
   

                                                                      


 
 
 
 
  
Pawła Miki i Towarzyszy –

 

 

  

 

           
          
nas by mogło mie    
     
parafian była wraz z ks. Seniorem w tej grocie, gdz
objawiała si  małej dziewczynce Bernadetcie Soubirous, wezwała
  ca i przekazała prawd 
  ło te ródło wody, któ
cudownie uzdrowiła wiele osób.
        

           
 cioła. Jan Paweł II w swym fizycznym cierpieniu jes
           
       za cał
              
   wybłaga       do miłosierdzia
     łaski zdrowia fizycznego dla
 
     yciu człowieka.
           

  w.. Kapłani odwied
    cu z posług        
   
          
 nie wielu łask Bo 
     kłopoty duchowe,
         
       
          
  


 kowała gronu przyjaciół za modlitw     
        
          
przykład tego ła         
    do miłosierdzia Bo 





   



  dzynarodowa wspólnota ekumeniczna, zało   
 e wioska we Francji. Przez cały rok do tej wioski z      
     cie europejskim na przełomie roku, organizowane s   
Młodych. Miałam to szcz    4 razy. W tym roku spotkanie odbyło si 

    od długi              

                    
     
   
    na posiłki. Potem ka   
   długo, poniewa   mieszkałam w
  
        na pierwszy posiłek w mie 

   nam bułki, wod   ciepłe jedzenie w konserwie, jabłka,
  słodkiego, a w halach, w których jemy, mo      ciepłej herbaty. Zreszt      
poznawania nowych ludzi. Panuje tu wesoła atmosfera
                

Wielkie płachty pomara czowego materiału, porozwieszane obrazy w takiej „ciepłej” kolorysty  
   
   mi z całego wiata, słuchaj       
     
  ywieni, na stacjach jest hałas, wiele osób  czy... Dookoła wida  
                   

       
   mi, modlitwy popołudniowe,
  do kolacji... I wła  
   ół i składamy

                
  

Jak przedtem, tak i teraz, spotkałam du o niesamowitych młodych ludz  w Boga, w przyszło   
Poza tym było du               
  z Miło  



Jest to parafia wiejska Lubno, składaj       ciołów. W niedziele      
Poło   w. Ma około 1700 wiernych. Na podstawie rozmowy z k 
biskupem Pawłem w dniu 21 stycznia przechodz   
   
 
    iałem tyle młodych  ludzi
  ciołem  i zajmuj   nymi rzeczami ... Z takich miłych wspomnie  
          
    yła. Buduj   
nawiedziły nasz     . To było takie raduj 
   
 
Bóg zapła    za lata wzajemnej współpracy.

Red. Przez prawie 3 lata był ks. Wikariuszem naszej parafii. Nie była to jednak
 
    . Do kapła stwa doszedłem przez oaz 
   dziłem (jeszcze za czasów ojca Blachnickiego) do Kr  
czasów kleryckich. Nigdy nie byłem ministrantem. Do    łem si
          a zaakceptowała t   
            
  , gdzie byłem jako polski ksi   
 
 dz kolejny rozdział swojej posługi jako proboszcza
 



   

     
   
          
      

         
 

   


         
 

             
   

        
          
  
     cisły i abstynencja.
             
  w. posypanie głów popiołem.


          ci z kapłanami –
  

        
            


   
   
 dla dzieci poł  

  dla dorosłych i młodzie 
  

 
   

 
 

 ł Sakramentu Chrztu 

 zek mał  
 

  
  mierczak  zm. 07.01. pogrzeb odbył si 
 p. Waleria Judkowiak zm. 19.01. pogrzeb odbył si 
 p. Szczepan Radłowski zm. 25.01. pogrzeb odbył si 

 
 
 
 
 

„Spotkało kogo     
        
 
  ród was? Niech sprowadzi kapłanów
 cioła, by si  
     Pana. A modlitwa pełna
       
     liby popełnił grzechy,
  

A tymczasem co robi człowiek XXI


Poczuł si  panem i władc  
współczesny filozof, naukowiec czy polityk,
         
   
 
   i to niestety coraz gło  
   
   ycie człowieka?
       słowa 
       
     
    
        
w twarz słowa – głupi, nie  
 ciec i piekło to znakomite tematy

artów i kawałów. Współcze  
      
       
  powanie prowadzi człowieka do
 
  opłaca: by

głupim w oczach ludzi, czy w oczach Boga?
 tajmy – Bóg obdarzył nas woln 
       
     
        
   

Do napisania tego artykułu pobudziła
      
proboszcza i troska o współbli 
  e całe swoje   
   
      
współczesnym – opłaca si 
         

  słowa poetki Kazimiery
Iłłakowiczówny z wiersza pt.   

  ł dom mój zwaliły si  belki w dół


 e byłby si  ostał – budowany tylko na


 e byłby mocny, wyniosły i niespo 
        chciał,







   

Jan Paweł II „Evangelium vitae”



  

 dz Piotr Mazurek odszedł do Sul cina - taka była wola ksi  
przyszedł do Przytocznej jako proboszcz ksi        
 był bardzo z tego zadowolony, bo w ko cu przyszedł z miasta na wiosk   ył
     
     tych, chrztu, błogosławi
 zki mał  skie, czy głosi  Słowo Bo e. Bardzo to lubił.

Lubił tak    parafianie. A to kładł płytki betonowe pod
 ciołem, a to     wykładał. Wszystko robił sam. Cz sto z nim rozmawiałem: ksi 
 na by było poprosi    eby oni to zrobili. Nie, on robił to wszystko
sam. Tylko przykro mi było, e odszedł tak szybko do Pana, do wieczno 
horował. Lubił sobie czasem gdzie    

           bił si     e dostał a  zapalenia płuc i to było
               
pomógł mu. On mówił: nie, nie jest tak bardzo   czyło si  
kiedy wyszedł ze swojego pokoju (my  
lekarskiej skorzystał), a szedł widocznie do łazienki i upadł. Przybiegł do mnie ks. Piot 
    my go i poło  
        czyło... Jeszcze udzieliłem mu sakramentów   
Wołali  , to była jaka  godz. 22.00. Ona przyszła, zobaczyła twarz, oczy i powiedziała,  
  czyło jego 

 
 w. Łukasza.   

       




        
           „miłosnych
    to miło 

Walentynki to tak wła ciwie niezwykle miłe  to, ale współczesne
media wypaczyły jego charakter. Korzystaj     
         
    
 

w 270 roku n.e. poniósł        
      ledzonych umysłowo i
      zatem obchodzony wła  
 

 Zwyczaj przesyłania w tym dniu podarków i kartek w
jest pozostało           
          
 
      to we wła      
zawładn         e miło
  takiego rozgłosu, jaki oferuj 
                   

Słowniczek liturgiczny
 

miejsce przeznaczone dla kapłana i
 
    
      
     


„Krzesło kapłana winno uwydatnia
    
     
   
   
      
byłoby to niemo     
    
    
    

   




