
   

                                                                         

Ks. Ig. Kłopotowski

           

Słowa przytoczone w tytule były hasłem

  
       

wł czyła si      

 yły to szczególne dni kontemplacji
    
daru naszej wiary. Na ołtarze zostali
 apostołowie
 ego miłosierdzia, opieraj  
działalno 

Ks. Bronisław Markiewicz był
       
przykładem został wychowawc  
nych dzieci i młodzie y. Zało ył dla tego
   
 cał  chłopców na nawie-
      
    
 ał,    te, słowo
 e i słuchanie Mszy  
 
mi”. Miał przekonanie, i    
     
       
    
     

Ks. Ignacy Kłopotowski był opiekunem
     

 
 
 

  miłosierdziu Ojca


  


  
 

we własnej n 

łask  




Jan Paweł II



6 lipca – Bł. Marii Teresy



 


 

 

 


 
 


 





20 lipca – Bł. Czesława –


 

 
  

 
Apostoła –  
 



 



katolickiej, zało  
  skiej. Sił 
aktywnej działalno ci czerpał z nabo-
        
     
  
 dz Władysław Findysz  ył

   
   
do dzieł miłosierdzia na rzecz ubogich był
  ziony. Doprowadziło to
    
chwilach Eucharystia była dla niego sił  
 
    

postacie błogosławionych podczas Mszy
 tej wezwał, aby hasło kongresu, za

przykładem nowych błogosławionych, stało
   
 

Owocem Kongresu w Warszawie było
  
     
       
  testamentu Jana Pawła II,
     
nasza parafialna Eucharystia była te
    
  



Ks. Wł. Findysz 



   

 

 

 dz ma lat kapła 
   cił w
katedrze gorzowskiej 26 diakonów na kapłanów. W tym
miałem zaszczyt by  ło ju 

Czy łatwa była droga do kapła stwa i w kapła 
 
łatwych. Oprócz nauki, a jest jej sporo, w ci 
  
duchowa i przygotowanie do duszpasterstwa. Wymagało
wysiłku.
Kapła    niełatwe. Do 
Eucharystii zawsze pozwalało mi przetrwa  
 ci jakie pojawiały si  w pracy kapła 
 wiadczyłem wiele rado  
posłudze odnajdywało Boga, zaczynało inaczej układa 
 
 
   
 
a kapłan ma by 
  

   
   kapła   
      
   
koledzy. W 10 lecie naszego kapła   
 
  sko–Kołobrzeskiej. Razem z nimi
   

   

  
  e tworzymy cały czas
  
    

  
 
który nurtował nas w tym roku jest sprawa naszego c
  


   
  wspomniałem tworzymy kursow  
    
 my rozrzuceni po całej diecezji. Od Wschowy, Głogow

ar na południu do Kostrzyna, Gorzowa i Dobiegniewa 
północy.    


 dza pracowało w naszej parafii?
W naszej parafii w Przytocznej pracowało dwóch kapł
ysław Kaflik.


      
pełnym gronie kursowym.

 

 

 
nie gram na giełdach

nie układam si 
 



 



 

nad stawem słucham klasyki
  
 


  

 



 

 

   



     
   
 cy w pierwszej połowie VI wieku) tak komentuje
    
 
    
 
jakiegokolwiek działania, je  
  
     za szalonego i głupca,

   cy na przełomie IV i V wieku)
wolał mówi    
miło  
  ci i wiedzy, a miło   niedoskonał 
     
  
serc ludzi doskonałych, aby osi  li oni pełni
miło 
   doskonała, która jest darem
  



   



 
 

      
     
człowieka, jego upadek, trudn       
   ca człowiekowi Jezusa jako Tego
        
           
 
mianowicie cała gama ro      
       
       człowieka do swego Stwórcy.
Pisałem ju        
Przyszła teraz kolej na zwierz   
 
      tków dziejów człowieka była
       
    
kojarzyło si      ciami. Człowiek nie
przestawał marzy         
  
       
   
  do spełnienia wyj tkowe zadania – pióra i skrzydła s
        
przyczyny człowiek wyobra a sobie anioły ze skrzydłami.
  
