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J E Z U  

U F A M  T O B I E  

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    

w Dychowie 
 

                         NR 78                                              Październik’ 2018 

OBIETNICE MATKI BOŻEJ DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC 

 

Modlitwa Różańcowa jest modlitwą wyjątkową, wymagającą od nas 

czasu, skupienia na rozważanych tajemnicach, przedstawiających 

najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Jest wyjątkowa również 

ze względu na obietnice, które Matka Boża złożyła bł. Alanowi de la Roche, 

dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do 

rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w XV wieku: 

 

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, 

otrzymają pewną szczególną łaskę. 

 

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy 

będą odmawiać różaniec. 

 

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek  

i rozgromi herezję. 

 

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od 

Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości 
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Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą 

modlitwą. 

 

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie. 

 

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając 

równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu 

Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś 

sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne. 

 

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych. 

 

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili 

śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach 

błogosławionych. 

 

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą 

różańcową. 

 

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 

 

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz. 

 

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie. 

 

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy 

różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia 

i w godzinę śmierci. 

 

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, 

Syna mojego Jednorodzonego. 

 

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla 

nieba. 
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Św. Ludwik żyjący na przełomie XVII/XVIII wieku, cytuje mistyka bł. Alana de 

la Roche, który miał objawienia od Maryi: “ile razy odmawia się pobożnie 

Różaniec, wkłada się na głowę Jezusa i Maryi koronę ze 150 róż białych  

i szesnastu czerwonych róż Nieba: róż, które nie stracą nigdy nic ani ze swej 

świeżości, ani ze swego blasku” 

 

“Dzięki Pozdrowieniu Anielskiemu 

(Zdrowaś Mario) Bóg stał się 

człowiekiem, Dziewica stała się 

Matką Boga, dusze sprawiedliwych 

zostały uwolnione z otchłani, ruiny 

Nieba zostały odrestaurowane, 

puste trony wypełniły się, grzech 

został przebaczony, została dana 

nam łaska, chorzy ozdrowieli, 

umarli zmartwychwstali, powrócili 

wygnańcy, Przenajświętsza Trójca 

zaniechała swego gniewu, a ludzie 

otrzymali życie wieczne. Jednym 

słowem, Pozdrowienie Anielskie 

jest tęczą, znakiem łaskawości 

Bożej udzielonej światu.”  

 

MARYJA mówi [do bł. Alana de la Roche (de Rupe), objawienie z lat 1460-

1475 ], : "[Różaniec] jest to modlitwa bardzo pożyteczna i bardzo mi 

przyjemna. Jednak podoba Mi się o wiele więcej i o wiele lepiej czynią ci, 

którzy do odmawiania Zdrowaś  Mario dodadzą rozmyślanie życia i męki,  

i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy." 

 

"Wiedz, że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone Mojemu Różańcowi, Ja 

ubogacę go jeszcze więcej na każdą pięćdziesiątkę Zdrowaś Mario dla tych, 

którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach; 

każdemu zaś, który wytrwa w odmawianiu go rozmyślając jego 15 tajemnic, 

uproszę, jako nagrodę za tak dobrą przysługę, aby w końcu życia zostały mu 

całkowicie odpuszczone i winy, i kara za wszystkie jego grzechy. Niech ci się 
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to nie wydaje niemożliwym, ponieważ łatwo mi jest to uczynić, gdyż jestem 

Matką Króla Niebios, tego, który nazywa Mnie Pełną Łaski; jeżeli naprawdę 

jestem nią wypełniona, mogę ją rozdzielać i udzielę jej obficie Moim drogim 

synom." 

 

JEZUS: "Jeżeli ci biedni grzesznicy odmawialiby często Różaniec, 

uczestniczyliby w zasługach Mojej męki, a Ja jako ich Adwokat, załagodziłbym 

boską sprawiedliwość." 
 

Źródło: Przedziwny Sekret Różańca Świętego – Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. Tajemnica łaski  

i zbawienia – Arka, Wrocław 2009 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 

 

 Rozpoczął się październik – miesiąc, w którym odmawiamy modlitwę 

różańcową. Czy jednak wszyscy wiemy jak należy odmawiać różaniec? Tego 

właśnie dotyczy dzisiejsza zagadka: wpiszcie obok cyfr nazwy modlitw, które 

należy odmawiać przesuwając się po kolejnych koralikach Różańca Świętego. 

Odpowiedzi można składać w zakrystii do 17 października. Ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 października na Mszy Świętej 

dla dzieci. Powodzenia!!! 

1.    6. 

2.    7. 

3.    8. 

4.    9. 

5. 

 

 

 

     (HŁ) 
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W październiku w naszym Kościele Parafialnym Różaniec jest 

odmawiany codziennie;  

w dni powszednie o godz. 17:00,  

a w niedzielę o godz. 7:30. 

Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy! 
 

