
   

                                                                
  

            

 

   
   

(S. Łucja z Fatimy)



   
Aniołów Stró 


  
 

  



 
  

 dziernika – Bł. Wincentego
Kadłubka – wspomnienie
 dziernika – Bł. Honorata
  skiego Kapłana –


  

 cioła – wspomnienie
  
 

  w. Łukasza
  

  
Kantego Kapłana –


 dziernika – Bł. Jakuba
 


  
Apostołów, Szymona i Judy
  

 
   cioła
Własnego – uroczysto

       
      
  
  
       
        
      
    e małe
dziecko powtarza wyraz "mama" około trzystu
       
          
  
    
       
 my podobni do małego dziecka.
  
 
        
radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł
 Gabriel oznajmił Jej, e jest "łaski pełna",

   ła to z pokor    
słu     eli Ona jest "łaski pełna", to
 wiadomi własnej niedoskonało  
         
napełnieni zostali łask   
   Maryja chciała przekaza  
 dzie, zjawiała si   
    
 cała do jego odmawiania. Tak było
  było w Fatimie w
   
jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka
bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest
 
    
  
       
     
           
w kieszeniach poległych ołnierzy znajdywano
       ? Przesyłano te
      

       
o. Pio, co miałby wa 
odpowiedział: "Chciałbym zaprosi  
grzeszników z całego    
  
       
    
        
wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modli
     cu, tak ja Jezus nauczył nas mówi

       
 
    
postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie,
Apostołowie i rzesze ludzkie, podnosz  
       
 
  wiga z otchłani człowieka, uczepionego
  
 
   
  ł ró  
nad głow  powiedział: "Oto najwspanialszy

     aniec i woła 
         
        
Maryi, która ukoi nie jeden ból, obroni przed złem 
i wyprosi u Syna wiele łask..





   

 ce do 4 metrów długo    
przedziwnym kształtem. Na długich 2 metrowych
       
      
układ li        
w jednej płaszczy  
      
      
płaszczyzna tej plecionki jest ustawiona zgodnie z 
północ-południe, dzi     
   e słu     
   nika. Mało tego, woda
       
 
 lina słu  
Jezusa słu       
      
             
„pomocy”. Tak samo człowiek powinien pozna
Słowo Bo      
      
       
   
 cym wła       
     
 nie do Apostołów, a przez nich
     cie na cały wiat i gło 
     
        
         
 dzie czerpał wod   ródła Ewangelii, ten
  ył wiecznie.



EWANGELIA KOMPASEM DLA CZŁOWIEKA
 nie okazała ro  
           
       
         

   ciołem na   
       
         
  pców, w tym Jan Paweł II. Przynajmniej
 ciu naszych parafian miało okazj     
        
     Anioł Pa ski z udziałem papie 
  
     dzie miała miejsce wspaniała
       
odsłoni    i pół metrowego pos   
        
  a. W roku 1998 Jan Paweł II ogłosił j  
          
          

 Urodzona we Wrocławiu, wychowana w rodzinie
 ała do grona najwybitniejszych
   dzywojennego. W nauce szukała
prawdy. Nawróciła si  jednak na katolicyzm pod wpływem
 niaczki. Gdy zobaczyła t   

  yła zjawisko niezwykłego zachwytu. Jak
    
 ła chrzest, ale wst piła do zakonu karmelitanek, aby
całym yciem słu   
  do obozu w Auschwitz- Birkenau, gdzie poniosła 
   
            
        
        
    
          
  
w. Maksymiliana Kolbe, jej prochy zostały spalone

w faszystowskim obozie zagłady.
  

    
      
            
   w Przytocznej, Dłusku, D 
        
          
     





   

Pod takim hasłem 10 wrze    
           cioła
   przygotowała młodzie
z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie 
  ła si  
której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. Sławomir
  gi dokonał wójt gminy
      
   
   Wystawa przypomniała wiernym o wielowiekowej
       cioła katolickiego
w Przytocznej. Przyniosła tak    
     
       
i „odmłodzone” osoby które znalazły si     
        

   z wspaniał   , która odnowiła


      ca wiele miłych
 

 kujemy za wspaniał   
 stwo, młodo  
 cioła Katolickiego i naszej wiary. Rodzina J.

Skad ten pomysł na temat wystawy?

„W zeszłym roku przygotowali     
 tym Janie Pawle II. Po tak ciepłym przyj 
         
 tku było wiadome,    dzie wła 
  ciół”. Chcieli    gł  
        
    

         


      
      cioła na tych

         
     
        
   

   

Nasza wystawa jak poprzednia spotkała si   
  ród parafian. Usłyszeli my wiele miłych
słów i podzi       
zrozumiała,          
  
  e wystawa wzbudziła wiele wspomnie 


Jakie macie plany na przyszło     


 d i nowe plany na przyszły
     
          
    dobrymi słowami.



   



 
1. Aleksander Kmieciak s. Sławomira i Doroty
  
3. Julia Burchardt c. Juliana i Łucji

 zek mał  
  ledni Marek i Wacławik Agnieszka
  
 
  

  
  anowski zm. 7.09. pogrzeb odbył si 

   
     w. Łukasza.            
 




„To nie tylko fizyczna głuchota w znacznym
 ycia społecznego. To
brak wsłuchania w Boga, na jaki cierpimy


  słucha       
         

        przestarzał
        

Z niedosłyszeniem, lub wr cz z głuchot 
       

        

     

zmysły gro       

 

     

       

  




        

          
  
       

poniedziałku do pi 
 Dla dorosłych i młodzie    
         


           
  

     


 W poniedziałek 16 pa  
Jana Pawła II na Stolic   
     Sługi Bo 

        w. Łu
patrona słu      
     
Słu     


      


  




