
   

                                                                      

           

   
     
 
  
  
   





  


zmarłych – Dzie 
 



  
   
 
 

 


  
 

18 listopada – Bł. Karoliny

 
 w. Rafała
Kalinowskiego Kapłana –



 
 

 
 
Dung-Lac Kapłana i



 


 
Apostoła –  

        
      
      
   
   
      
 cioła        
którym cały czas pal   
 nia został pochowany jeden z najwi 
autorytetów w historii współczesnego Mi 
ks. infułat Henryk Guzowski
      
  my, był postaci  niezwykł 
     cioła i niewierz 
Z racji funkcji wielokrotnie przebywał w naszej par
 ci religijnych. Bywał na odpustach,
 egnał odchodz   
parafii i zmarłych kapłanów, witał nowo przybyłych.
Słu ył te  posług      
   
 Z racji funkcji miałem okazj   
        
dekanalnych. Zawsze przebijała z Niego Bo a Miło
wypływaj     
w najtrudniejszych momentach zachowywał spokój
ducha i potrafił podejmowa  słuszne decyzje.
   dego roku wygłaszałem konferencj  
kursie przedmał   
zawsze znalazł czas, aby po zako 
przez dłu       li miał do zrobienia
   nych spraw. Nie tylko mówił, ale
i umiał słucha    

       
        
 czył mi z rado   
  
  cony w cało ci zmarłemu kapłanowi ( zach 
          
Diecezja, społeczno        
parafia, dostała w darze od Boga wspaniałego kapłan
Przez całe ycie towarzyszyła mu my  
       
 dzie ci towarzyszył na wieczno 
          
      ego kapłana przy Jego
        
obok  ks. Franciszka Rozwadowskiego, Mieczysława
 

    ła si  
    

 Pierwszym miejscem, które odwiedził
 dz Biskup był ko ciół w Nowej
  w. spotkał
  z wiernymi z Krasnego Dłuska i Nowej

  

     ła si  
 w. w Przytocznej, której przewodniczył
       
młodych ludzi otrzymało Sakrament
    
wspólnoty działaj ce w naszej parafii spotkały
  
 W poniedziałek - drugi dzie 
 ł si 
      
Ks. Biskup spotkał si    
i Eucharystycznym Ruchem Młodych.
  nie Ks. Biskup został

 ty w Gimnazjum gdzie młodzie
przywitał    
    piło
  

Wspaniał    
stworzyły równie    

  czyła si  

     
     
     
 





   


Słowa Jana Pawła II stały si  hasłem

    
odbył si 
  papieski. Była to okazja nie tylko
do zasłuchania si  we wspaniały 
      
refleksji nad własnym zawierzeniem


Niejednokrotnie słowa piosenek
 
w cało    te” jest Miło 
        
dostrzec wokół siebie, bo ci 
      
      i złem,
 
  
płyn  

To On, Zbawiciel, powołuje ka 
       
        
człowieka. Tym razem posłu ył si  
toma młodymi uczestnikami Festiwalu,
    
Karolina Walkowiak i Jarosław
     
   
    
   
widowni poruszył  
    
którego usłyszeli    
Jana Pawła II – „Bark ”. Otrzymał on
  ci - wspaniały rower.

      
   
pozwolił niejednej osobie, gł 
  
całkowicie i bez reszty, by w pełni łask
     swoje powołanie
   
       
niepowtarzalny i potrzebny pozostałym.
To tu wła nie, zanurzeni w Miło  
    y plan i własne
Powołanie.






  

   



   

  
 Filip Załucki s. Adama i Agnieszki
 
 
 

 zek mał  
 
 

  
  

  c modlitwy za zmarłych. Od
2 do 18 listopada codziennie pół godziny p
          


      
     


      
      
    
         


       
 
   

Jest pełnia pi knej, ciepłej i słonecznej w tym
       
zimowych odmian grusz i jabłoni. Owoce tych drzew t
dla człowieka nie tylko u    
     
 
  e Bóg przeznaczył na mieszkanie naszych
praojców ogród, a wła  na było
 „wszelkie drzewa miłe z wygl   
        
 e sady znane były człowiekowi ju 
      
  ca jabło 
         
         
   
    „Jak jabło    
      ród młodzie 
(PnP 2, 3) Malarze i poeci włoskiego odrodzenia
przedstawiali rajskie „drzewo poznania dobra i zła”
      jabło  a jabłko
jako owoc, który był przyczyn 
Ale czy na pewno chodziło tam o jabłko? Wiele innyc
 ciło i ro  
wła    ku szatana doprowadziły do grzechu
pierworodnego Ewy i Adama. W Syrii na przykład
        
stanowił w raju drzewo poznania dobrego i złego. Na
        
    yłki w kształcie
litery T, to jest na kształt krzy      
bananowca lepiej nadawał si  

        
była morela rosn      
owoce słodkie, smaczne, pachn       


        
 niejsze drzewo rajskie. W herbie stanu Południowa
         
 


czy rajskiego jabłka. Jedno jest pewne chodziło tam  
          
         
brzemiennych skutków jakie spowodowało jego zjedzen
     nie sam owoc był tego
  a szatan, który wykorzystał dla swoich celów dwie
z wielu wad człowieka a mianowicie łakomstwo i ch
absolutnej władzy.

 
          
    
    
przez Boga, który jest Miło       
 



   



     
 w. Łukasza.   
                              
       




        
      ciół nie zapomina,  
       
        ały do osób
      
       
         
  
dla nas wołaj       




  
  
 
   ół,
znajomych i usiłujemy przypomnie    
słowa, a przed naszymi oczami przesuwaj    
  z ich udziałem, cz   
   
          
  
    
          
        słowo
  
 Jezus podał nam  okre    
  
  
            , to pełen
 cia i miło 
            
       
         
jest miło  
   
z tym, co mnie czeka, kiedy doł     
zmarłych. Wiem przecie      musiała zostawi
         
nieodwołalnie! Odrodz        
         
 
      
             
powoli i  z łagodno   prowadził mnie do tej Prawdy, bez
   
zwykłym, naucz j        
            
  



         
w szkole od najmłodszych lat. A przytaczaj   
przysłowie, nauczyciele oczekiwali,  
wła   
okazało si      
    rozło 
      
 
   
      fizyczna młodego
człowieka, wysoka      
       
      
       
       
     
funkcjonowania jednostki w społecze 
   
         
    
       
     
i pełne Spotkanie z Tym, Który do ko   
umiłował.

   

 
            cioła”.
      
   

gdy temu małemu chrze cijaninowi zabraknie najgł 
         
z wiary i miło   
młody człowiek wprawdzie wyjdzie z domu w kierunku
 

Z kolei dorosłym grozi w traktowaniu obowi zku udziału
       
czajenia socjologicznego” lub jedynie hołdowanie tr
         
 
    uje lenistwo (o wpływie pogody na
   
       
    
    cioła, przykładach
         

w człowieku wierz      
 mie udział w najwa       
 
 cioła. Chrze     
czynnie: słuchaj c Słowa Bo ego, wł      
  c Jego Ciało i Krew w Komunii 
i wł           
społeczno  cioła lokalnego (parafii).
   
              
      
 ycia w pełni chrze    
  

                                 


