      Czwartek 21 maja 2020r.

Na początek coś miłego- kolejne zdjęcia przysłane przez Was! Podobają się Wam? Nam bardzo!                                               Dzisiejsze zdjęcia dostaliśmy od Kacpra B. i Sebastiana. 
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Wiosna wciąż w pełni, zachęcamy Was do dalszego obserwowania przyrody i fotografowania jej!                     Czekamy na Wasze  zdjęcia!

W najbliższym czasie mamy zamiar umieścić na tej stronie cykl związany z Waszymi zainteresowaniami! Każdy z Was ma swoje pasje, którym poświęca wolny czas. Będziemy  o tym z Wami rozmawiać a potem zamieszczać te informacje. Przemyślcie co chcielibyście zaprezentować, będziemy to uzgadniać telefonicznie lub za pomocą majla. 

Dziś jeszcze kilka słów na temat wielkiego Polaka- Jana Pawła II
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Ostatnio pisaliśmy jago życiu i dokonaniach. Dzisiaj chcemy opowiedzieć Wam o jego relacjach mlodzieżą. Co mówił do młodych ludzi podczas spotkań. Oto kilka informacji i cytatów. Przeczytajcie je i przemyślcie.
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         Jan Paweł II zanim jeszcze rozpoczął swój pontyfikat – znany był m.in. ze swego wielkiego zainteresowania sprawami młodych ludzi i umiał nawiązywać z nimi łatwy i bezpośredni kontakt.  Do końca życia potrafił zachować bliskie i serdeczne związki z młodzieżą, odwzajemniane zresztą na każdym kroku.  
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Światowe Dni Młodzieży
W 1984 roku w Rzymie odbyło sie spotkanie młodzieży z całego świata. Przyjechało na nie kilkaset tysięcy młodych ludzi. Ojciec Święty postanowił wprowadzić na stałe coroczne światowe spotkania młodych do kalendarza Kościoła, przy czym miała to być zawsze Niedziela Palmowa. W 1985 roku Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Młodzieży obchodzony co roku w Niedzielę Palmową.
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                                                                 Odtąd co kilka lat w różnych miastach na świiecie odbywają się Światowe Dni Młodzieży, w których uczestnicza setki tysięcy młodych ludzi.  W 1991 r. odbyły się w Częstochowie. Tu znajdziecie krótki filmik z tego wydarzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=jC5pWOV6f3g
Te spotkania pozwalają młodym poznać innych ludzi, osoby wychowane w odmiennych kulturach, na różnych kontynentach, z innym spojrzeniem na wiarę.           
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Tu znajdziecie jeszcze jeden filmik z przeslaniem  Jana Pawła II do młodzieży. 
                           https://www.youtube.com/watch?v=bKoGKa74eQU
                                                                                                Wasi wychowawcy