      
       
  
         
         

 ciej wymienianym ptakiem w Biblii jest orzeł. I tak
na przykład autor Ksi   cia posłu ył si  
orła, gdy mówił o wielko  

       
 cie widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem wa
skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie.” 
4) Stało si    Synaj gdzie Bóg dał człowiekowi
Dekalog, który stał si ródłem 
Orle skrzydła zapewniły w tym przypadku szybkie
       
       
 tami a jednym z nich jest wła nie orzeł: 
czwarte podobne do orła w locie.”     
  
 
dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustyni  leciała na

Orzeł w locie był dla człowieka od wieków uosobieni
   ci i siły, co natchnieni przez Ducha
 

        
          
spryt i przebiegło  
    e Bóg kazał krukowi karmi
    przy potoku Kerit Eliasza stał si
        
 „A kruki przynosiły mu rano chleb i mi 
  pijał z potoku”  
spójrzmy na kruki łaskawszym okiem. Je   
         
       
    cie wieczorem przyleciały
przepiórki i pokryły obóz, ...” 
       
        

       
goł    
miały by  synogarlice – gatunek goł    
  w. Łukasz pisze: 
zło     synogarlic albo dwa młode goł 
(Łk 2,24)
Ale przede wszystkim biała goł 
     nad nami i działaj 
   
 ci i goł b znak miło 
  znalazł sobie miejsce
         

 
        
   . (Łk 22,34) Pami   
zawinił w tym wszystkim kogut a słabo  człowieka.
          
  zdał sobie spraw     
„Wyszedł na zewn trz i gorzko zapłakał”
(Łk 22,62) I na koniec przyszedł czas na pospolite 
       
      ył tych ptaszków,
mało dla ludzi znacz   
jest człowiek:   
 
      nawet włosy na głowie s  
           

 
          
spotka wynika z Jego bezwarunkowej miło   
dobry Ojciec wysłuchuje was zawsze – wysłuchuje na 
 

     



   

        
      c Dłusko, Hersztop i Lubikowo,
 ały do parafii w Rokitnie. Wobec faktu zaj  cioła
 atolików, dla pozostałych katolików wschodniej cz 
byłej parafii przytockiej, w Goraju.    
odł czony od w/w parafii, zyskał prawa ko cioła parafialnego.
W 1779 r. wizytował parafi  ski i stwierdził, 
yło 105 dzi        

 ciele naliczono 4 ołtarze:  
 w. Andrzeja. Franciszek Nawrocki był nauczycielem
    czasu erygowania na nowo parafii, zostały
      tynia była
        o słu yła
tutejszym katolikom. Okazała si    
        
     cił t
            
       
 ego dokonał bp Edward Likowski, sufragan pozna 
     ł w miejscu dawnego. W 1912 r. parafia
liczyła 1200 dusz a w 1932 r. zaledwie 900 osób. W 
    parafia liczyła w 1949 r. 1550 dusz
           około trzy tysi 

 ół parafialny 
Teren parafii był bardzo rozległy. Nale ały do niej w tym

czasie Przetoczno, Dłusko, Goraj, Strychy i Krobiel
 e Wierzbno i Gorzycko, odł 
        
         
przedstawił pleban z Przetoczna Wojciech, przywilej 
 skiego Andrzeja Łakarza Goławskiego /1414  
          
      
sprawy o daniny z Dłuska z 1434r. i młyna przetocki
z 1438 r. Patronami byli wła    
    pnie Nał   
      isław z Mirowa
     nabył Jonasz Bartłomiej
        ikołaj
          
         ciół w Przytocznej opanowali
        
      
protestantów, nie utrzymał si    
w Przytocznej byli bardzo agresywni. Wła 
na wikarego z Pniew Mikołaja Nini i sprawa ta znalazła
         

      
 w. Łukasza.   
                              
       

 
 

 zek mał  
  


4. Sławi ski Rafał i Adamska Anna


  
1. Maksymilian Pawlak zm. 31.05. pogrzeb odbył si 
2. Zenon Gach zm. 06.06. pogrzeb odbył si 
3. Tadeusz Graczyk zm. 10.06. pogrzeb odbył si 
4. Józef Pawlak zm. 12.06. pogrzeb odbył si 
  ta zm. 25.06. pogrzeb odbył si 

         
         
 

        
   
      
     
          
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie ludzi młodych 
udziału w tym wspólnym pielgrzymowaniu. Zapisy w
  
    

 
 25 lipca w poniedziałek przypada wspomnienie 
       
       


     
     