 

 

 

Sakrament Małżeństwa we wrześniu:  

- Anita Białkowska i Mateusz Żak – 29.09.2018 

 

Do wieczności we wrześniu odeszli: 

- śp. Jan Rzęsa – Stary Zagór 

- śp. Wiesław Chyła - Stary Zagór 

- śp. Bolesław Karczewski - Dychów 

 

Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie: 

 

PAŹDZIERNIK 2018 

NIEDZIELA 07.10.2018 

godz. 8.00 – w intencji  

P. Franciszka Mielnik z okazji 80 

urodzin 

godz. 11.00 – w intencji wnuczek: 

Ani, Alicji, Marysi i ich rodziców 

ŚRODA 10.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Jan Rzęsa w 30 dni 

po pogrzebie 

 

 

 

PIĄTEK 12.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Dorota Chalcarz, 

Andrzej Mucha, Michał Tracz 

SOBOTA 13.10.2018 

godz. 18.00 – śp. Bronisława, 

Wiktor, Edmund Radziukiewicz 

NIEDZIELA 14.10.2018 

godz. 8.00 – śp. Marek Skowroński 

w 19 rocznicę śmierci, śp. Piotr, 

Filomena Fajgiel w 3 rocznicę 

śmierci i zmarli z rodziny 

godz. 11.00 – w intencji Ireny  

i Janusza Sianożęckich z okazji 40 

rocznicy ślubu  

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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ŚRODA 17.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Józef Piechocki   

i zmarli z rodziny Piechockich 

PIĄTEK 19.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Ignacy, Tekla 

Flisak i zmarli z rodziny 

SOBOTA 20.10.2018 

godz. 17.30 – w intencji Matyldy  

i Józefa Szajek z okazji 60 rocznicy 

ślubu – dziękczynno-błagalna 

NIEDZIELA 21.10.2018 

godz. 8.00 – śp. Zygmunt, Janina 

Szczepaniak i zmarli z rodziny 

godz. 11.00 – śp. Henryk Płonka  

w 7 rocznicę śmierci i zmarli  

z rodziny   

ŚRODA 24.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Helena, Marcin, 

Maria i zmarli z rodziny 

PIĄTEK 26.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Bolesław 

Karczewski w 30 dni po pogrzebie 

SOBOTA 27.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Maria, Helena  

i zmarli z rodziny Niemiec 

NIEDZIELA 28.10.2018 

godz. 8.00 – śp. Tadeusz i Janina 

Łoś 

godz. 11.00 – śp. Jadwiga, 

Franciszek Piotrowicz i śp. 

Stanisława Łochinowicz 

ŚRODA 31.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Ks. Stanisław 

Karliński – od Matek Żywego 

Różańca 

LISTOPAD 2018 

CZWARTEK 01.11.2018 

godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 

Żółtańskich, Potaszyńskich, 

Demkowicz, Kowal, Koczan 

PIĄTEK 02.11.2018 

godz. 17.00 – za śp. zmarłych  

z tegorocznych wypominek  

SOBOTA 03.11.2018 

godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 

Karliński 

NIEDZIELA 04.11.2018 

godz. 8.00 – śp. Emilia, Jan, Mikołaj, 

Helena, Janina 

godz. 11.00 – śp. Jan, Wanda 

Szczepaniak i zmarli z rodziny  

 

Intencje mszalne w kościele  

w Bronkowie: 

  

PAŻDZIERNIK 2018  

NIEDZIELA 07.10.2018 

godz. 9.30 – w intencji Marzanny  

i Leszka Maćkowiak w 30 rocznicę 

ślubu 

CZWARTEK 11.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Helena, 

Franciszek Patynowscy 

NIEDZIELA 14.10.2018 

godz. 9.30 – w intencji Grzegorza 

Baran z okazji 18 urodzin 

CZWARTEK 18.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Czesława 

Bielewicz 
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NIEDZIELA 21.10.2018 

godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  

w 6 rocznicę śmierci 

CZWARTEK 25.10.2018 

godz. 17.30 – śp. Jan Cebula – od 

kolegi Bronka Grabowskiego 

NIEDZIELA 28.10.2018 

godz. 9.30 – śp. Dorota Chalcarz  

w 14 rocznicę śmierci 

 

 

LISTOPAD 2018 

CZWARTEK 01.11.2018 

godz. 10.00 – śp. zmarli 

spoczywający na cmentarzu  

w Bronkowie 

PIĄTEK 02.11.2018 

godz. 9.30 – za śp. zmarłych  

z tegorocznych wypominek  

NIEDZIELA 04.11.2018 

godz. 9.30 – śp. Jan Kulik i zmarli  

z rodziny Pierzgała  

 

 

Intencje mszalne w kościele  

w Brzózce: 

 

PAŻDZIERNIK 2018  

NIEDZIELA 07.10.2018 

godz. 12.30 – śp. Władysława 

Zalewska  

 

 

