
   

                                                                  
  

           

  a błogosławiony dla
 cioła czas rozwa    
Eucharystii. Jan Paweł II jakby
w testamencie zostawił nam w pa 
niku ubiegłego roku polecenie
zagł 
    
     
  

 Podobne refleksje były ju   
      
 
    
        
  
    

   dy z nas: kapłan,
katecheta, członek wspólnot parafialnych,
     
    
 
rok zgł biłem prze 


 my byli głodni.

  
  

  i miło  

stole słowa Bo 


  
    
 w., działa kilka grup
Eucharystycznego Ruchu Młodych,
   
  

      
       
 cioła, ale bez Mszy 
      
     
   
powtarzał: „S    
        
       
  
tych dzieci, dorosłych, za których
         
    
 
   

    przykład. Gdyby na
     


 w. byłaby du  

w. Ojciec Pio mówił,  
   
    
        
    
 pował Jan Paweł II ( patrz
     
      
      
      
      
      


          



  
 


  

 

  



 
  

 dziernika – Bł.
  
Kapłana – wspomnienie

  

 cioła – wspomnienie

  
 
 


  
Łukasza Ewangelisty –  

  
Kantego Kapłana –


 dziernika – Bł. Jakuba
 


  
Apostołów, Szymona i Judy
  

 
   cioła
Własnego – uroczysto



   

  – KSZTAŁT NASZEJ MIŁO 

      nia byłem wraz z grup
      

     ródeł
      
  

  pierwsze słowa Ojca Jana Góry dały mi inspiracj 
napisania tego artykułu. Ojciec Góra wskazał Krzy
Chrystusa jako przykład realizowania ludzkiej miło 
miło        
          
       
znany był u wi  ci kultur od zamierzchłych czasów.
   ywany był w celach dekoracyjnych,
Skandynawowie stawiali je na granicach posiadło 
      
a u Egipcjan był znakiem  
Południowej równie  ten znak nie był obcy – u Azteków
symbolizował boga sło  ywany jako znak władzy
   ochraniał
        niej szabli, ale był
     mierci, które przyszło od
Scytów i Asyryjczyków, a przez Persów trafiło do
        
       
     
       
 , do jakiego stopnia nas kocha zgodził si 
            
  człowiekowi zbawienie i nadał kształtowi krzy 
zupełnie inne ni 
       
  tku jest to znak miło    
Miło ci Boga do całej ludzko    
    

 



      
 ródłem i szczytem  cioła.
      cony tajemnicy eucharystycznej ogłosił umiłowany Pa  Jan Paweł II, aby
         , zdumienie i miło      
 cioła.
        odprawiał on Msz             dzał na adoracji
        cach choroba coraz bardziej upodabniała go do
    mierci ł czył on ofiar   
   odprawiono przy jego ło   czyło si  w oktawie Wielkanocy, wła 
ło si  
    tku mojej posługi, do jakiej Pan mnie powołał, potw
   cioła i w   

 

  ne jest, z czego był wykonany, z drzewa
   
cyprysowego lub jaki mu ludzie nadawali kształt
  gu całej historii chrze     
 tali, czego dokonał na nim Chrystus i 
wskazał, jaki ma by  „kształt” naszej miło   
miło     
  cu mał    tajmy prawdziwa miło
mał  
           
            
    
słowa Jezusa       
  
  
   



   

Pod takim hasłem otwarto w Przytocznej wystaw
        tego Jana Pawła II.
  przegotowała młodzie    
Wystawa spotkała si    
 

         
o godz. 12, której przewodniczył proboszcz parafii  
Trójcy w Przytocznej ks. Sławomir Kupiec, dokonano
otwarcia wystawy. O uroczyste otwarcie wystawy młod
poprosiła wójta gminy Przytoczna pana Tadeusza Jasi
      Mirosław
     
         
zaszczycił równie      
      
           
 

