
  

  stwa dobra nad złem”. To jest

       
zwłaszcza ludziom dotkni  
ł       
  cioła –
dzieło zbawienia dokonało si  wła 
wtedy, gdy Jezus był z ludzkiego punktu
   
 
Na przełomie marca i kwietnia 2005 roku
   ł tajemnicy ziarna, które
   
Jan Paweł II nie mógł ju  nawet wygłosi
słów błogosławie 
pełne były komentarzy, e wła  
„ciałem i milczeniem Papie   
     
Jedna z ostatnich fotografii Jana Pawła II,
      
      
      
    
     
 a odsyła nas do zadania,
  
 w. Paweł wyraził w słowach:
«W moim ciele dopełniam braki udr 
Chrystusa dla dobra jego Ciała, którym
 ciół». (…) Ja tak  
cierpienia, aby wypełnił si    
a Jego słowo szło mi 
   wiadectwo Jana Pawła II
łatwiej przyj     
      
   cym by współpra-
  

                                                                         

 
       
    
   wspaniał      
wiatło i bezpiecze   
     
      
    
     
 
 
     
      


     
    
 , jakie człowiek od wieków zadaje
Bogu i sobie. Stawiał je równie  
Paweł II autor listu apostolskiego
    
    
jakiej tam udzielał, nie była wcale
    
   
  zalecał zachowanie milczenia,
  oraz miłosiern  
osobie, która cierpi. I wskazywał na
 . Bo – jak mówił – „odpowied 
     
   
wszystkim własnym cierpieniem”. Kiedy
Jan Paweł II w 1984 r. pisał ów list,
dobrze wiedział, co to znaczy cierpie 
Miał ju     
 ycie i długi pobyt w szpitalu. Pó 
  upływu lat – ta jego wiedza
stawała si 
jeszcze gł     
coraz bardziej wiarygodny pokazywał,
  
 
     cioła.
    ciołowi” –
powtarzał cierpi cym Jan Paweł II. Co
 
Chrystus, który „oczekuje dopełnienia
   [to znaczy: współpracy]
    
człowieka, dla nawrócenia człowieka,

           



   

 


 w. Pawła Miki i


 


 

  

 

 
Piotra Apostoła –  
 
 






  

 



     
       
    
      
       
      
hasło „Opieka duszpasterska i duchowa nad

     
 
 
gdy umierał mój tata, w pewnym momencie
lekarka uczciwie „pozbawiła” nas ludzkiej
nadziei. Wezwała mnie oraz siostr
i przekazała informacj  e tacie zostało
  
      
      pozwoliła nam
  przy jego łó 
  dzyczasie do taty przyszedł
kapłan. Nie tylko jak dotychczas
      
   
W czasie choroby nie widziałem tak
     
   
 ycie gasło z ka    
     
 , przeszedł do Boga.
      

     
  
   
     
      
zapłakał nad grobem przyjaciela Łazarza.
      go wskrzesił.
Pozwolił mu jednak potem umrze  
Łazarz mógł cieszy    

    
  ciół zwraca si   
        
    
 
      
 
  puste, bo nie macie sił przyj  
   my z Wami. Kapłan
    
    
  



         
 tej w Przytocznej uczestniczył w dniu 21. 01. 2007  
   
festiwal) odbyło si          
 cina przybyło 11 zespołów chóralnych z diecezji zie
gorzowskiej. Przybyły chóry parafialne z Głogowa, K
    
 
     ło si      
     
       
z Przytocznej zaprezentował si 

Wszystkie chóry przedstawiały swoja przynale  
 
     cioła p.w. Trójcy    
 
        
H. Kołodziejczyk, T. Wołoszyn, M. Engelman i W. Kozłowska;

   ski, S. Szymczak, F. Wołoszyn i T. Po 
J. Czekała, M. Buczkowski, E Kudełka.
  dowania odprawiona została przez

          
  
     piewały kol 
 kowania za udział i wspólne kol 
zło         
 

Główna nagrod    symbolicznie) otrzymał Chór
Parafialny z Głogowa. Była to ustna harmonijka.

