
   

                                                                         

           

       
    
 tym czasie przez lata pielgrzymowała
        

       
   

      
 
    
przygotowywali posiłek na trasie i za-
    
     

     

       
      
  
      

 
       
    
    
 
 dzie na pewno czasem gł 
     
której ustanowieniu Jezus przeszedł drog
   
   piła rado
   
 
     

  miemy liczny udział
        
  pogł  
    

kłopoty zdrowotne, powinni w tych
   grób ks. Mieczysława
 skiego, gdzie został postawiony
pomnik z wypisanymi słowami: „To was
pokochałem”. Pi 
słów nie mo na było umie   
tej grupy osób, która odwiedzała ks.
Mieczysława w hospicjum i pó  
     

     
powtarzał, e chciałby spocz   
     
ukochał. T    
     
oraz okazanej nam pasterskiej miło 
 kujmy ks. Mieczysławowi przez
       
        
     

     

z pól, aby nikomu z nas nie zabrakło
    
własnej i pro      
innych. Nie zapomnijmy o tym w te ciepłe

         

 

  

o Boga po strunach które zamarły ze


 

  



o wszystko cieniem wobec takiej Miło 
 Maryjo – zasłuchana
    

  

aucz mnie słucha
  swoje zmysły na to co ziemskie
o krzykiem stłumione
 

  







  





 





 


 


   
 
 

 
  
  
 

 
 
 
kapłana – wspomnienie
 

 w. Bartłomieja
Apostoła –  

 

 

 

  




   

 

 naszej parafii przebywały na kolonii letniej w 
i było jeszcze sze 
z Zielonej Góry. Podopiecznymi opiekowało si    
   ci były baz    dla licznych wycieczek. Pogoda, posiłki   
  na zał  ciach dopisywały. Dzieciaki wróciły wypocz  
były wyczerpuj 

  wieradowa Zdrój był moim pierwszym
 yciu wyjazdem na tak długo bez rodziców. Nie ukrywa 
 knych widoków i wspaniałych atrakcji troch  skniłam

 e tam byłam. Zwiedziłam mnóstwo zabytków
i poznałam du        

     

  ał si       
odliczałem dni do rozpocz     
nadszedł czas odjazdu po     
          
       
    rozpoczynał si 
  
dnia odbywał si  pogodny wieczór. Kiedy wróciłem ze
z długi czas brakowało mi gór.
       

Nasza kolonia jechała w góry Izerskie do 
 wieradowie było bardzo fajnie. Zwiedzali 
            
       piej góry, było z niej wida  cały






   



    
   , który chciałbym
      
zało ył instytucji monastycznej , maj 
głównie ewangelizacj   

lecz wskazał swym uczniom jako główny, co
        
Quaerere Deum”. Wiedział jednak,  
  zuje gł   
         
   
  
      

     yczył od 
      
     
  ponad miło
      
      
która stała si       
      
      
i historii w trwałych odniesieniach duchowych.”

 „Odczuwamy wszyscy gł  
    
      
    
  za zamachowców, aby Pan poruszył im
        
    
akcji terrorystycznych, powiadam: Bóg miłuje
ycie, które stworzył, a nie  
   



Odpoczynek w nauczaniu Jana Pawła II
              ł ju  
półmetek to jest to temat nadal bardzo aktualny.
  miało zaryzykowa  

  dy z nas opanował w dostatecznym stopniu. Słyszy si    
wakacji czy urlopu nudziłem si , miałem nieodpowiednie towarzystwo, wypełnianie
   czyło mnie i tym podobne okre         
             
            tego Jana Pawła II, który
  umiał, a robił to zawsze na łonie przyrody i w bez 
  dowodził,    
        „Trzeba, aby wakacje były

            
z dala od zwykłego otoczenia – odnale       
  (Jan Paweł II)
               

     
   
  
Jan Paweł II mówi         
              
kontemplacji, przywraca siły i pogod 
             

              
           
          ył to tak e Jan Paweł II pisz 
         łatwo, jak bardzo
 
      

i spokojem, który przywraca nam siły, zdrowie i now
   
 
   ten krótki wakacyjny artykuł równie     Jana Pawła II

      ji powinien człowiek
       
     
      



 
 
2. Miłosz Wojciechowski s. Mariana i Małgorzaty
 
 
 
 

 zek mał  


  
1. Benedykt Rosiewicz zm. 29.06. pogrzeb odbył si 
  ski zm. 15.07. pogrzeb odbył si 
3. Andrzej Bednarczyk zm. 27.07. pogrzeb odbył si 

      
       
      


       
         


      
      
  cenie ziół i kwiatów.

   
   to głównej patronki
     
      
       


      
poniedziałek, wtorek i   
zapraszamy dzieci i młodzie  
       
    
w. pół godziny przed Msz 



   

   
             
 
kasztelan płocki, wła    zał si   
   
         
 
      lała dopełni     
sprawa ta znalazła swe miejsce w aktach procesowych
na 3,7m wskazuje na słowia       
jezioro Lubikowskie. Obok folwark Emalia zało 
ryka Adolfa Pfluga. Na jego miejscu znajdował si   młyn
 ał  do  Lubikowa  folwark


liczyły 247 osób, a wie  miała
   
   
      
wioska liczyła 419 katolików.
 
  

,Borowy Młyn i Por 
w XVIII w. powstały.



         
    wiatło –

   



           
    mił   
ja byłem duszpasterzem akademickim to jeszcze oaz nie było, my 
  inny sposób, ale rokrocznie prowadziłem trzy, czte

       

W tej chwili młodzie          
      ci, składkami itd. Natomiast
          
     
tych młodych ludzi bardzo trafny ładunek emocjonaln 
             
             
była, bardzo mi na tym zale 




 ciół parafialn 
Kaplica mszalna w Krasnym Dłusku. Lubikowo.

Dłusko, a w j z. niem. Lausko lub Altlausko, znane było ju
 ało Dutsco, do klasztoru oo. Cystersów w
   ta była zapewne znaczn   zatrzymał si
Bolesław ksi    ny” i tutaj potwierdził darowizn
wła ciciela Koszuty, który kones Bogusza uczynił dla kl
  e Bolesław 13. 11. 1288 r. wydaje przywileje, tycz 
     
niemieckie, miastu Słupca. Wła ciciele Dłuska, zwykle byli równie
 znajdowała
  dworska, prywatna kaplica. Słu     w niej spełniali
 
  

Dłuska nie wiedzie         
    e w Dłusku w pałacu
         
           
  cioła parafialnego. W Dłusku urodził si   
Antoni, w drugiej połowie XIX wieku. Znany na teren
działacz społeczny, szczególnie zasłu     
niepodległo  
   Cherstop w 1430 r. Wła       
       
 skim, był grobowiec rodziny Hersztopskich. Znani s
       
             
Łukasz mieszkał te  
W 1779 r. dziedzicem Hersztopu był Antoni Poni 
          

Lubiekowo. W XVII wieku wła    
        

      
 w. Łukasza.   
                              
       






jest Chrystus jako człowiek i jako Bóg.
Słowo  
     
Jezusem i całym Ko ciołem, Mistycznym
Ciałem Chrystusa, do którego człowiek
został wł 
  c do Komunii ł    
       
       
    
        
       
  
       
       
    


 


