
  

              
       słabo      
      chwile słabo ci. Bóg jednak w swojej miło 
    i spełnia wypowiedziane wcze 
  pierwsi ludzie w raju po grzechu nieposłusze stwa obok zasłu  
            
       ecanej i tam Bóg spełnia
             
             
przekazuje ludziom słowa Dekalogu jako  

       
 
                 

 c Anioła Gabriela, nie
     
        
      
    
        
    , udział w rekolekcjach. Bóg
spełnił obietnic  zesłania swojego Syna dla naszego zbawienia. My z 
  przez cały rok okazywa  miło  innym ludziom, aby realizowały si  te miłe słowa,
  przy łamaniu si  opłatkiem.




  nie zdoła


 
Namalował w sposób majestatyczny


 
 
 
 cych wyzwolenia - jasnego płomienia
Słyszysz Jezu wołanie?
 niała blaskiem  ły wieczory
  nawiedziła ciemne i puste "klasztory"
 ci nie zagłuszy
Miło 





 
Ksawerego Kapłana -


 w. Mikołaja Biskupa



 

 w. Łucji Dziewicy i
 


 

 


 
   

 w. Jana Apostoła i
  

 
  

 
   

 
   

 
 

   


                                                             



  

  
 
                                        (Mikołaj Go

Red. Jak powstał chór w naszej parafii i jaka jest 
       W 1978 r. P. Franciszek Wołoszyn podczas niw uległ wypadkowi i nie mógł ju  . Ja grałem w z
zabawach, weselach, dancingach, akademiach. Pan Woł        ebym grał w ko   
Zgodziłem si Piotra Mazurka. Było to w 1984 y udział w tym miała moja 
Anna. Proboszcz nie poprzestał na tym i „kuł    
utworzenia chóru parafialnego. W lutym 1986 r. udał    piewały w chórze ko 
      ły si  próby. Dochodziły nast       
  (1986). To była inauguracja. Jako nast pne były przygotowane kol  niej? Udział
           cy, Lubikowie, w Goraju. Udział w przegl  
    
     

  jego członkowie i jako mo na przył     
Jak wspomniałem, pierwszymi były osoby, które piewały w poprzednim chórze, byli to: p. F. Wołoszy   
   W. Kozłowska, p. K. Stró  lednia). W skład równie 
               ek, p. T. Wołoszyn. W nast   
 ski, p. J. Czekała, p. A. Urba   
      ała te  p. J. Matusiewicz), dalej p. H. Kołodziejczyk, p.       
       ała te                
z biegiem lat kilka osób odeszło do wieczno    

   przył         


     zmieniło po festiwalu piosenki religijnej?
       e udział w programie „Wieczór kol 
       skich głosów). Czy co   zmieniło po festiwalu? Tak,
przybyła jedna osoba. Wszyscy chórzy                     
serdecznie i ciepło zostali przyj       a zasługa
    i proboszcza parafii ks. Sł. Kupca. Dzi   



dla zabł          wiadczył
   
           
   dach nad głow  e ciepło, ale
    rodek Pomocy Społecznej organizuje ka 
          
       
   
          

      
    cy domów pomocy społecznej. Wielu z
członków naszych rodzin pracuje w tych instytucjach  
  
      
spotkania przy stołach,    
wytłumaczy  niepełnosprawnym intelektualnie mieszka  
przyjechał.
wytłumaczy  niepełnosprawnym intelektualnie m  e przyjechał.
       
          
      
  łzy gł 
 wietle tych scen jak małe wydaj    kłopoty ze znalezieniem pracy, prze  

         
 
             
    ci. Jednak Łaska
           
   czuł samotny.





  

      
  

         


        
  
  

        
     
      
         
      


       
       . Pozostałe
      według porz 


         
 w. według porz  
      
     


 W poniedziałek 27 grudnia rozpocz
  

          
       
        
 

   
 Opłatki - ofiary zło one za opłatki
       cioła i

        
     

 wiece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

         


   

       Około roku 270 w mie cie Patara w Licji (Azja Mniejsza) urodziło si
 cymi modlitwami rodziców dziecko, które wyrosło na człowieka
                
  nich. Było jedynym dzieckiem zamo 
       Człowiek ów został w swoim czasie biskupem m  
Demre), serca wiernych podbił zarówno gorliwo       
    y materialne. Po długich latach błogosławionego 
   w. Mikołaj, bo o nim tu mowa, odszedł po
zasłu    do Pana 6 grudnia około 350 roku.
        Od tamtych czasów tak w całym wiecie jak i w Polsce rozpowszechnił 
  
 
       Przypominam dzieje tego człowieka, aby u    
e Mikołaj to nie jaki       
             
posiadał dzielił si  cymi, a robił to nie hałasem i rozgłosem wokół
            
miło   do ludzi. Współcze   e był filantropem.
  w. Mikołaj przychodz 
wieczór zało ył strój przypominaj        
pastorałem w r          
 du Mikołaja. Tłumaczmy im t         
 w. Mikołaja nie trzeba si    jest dobry i łagodny.
           
    
  tka spełnienia si 
       
      ycie obdarował ludzko       
  
    
 w. Łukasz pisze w Dziejach Apostolskich: 
   
   
   ło  
      słowa pie  „Bóg tak umiłował    
Jednorodzonego dał, aby ka    
miał.”
    my umieli miło          
 dym napotkanym człowiekiem.



      Jan Paweł II Encyklika


  
 


4. Mateusz Burchardt s. Katarzyny i Michała

 zek mał  
  

  
 p. Stefania Balik  zm. 04.11. pogrzeb odbył si 



  







       
          


 ciej w naszym społecze 
          
          
miałem okazj          
 skich w przebraniach odwiedzały domy Przytoczniaków
  
             
        
przełomie grudnia i stycznia obserwujemy grupy kol  
    tym komercyjnym wpływom niektórych
      
        
 
            
  



Słowniczek liturgiczny

        
     
      
  
      
obecnie poł czenie kilku głosów tej samej grupy
   
      
     
 piewem wielogłosowym, a zwłaszcza z głosami
 skimi i instrumentami, był w historii Ko cioła cz 
 
        
   ki wła     
mógł łatwiej spełnia           
członków zespołu umo    pełne, to jest sakramentalne
       
  piewanie zmiennych tekstów własnych w
liturgii, gdy tymczasem mniej lub bardziej stałe ak
          
           



 w.Łukasza

 



 


      


 
   
       

 
     

   
  
    

   

 ywał ks. Bo 

      ywałem tak długo jak długo byłem w Zielonej Górze i
         ywałem je ka   
     
parafianami kapłan przygotowuje si         były rekolekcje i trzeba
było pojecha     
gdy Jezus rodził si  w Betlejem. Najpierw trzeba było przygotowa  ciół, aby schludnie wygl dał.
   z młodzie y musiał przyj    
 wiatełka zawsze si  znalazły. Wa ne było przygotowanie łóbka. Bowiem w czasie
   łóbek, obja   
  były nabo    łóbku w czasie Bo ego Narodzenia. Dzieci mówiły wierszyki,
piewały kol       powiedziało i potem wracały do domu, gdzie z rodzi piewały
 
              
było dzielenie opłatkiem, wieczerza,      lało o powrocie do
    
                
Chodziło o to, aby było wi   ty narodził si 
  łóbek przy ołtarzu jak w Ko 
          piewamy je bardzo ładnie. Siostry zakonne
            

        
              płanów, niektórych parafian,
 
   pisze, składamy 


Adres do ks. Mieczysława Rumi 


Ks. Mieczysław w swoim pokoju w Domu dla
 