Chór Parafialny z Przytocznej otrzymał nagrod  
 
  ry udały si       
    
      agał

Ks. Proboszcz Sławomir Kupiec i GOKiS. Bardzo zaang    
  







  

  
  
 Marcin Fancelow s. Radosława i Ewy

  
 . pogrzeb odbył si 
  pogrzeb odbył si 
 p. Władysław Nowek, zm. pogrzeb odbył si 
 . pogrzeb odbył si 



          
 

           
           


        
       
  
  

      cisły i abstynencja.
             
  w. posypanie głów popiołem.

 
          

z kapłanami –      
 

        
           


 
  nie Jezusa znany był ju      
Ceniono jej smaczne, kształtem przypominaj   
          
         
krajów Wschodniej i Północnej Afryki. Na obszarach,
które przemierzał Jezus z Apostołami figowiec był t 
  ki cieniowi, jaki rzucały jego li   
  tnie odpoczywano wła     
 ało j  za symbol płodno  

         
rozdziałach Ksi       
„A wtedy otworzyły si 
         c gał  
 (Rdz 3, 7) Zatem gał  
figi były pierwszym odzieniem Adama i Ewy.
 Jezus z cał    lubił odpoczywa 
    
     
  c przed fałszywi lud   
poznamy ich po owocach ich działania. U 
słów        

          
    złego człowieka. Gdy Jezus
chciał pokaza  Apostołom jak maj    
 cie Królestwa Niebieskiego odezwał si  
słowami        
 stwo! Gdy jego gał   
   
 Wspomniałem wcze     
głód cz sto jadał owoce figowca, poniewa  były smaczne
          
 „Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, odczuwał
głód. A widz        
podszedł ku niemu zobaczy       

        
       
       
      „I opowiedział im nast  
 : Pewien człowiek miał drzewo figowe
 (Łk 13, 6).

      
szlachetnych, ale w tamtych regionach rosły i rosn 
    wykorzystał Zacheusz jeden
            
  opodal Chrystusowi. Czytamy u Łukasza
„Pobiegł wi  ł si  
   dy bowiem miał przechodzi  (Łk 19, 4).
Sykomora to wła   
artykuł chciałbym   demu czytelnikowi, aby starał
      
   mógł lepiej i dogł  

           

 



  

     



           
 
    
           
układaj    
        
   kłopot, zawód, choroba, ból, czy

 
        
  
    nie udaje w mał  
    kłopoty, a efekty naszych stara
   
   
     
   
     
       
 cej dystansu! Nie wszystkie kłopoty i niepowodzenia
    
ycia i nierozerwalnie ł        
          
    miało przyst   
 e istnieje całe mnóstwo trudno   

 
           
       
  , który dostał od Stwórcy w
momencie powołania do        
        
  w zaułku niepami 
  
 ce lat temu nadał sens ludzkiemu 
          

      
  
   
        mogła si    
i wtedy, Panie, daj mi sił ! Sił  do walki, sił  
zrozumienia, sił      
      
            
imieniu, zawołaj gromkim głosem, bo w cierpieniu go
  słyszy. We    
    
   
    
Nadaj mu znaczenie i spraw, aby wydało owoce!

   
  

 





(Homilia, Ratyzbona-Błonia Islinger Feld 12 IX 2006 

   

    

Na ogół w Polsce jeszcze wiemy,      
   najmłodszych dzieci, laptopów, zabawek,
 
        
      od nich człowiek nie uzale 
a przede wszystkim – potrafi je we wła  
wył          
        
   
zebranych na modlitwie o wył    
    ałoby zawiesza    
         
 cioła pozbawi       
byłoby najskuteczniejsze...


        
kompromitacja wła ciciela owego telefonu na całej linii (a ju
   
       cie widziałem!). Dlatego
     
  komórkowca w celu wył    
         
    
           



 
poł          
          własne stuprocentowe
       
o nawrócenie zatwardziałego grzesznika przez wstawi


                               


