
  

          
     ci, wyznał swoj     
    
          
    
          
         
            
     
           
  
wiatło 
       
   
              
    
        
Najpełniej jednak uczestniczymy w prze    
udział we Mszy     my w stanie Łaski U    
    
           
   u Boga odpust zupełny dla wskazanych zmarłych.
     


   

     
  
  

 



Karmisz mnie ułud 
Ułud  
 
 
  rozum zgł  
 

  
Płyn 
 
  

 


 




  

wszystkich wiernych zmarłych –
 
 



   
  
 
 

 

 
 

 

 


 
  
 

18 listopada – Bł. Karoliny

 
19 listopada – Bł. Salomei

 w. Rafała
Kalinowskiego Kapłana –



 
 


 

  
Andrzeja Dung-Lac Kapłana i




                                                          



  

Red: Jak powstał Caritas w naszej parafii?
         Parafialny Zespół Caritas (PZC) w naszej parafii został utworzony w  miesi    120 zespół zarejestrowany
     
   e powstanie PZC było podyktowane odpowiedzi 

         Caritas – znaczy czynna miło      wypełnia 
miło  niego. Hasłem działalno    słowa Jezusa:   
         
człowiekowi, a tak     do integracji społecze           
             cioła jest człowiek”        
człowiek potrzebuj 
   wł   w dzieło Caritasu?
         Miło                    
    e osoby wielkiego Ducha w naszej parafii wł     w to dzieło (w
              
inicjatyw Caritasu jest akcja pod hasłem „Moja złot  


    tałam zdenerwowanie
  cych tam dzieci. Bały si     
          
kulisami była sympatyczna i czasami wr  
 

     Idea festiwalu zrodziła si        
    cioła parafialnego w Przytocznej. Wówczas nikt nawe 
 lał o nast          miał marzy 
Pan Bóg jednak miał inne plany. Po roku przerwy – w   
odbył si ałe został wpisany
  

       
              
    zasług   p. Bartłomiej
              
 
     Nie byłoby jednak festiwalu bez tych, którzy z   
  piopsenki religijne, czyli dzieci i młodzie y. W tym roku udział
 ły 33 osoby i razem za piewały 25 utworów. A oto wyniki cz 
  
           
          
       Małgorzata Madej 
  
  festiwalu stały si         
razem był to chór parafialny pod dyrekcj      
kinowa wypełniona była po brzegi) bardzo entuzjasty ła ten wyst 
i nagrodziła         na było
     „Jan Paweł II w moich oczach” przygotowan
przez dzieci ze szkoły podstawowej.
             
  ty doda sił i ch  dym razem wkładaj 
 e dzieło wiele wysiłku i trudu. Niech rado  
          
zapłat 



Festiwal przebiegał w miłej atmosferze. Podobała mi  


             
  
    
piewało ju  

  

na dole: Wystawa „Jan Paweł II w moich oczach”    F



  





w. Łukasza


 








 




   
  


  
1. Karolina Weronika Dopkiewicz c. Wiesława i Kryst

3. Jakub Piotr Białecki s. Zbigniewa i Sławomiry

 zek mał  
 
 
  

  
  aniak  zm. 30.09. pogrzeb odbył si 
  urawska zm. 03.10. pogrzeb odbył si 

    c modlitwy za zmarłych.
Od 2 do 16 listopada codziennie pół g
        
  

 21 listopada spotkanie dla młodzie 
     


           
Kurs Filipa dla młodzie   
       
szkoły      
     
   

      
     


      
    
    
         


  
   
  

 



                List Jana Pawła II „Do moich braci
                i sióstr - ludzi w podeszłym wieku.

      W połowie pa        
pontyfikatu Jana Pawła II, człowieka, o którym mówi  
Piotrem naszych czasów. Jan Paweł II jest papie 
wszystkie jego poczynania, cała jego wiara opiera s 
 
    ny głos nieustannie zach  
 dego z nas do modlitwy, ale czy my gło  
  nie zagłuszamy przypadkiem jego głosu? Zastanówmy  
   ty wolałby usłysze 
     to słowa prostej, ale jak 
 
    
       
 
słysz              
  
        

  . Tak, z cał      
milczy, przemawia do nas całym stworzonym przez Sie
         
  e usłyszymy Boga.
          zasłania  
           
    
  
        
    
od nas bohaterskich czynów, a jedynie całkowitego z
           
powołania. Id my za głosem Boga, tak jak poszedł Moj 
Abraham, czy Piotr przełomu wieków Jan Paweł II.
   



  

Słowniczek Liturgiczny

       
       
  
z ołtarza na ambon      
 ci Boga podczas liturgii w Jego Słowie, st 
  
      
błogosławie   
   
    cy cało   
zapisanych bez podziału na konkretne fragmenty (dni
     





 dz Senior Mieczysław Rumi 
 



        
       
nimi pracowało. Kiedy dostawałem
      
szukałem takiego artykułu, który pisał pan
      
polubiłem. No i teraz s     
     
        
     
     
        
  odwiedzi. Zawsze miło wspominam
    
zwłaszcza bardzo wspominam ojca Jana
 
       
takich powoła  do kapła    
   
 



Co najbardziej utkwiło ksi  
     Cieszyłem si  e byłem w Przytocznej, ale powiedzmy, e były takie propozycje, aby parafi   
    
 . Rokitno  mi bardzo gł boko utkwiło w sercu, w pami ci. Bardzo pokochałem to sanktuarium Matki Bo 
Cierpliwie Słuchaj       dziłem, kiedy proszono mnie, abym w czasie odpustu usiadł do
konfesjonału i spowiadał. A to dlatego, e bardzo lubiłem spowiada     
    dziłem.  I teraz taki zamiar te             
          e Goraj - bo to była parafia, z której ks.
  cy jeszcze wówczas) odwiedzał mnie bardzo cz   
       chciałbym go kiedy              
  e go bardzo dobrze znał i stale go
wspomina, i chciałby wła      
  mu na tym grobie poło      
władze gminne  zawsze ustosunkowane były do mnie bardzo serdecznie. Tak samo znalazła     

miło       
   
  
 
miłosierdzie- die  Barmherzigkeit  (n);  mercy (a)
 


 

       
           
         
 


pojawiły si  kilka tygodni temu głosy, i  Słu ba Ładu
podczas Diecezjalnych Dni Młodzie y nie zrobiła nic, aby
          
       
  
   
     w tym miejscu? Czy swoim słowem,
    
  zania do liturgii, miło    
 

        
 cioła przychodz       
          
czepiał”         
         


       
  
   




