
   

                                                                      

           




po imieniu dobra i zła”

Jan Paweł II



 


 


   
 

 
 

 
  
  
 

 


 
 
 
kapłana – wspomnienie
 

 w. Bartłomieja
Apostoła –  

 

 

  


 

     
 
wydarzenia z kart historii Polski ł   
     
 
      
   
       
         
        
        
        
słabo rozumiany.
     
       
       
i wypełniaj   Boga, stała si 
  cym w wierze i miło  
wszystko, co Bóg przygotował dla tej
pokornej Słu 
     
  czy na słowach. Trudno jest nam
      
      

 
       
wypełnia        
   
     
 cia wysiłku wiary, a w  
     
    
       
       
słuchaniem i rozwa aniem Słowa Bo 
        
      
       
wypełnia  Jego oczekiwania, pokłada 
    miło   

      

 
              
    
o naszym ostatecznym powołaniu, kiedy
 pimy ostatecznego dopełnienia w Bogu.
   
       
Miło          
  e Chrystus umarł za wszystkich,  
co ofiarował swojej Matce, ofiarował równie
 
        

   
   
 
innych w naszym zwykłym   
     
  
na Słowo Bo   
   ci, współcierpienia,
  

Bez podejmowania takiej stałej refleksji
i wysiłku kontemplowania postaci Maryi, bez
    
nas starego człowieka, poprzez coraz silniejsze
  

    
 





   

 

 

Słowa tytułu brzmi    
     
       
          
   te słowa.
    
z całego     
zwrócił si       
    
    
demokratyczny wybór władz lewicowych,
doprowadziła do zmiany podstawowy
        
   
     
ofensywy sił odrzucaj   
społecze         
       
       
   
     

    

     
  ycie ludzkie. Bez szkoły
miło         
   w niewła   
     liła, i
    człowieka jest brak Boga.
   wiadczyły te  

     
      
     
człowieka. S       
 
     

   
      
        
       
      
     
  ycie, tak małego dziecka jak
 
apelował Benedykt XVI. Niech tak czyni  


Miło 
    przez siły zła.

      




 Ostatni okres przyniósł wiele zmian w naszej paraf
      

   
     


Wioski Lubikowo i Lubikówko z dniem 30 lipca został
wł   
         
   ci oraz dobrej współpracy

        
Ks. Przemysława Kaminiarza na samodzieln    

  dzu Przemysławowi   wielu łask Bo  
nowej placówce, by z entuzjazmem podejmował wysiłki

         
 dzie duszpasterzował jeden kapłan. Nast piła zmiana
   

 
    dało duszpasterstwo w nowych

    ało od nas wszystkich. Zach 
wszystkich do wł          
 


Ks. Sławomir Kupiec

Nikt nie biegł do Ciebie z lekarstwem po schodach
  eby nie raziła
nikt nie widział jak r ka Twa od łokcia blednie
pies nie płakał serdecznie 
nawet anioł zaniechał nadymania tr 
    
a ponadto zbyt ludzka zła i niedyskretna
 ł Twych oczu nie zasłonił twarzy
ani w bramie nie szeptał rozebranym głosem
o tym co za gło no słyszy si 
Pan uchronił do ko   zostawił
tylko kiedy pukano Ciebie nie było
   ale miło  cał   zabrała
 li miło   to ciała nie wida

  był taki jak zawsze powietrze dzwoniło
pszczołami co wychodz 


   razem z ciałem opuszczało ziemi





   



       
 piła zmiana porz    
    


         
 

          
  

      
        cenie ziół


        
 to głównej patronki naszej diecezji NMP
  

        


      
i młodzie          
     w. pół
 

     wiadczył
         przyczyniał
      
         

        ytnych władców tego
        
 
 cych gał ziach, wysoko wyrosły i mi 
chmurami był jego wierzchołek.”
 c krótko król ten wynosił si  
co prowadziło wr  
         
     
    władców tych nacji i nie licz 
           
         
         
     eli pyszni władzy na czas
                  
 ywała –      
 
doliny spadły jego gał zie, a konary połamane uton ły
        
 ły si       ciły go.”

       
   i zarozumiało 
jest główn     
  w miło 



 

  
          
artykułów pisałem.
          
 
a jest to tytułowy cedr liba   to długowieczne drzewa
z rodziny sosnowatych o pniu zazwyczaj rozgał 
   , płask       
Drzewa te tworzyły wielkie górskie lasy, ale obecni
    
 ców tamtych rejonów drzewo to zawsze było
symbolem władzy, pot gi, siły, zdrowia i trwało  
wła       ciło to drzewo na
       
było u  
 biarski. Najbardziej rozsławił je chyba król Salomo
który z cedrów pobudował nie tylko   
wszystkim swój pałac. W Pierwszej Ksi 
 „Zbudował równie    
sto łokci długi, pi  t łokci szeroki i trzydzie ci łokci
 dach słupów cedrowych z ociosanymi
belkami cedrowymi na słupach i nakryty  te  
    
 dził sal       dził, sale s  
obło   drzewem cedrowym od podłogi a 




   

     
 w. Łukasza.   
                 
   

 
1. Karolina Woły 
  cigała s. Igora i Eweliny
3. Weronika Grzelczyk c. Przemysława i Jolanty
4. Jagoda Sikorska c. Tomasza i Małgorzaty

 zek mał  
1. Sławomir Tymek i Marta Adamska


  
 zm. 01.07. pogrzeb odbył si 
 zm. 19.07 pogrzeb odbył si 




   ciół jest       
     
       
mógłby Ko ciół wykluczy    
      
wcielił si , umarł i zmartwychwstał. Trzeba wi 
          
     , wyznajemy własne
indywidualne grzechy w ł  
       
       yły
       
      
grzechów przeszło      
      
        
 

 

  

   
             
       e dobro. Słynny poeta
niemiecki J. W. Goethe był przekonany,    i miło
  skrzydła najwi     
      
    
      
i melancholików, nasze ulice byłyby pełne chodz  
  
Stanowimy społecze     
   
który stwierdził,         
              
   
  ci człowiek nie tylko nie 
    
   wiadczyła pedagog E. Fiorentini.
        
   uczy, sprzedaje, wychowuje... itp. Przykładów korz 
        setki. W społecze  
    niełatwo jest wywoła  
 ył si   wywoła  
O wiele łatwiej wywoła  płacz: wystarczy jedna „cebula”. Tak,
            
  od własnej osoby. Szcz 
 

   Nie bogactwo czyni człowieka szcz   
przysłowie – lecz rado  

Wybacz mi zuchwało 
  , tak jak małe dzieci

 
 
 
Abym ja z kolei mógł roz  
 

   




