu samozadowolenia.
To, co sprawia, że my, katolicy, zapominamy, kim jesteśmy, to bardzo często zwyczajny
WSTYD.
Stań, więc do walki z samym sobą. ZdecyWięcej o tej akcji można przeczytać na
dowanie opowiedz się za Jezusem i własną
postawą nakłoń innych do odważnego wyzna- stronie internetowej: www.mt1033.pl
nia wiary – czytamy na stronie internetowej.
(redakcja)
Zamów symbol akcji: brelok „Nie wstydzę się
Opracowano na podstawie
Jezusa” (otrzymasz go bezpłatnie) i noś go w
wiara.pl oraz mt1033.pl
widocznym miejscu. [...] Dołącz! Razem utworzymy Krucjatę Młodych!

Z różańcem pod wiatr….
Z różańcem pod wiatr. Z Różańcem w czasie duchowym. Majstrowanie przy fundamentach
życiowych burz i zawirowań, Różaniec święty zwykle kończy się tragicznie. Wolność mogą
tracić nie tylko osoby i społeczeństwa, ale
naszym ratunkiem.
też całe cywilizacje”1. W Polsce trwa właśnie
Cywilizacja triumfującego zła, pogardy. majstrowanie przy fundamentach religii, kulCywilizacja śmierci. Te pojęcia dochodziły do tury, historii, tradycji... i to w przyspieszonym
naszej świadomości jakby z oddali, brzmiały tempie. Jakby ktoś próbował nadrabiać czas.
dotąd prawie jak abstrakcja. Ale właśnie teraz W programach wyborczych pojawiają się plazaczynają się urzeczywistniać, zaczynają nas ny usuwania krzyży z miejsc publicznych, usuwania religii z sal lekcyjnych, trwają ataki na
dotykać coraz bardziej.
„Wielkie zbiorowości, cywilizacje, narody Radio Maryja i Telewizję Trwam. „Na oczach
osiągają spójność dzięki swym fundamentom Polaków ze szkoły ruguje się historię

Przystępuję do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę
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Krucjata Młodych

Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Mail
Data przystąpienia do modlitwy Krucjaty Różańcowej
za Ojczyznę
Wyrażam zgodę na przetważanie danych osobowych
w bazie danych Sekretariatu i korzystania z nich w
celach korespondencyjnych.

Druk należy przeciąć w pół, a wypełnioną
deklarację prosimy wysłać na adres
Sekretariatu listem poleconym.

Dane są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę,
Sekretariat
96-515, Teresin - Niepokalanów
skrytka pocztowa nr 5

Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i
poprawiania moich danych osobowych.

