
  

                                                          

Te słowa piosenki religijnej słycha   
              
           
  ci przez Jezusa Chrystusa. W poniedziałek i sobot
          
 wiatła, a w   

   
            łego
 cioła. Ka      
  yciu. Na pewno z nim łatwiej    
  

           
       
     
      
zapomnienie wynikłe z rzadkiego modlenia si  słowami modlitwy
 

                 
  cem. Przykład Jana Pawła II czy matki Teresy z Kalk 
  cu zostanie wyniesiona na ołtarze, pokazuje jak maj  
                 
człowiekiem. Warto ich na  


 ej miło 
 
  ej miło ci płon 




 ci objawiłe  
Ojciec w głosie
Syn jako człowiek
 wietlistym obłoku

 niało ol  

Delikatnie ukazałe  
 
Uchyliłe   ej chwały

 
 
 
   



  

Wsłuchuj  
    





  
 

  w. Aniołów
 

  
 

 
  

 dziernika – Bł. Wincentego
Kadłubka Biskupa – wspomnienie

 dziernika – Bł. Honorata
  skiego Kapłana –


  

 cioła – wspomnienie

  
 

  
 
 

  w. Łukasza
  

  
Kantego Kapłana – wspomnienie

 dziernika – Bł. Jakuba
 

 
   cioła Własnego –


  w. Apostołów,

 


  





  



 da struktura Kół Ró  
  ciele parafialnym w Przytocznej istnieje Koło Ró  

 y 80 członki . Koło Ró   
          
Mieczysław Kaflik. Ka             
   
               
     
    
        
  

            
  cowej członkinie     
Wła             
  
 
            
  , aby wstawiała si   
spokój duszy. Umacnia i daje sił  w działaniu, pomocy bli 
   aniec stał si  
   
        do Koła Ró  
            
 

                  

 wiatło – ycie i Słu 
Liturgicznej Ołtarza do Rokitna

         
   
  nia) odbyła si   

wiatło – ycie i Słu by Liturgicznej Ołtarza.
    licznie przybyły dzieci
i młodzie  z całej diecezji z ró  
działaj     
    
    
 skiej bp. Edward Dajczak promował
do posługi lektora 48 młodych chłopców
z całej diecezji, uczestnicz  

     
pielgrzymce do Rokitna udała si 
dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych

        
odbywały si   
  wiatło –  
     
         
  ród nich były dwie osoby z




       została odprawiona
         
     celebrował ks. prof. Zbigniew Kobus z Parady 
  dzem proboszczem Sławomirem Kupcem oraz ksi 
wikarym Mieczysławem Kaflikiem. W czasie uroczystej  
został po         

    
     
nadało blasku tej wspaniałej
   czyła si
 
 




ołtarzem. Krzy
ten został ufundo-
  
  

go Dłuska. Na
  
proszony został
 
 
    
  



  





w. Łukasza


 








 




   
  


  




 zek mał  
1. Andrzej Kaczmarek i Barbara Wołoszyn
 

  
 p. Janina Olesiuk  zm. 27.08. pogrzeb odbył si 
 p. Alojzy Pawlik zm. 11.09. pogrzeb odbył si 
 p. Jan Szulc zm. 25.09. pogrzeb odbył si 

                                        Jan Paweł I


                 najprawdopodobniej od łaci 
  
    człowiek zajmował si  co najmniej od połowy pierwszego t           
darzony był przez człowieka wielk  „miło    ród poetów była przedmiotem najsubtelniejszych aleg   
codziennym zajmowała wa    
  skiej biała ró     ółta – 
wóch kwiatów – do białej lilii i ró y wła 
    ej wymienionych kolorach, co łatwo zauwa    c na obraz ołtarza bocznego w naszym
          cała do modlitwy na ró      
      
  
        ty Jan Paweł II. Gdy trudno nam si      
                          
wczesnego baroku Daniel Naborowski pisał:     
południ wieje.”     
  
                        
współczesnego  


  
    
       
   stwa od poniedziałku do 


 Dla dorosłych i młodzie       


        


       
Dnia Papieskiego w całej Polsce zostanie przeprowad  
  „Dzieło Nowego Tysi       
              


            
  

        w. Łukasza Patrona Słu 
         
pracowników Słu   

     



  

Słowniczek liturgiczny

       
     
       


 ci Słowa Bo  
   
na przykład broszur słu 
 


   Słowo Bo  

   ci Boga w Swoim Słowie, dlatego
        
 





       
   wielkiej miło ci Boga do człowieka,
               
       
zmieniał si , zmieniał si        
     na udział wiernych  
liturgii zwrócił II sobór watyka     
   
    znamy, ale jak reformy soboru wpłyn ły na nas,

           
         
udział; bezmy  
        
ich gł         
            
        
     
      
(Betfage 29-30 Paweł Krawczyk – „Polemika”). Dla wi
          
 ciołem,    
          
           
  
      To tylko niektóre przykładowe problemy z jaki 
   
         
    




 

        
        
      

        


    





     
     
      
       
(j.łaci 

 dz  powiedział o mieszka 
           
           
   szczyzny, z Wołynia, gdzie      
                
      kapłana, który mo e im usługiwa    
            
        zmarłych na cmentarzu (jeszcze do
niedawna parafialnym). Teraz słyszałem, e jest drugi cmentarz i słyszałem, 
wła   
     
o tym mówiłem w tamtym roku, obchodz     
kapła stwa. O tym słyszał ksi dz biskup Paweł, słyszeli parafianie. I my   
    e potrafiłem       
   
    
   ród swoich bliskich, rodzin, krewnych, wła 
    dalej nazywał) i pod cmentarnym
 em – tam chciałbym sobie „pole        
       człowieka, któremu nie udało si
   ycia ( pan Lisek), no i tutaj odbył si  
  ył 100 lat    
         



 dz Senior Mieczysław Rumi   
       