   Osoba Jana Pawła II jest wzorem do na  
     
   do ideałów – dodaje, wspominaj 
   
       
Pawła II miejscowemu gimnazjum, a tak   
   społeczno   



     
zaznaczył, i      
 ł si    kult Jana Pawła II, a gdy Stolica
Apostolska ogłosi go   
          
lepiej program jakim kierował si  yciu, oraz zgł 
znaczenie słów „Totus Tuus”. – Poprzez pewne
      
   
      


  w cało ci przygotowali ludzie młodzi
działaj 
      
         
 cioła. Jak długo zachowamy w pami   
w którym dane nam było zobaczy    ciół i nas
   
        
       


     
ycia Jana Pawła II, obrazy Ojca    
        
      
 




   



   



 
  
2. Szymon Bołka s. Rafała i Justyny
3. Anna Gibuła c. Marcina i Iwony

 zek mał  
  
  

  
  ski zm. 7.09. pogrzeb odbył si 
 p. Tadeusz Baran zm. 23.09. pogrzeb odbył si 

          
  
       

poniedziałku do pi 
 Dla dorosłych i młodzie    
    


          
  

      
        
Pawła II. Zapraszamy na uroczyst   
      


      
 

           


      dziernika w całej diecezji
     
i młodzie      
     

        
    
  

       
Łukasza patrona słu     
     
pracowników Słu    
 

        
 

  



 

 
 
  




 
spraw do załatwienia

 
 



   
 
z zało  

 
 
 
  





   

 ca ich umiłował…”

Pod takim hasłem w Gorzowie Wlkp. trwaj 
Dni Młodych. Trzy dni spotka      


Dni Młodzie    
          
         
         młodzi ludzie
          
W zeszłym roku byli w Głogowie, w tym s 
     
spotkania, duszpasterz młodzie 
gorzowskiej ks. Robert Patro chcieli tego sami młod
  zgromadziła
  młodzie  z całej diecezji go cił papie  Jan Paweł II. W
         tego młodzi
         

Młodzie  przyjechała do Gorzowa ju    tek. Był to
     
     
yła
  w południe nast piło
oficjalne otwarcie spotkania młodych. W pi   
z młodymi w Gorzowie był biskup Edward Dajczak.

    odbyło si    
       
  stwa były obmycie nóg i adoracja Naj  
      stwa młodzie
przeszła w procesji z Naj    
wzgórze papieskie, gdzie po błogosławie  piła
  
    
 sławskiego. Dzieci przygotowały specjalnie na t
  układ przedstawiaj  ycie człowieka od
 

   rano odbyło si    
„Łamania Chleba”, podczas którego młodzie 
gł bokiej zadumy modlitwy młodzie  dzieliła si 
W południe biskup Adam Dyczkowski, ordynariusz
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odprawił uroczys
 

Dni młodzie      
       
Bogu. Młodzi uczestniczyli tak     
roku podczas Diecezjalnych Dni Młodzie y odbyły si
koncerty zespołu Evidence i kabaretu „Hrabi”.

Całe spotkanie zako czyło si   około
godziny 16.30. W tym roku po raz pierwszy całe
spotkanie było transmitowane na    
stronach Diecezjalnego Portalu Młodych


                                         


      
 w. Łukasza.   
                              
       

 ciół parafialny 

 



 

  1486/89 r. (wła 
 
Stanisław Brachia

Stanisław Gorajski
Paweł ze Strzelna  
Bartłomiej 


 
Mikołaj Przetocki 


 

 z Wałcza, w 1779 r. miał 52 lata i
wkrótce odszedł
 z Lewic gdzie zrezygnował z
wikariuszostwa. Miał 45 lat w 1779 r.





  
r. Od 1840 r. obsługiwał parafi 
Stanisław Sadowski  

  

  
inst. 25.04.1927 r. do 1934 r. w Zamysłowie. Tu umi

  
 ł w lutym 1945 r.
Gomółczak o. Bernardyn
  


Bolesław Tomowiak
Mieczysław Rumi   



  
  
  

Sławomir Kupiec  