WTOREK 09.10.2018 

godz. 17.30 – za parafian 

NIEDZIELA 14.10.2018 

godz. 12.30 – śp. Wanda, Józef 

Piotrowscy i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 21.10.2018 

godz. 12.30 – śp. Jan, Elżbieta 

Podhajeccy 

WTOREK 23.10.2018 

godz. 17.30 – za parafian 

NIEDZIELA 28.10.2018 

godz. 12.30 – śp. Olga Surman 

WTOREK 30.10.2018 

godz. 17.30 – za parafian 

 

 

LISTOPAD 2018 

CZWARTEK 01.11.2018 

godz. 9.00 – za parafian 

PIĄTEK 02.11.2018 

godz. 11.00 – za śp. zmarłych  

z tegorocznych wypominek  

NIEDZIELA 04.11.2018 

godz. 12.30 – za parafian  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                   (MK) 
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Wspólnota Dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dychowie 

wraz z Księdzem Proboszczem zaprasza w każdy piątek na adorację 

Najświętszego Sakramentu w godzinach: 16:30 – 17:00, w duchu 

wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w każdy pierwszy 

piątek miesiąca na Mszę św. wynagradzającą za grzechy popełnione  

w naszych rodzinach, parafii i ojczyźnie. 

 

„CHRYSTUS DZISIAJ!” (Hbr.13,8). Tak, ten sam w żłóbku. Dzisiaj również 

okrywają Go pieluszki Hostii. Słaby jest, niemocny i niemy w Tabernakulum… 

Przemawia do nas językiem niemowlęcia… Gdy pragnie i łaknie miłości, 

wyciąga do nas swe rączęta, jak ongiś do Matki. Przywołuje nas do siebie, jak 

ją przywoływał, jak wołał Małgorzatę Marię: „Córko, wspomóż wszechmoc 

moją!”O cudowna Niemocy Jezusa – Hostio! O Uległości niesłychana! Nazaret, 

Betanię odbudowało dla całego świata Tabernakulum, jako dom Oblubieńca  

i Jego przyjaciół. Tam możemy spoczywać u stóp Jego, blisko Jego Serca, tam 

jest On obecny, aby z nami prowadzić rozmowy, jakich niegdyś słuchali 

Łazarz, Maria i Marta. Mieszka tam ten sam Jezus, zawsze spragniony dusz.  

O, jakże często eucharystyczne Tabernakulum staje się prawdziwą Ciemnicą, 

w której Jezus wydany jest żołdactwu, pijanemu nienawiścią. Słuchajcie, 

przyjaciele i apostołowie Jezusowego Serca: potok zniewag i bluźnierstw 

owej nocy, którymi duch ciemności bryzgał na skrępowanego Króla, niczym 

są w porównaniu z morzem szyderstwa, jakie od dwudziestu wieków zalewa 

święty przybytek Jezusa Eucharystycznego. Zdrady, świętokradztwa, 

opuszczenia i nienawiść, lżą Jego Czcigodne Oblicze i przebijają Serce. Należy 
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tu przypomnieć nabożeństwo Świętej Godziny, którego sam Mistrz Konający 

zażądał na uczczenie swego konania w Ogrójcu oraz celem miłosnego 

wynagrodzenia za zniewagi, które wznawiają Boskie konanie w Eucharystii. 

Przez gorliwość w odprawianiu Świętej Godziny oraz w rozszerzaniu tego 

Nabożeństwa, dajemy Jezusowi wspaniały dowód miłości. Starajmy się  

z gorliwością i poświęceniem pomnażać szeregi dziennych i nocnych czcicieli, 

zwłaszcza w intencji rozszerzania i utwierdzania społecznego panowania 

Jezusa. 

Jezus ustanawiając Eucharystię staje się naszym Chlebem… pozbawia się 

zewnętrznych pozorów życia, staje się jakby unicestwiony, daje się nam  

w Hostii Świętej aż do skończenia świata. 

O Cudzie Pokory! … Bóg Niebios, Władca Świata, staje się niewolnikiem ludzi; 

Dawca Żywota sam się wyniszcza, ten, co więzy nasze rozkruszył, sam je na 

siebie nakłada i od chwili Ostatniej Wieczerzy Więźniem się staje. 

Przychodźmy Mu wynagradzać, niech łzy miłości płyną obficie, gdy rozważać 

będziemy wzniosłą niepojętą niewolę Syna Boga Żywego, który jest w Hostii, 

Wielki lecz zapomniany, trzymamy się od siebie z daleka, Jesteś prawie obcy 

wśród własnych swych dzieci. Kochać, a nie być kochanym, błogosławić, a być 

lżonym, rozsiewać dobrodziejstwa, by jako nagrodę otrzymać obelgi – co za 

niesprawiedliwa, okrutna zapłata! Co za ohydna niewdzięczność! 

„Wy natomiast, dusze szlachetne, podobne do Weroniki, wynagradzajcie rany 

zadawane Sercu Mojemu przez brak delikatności, wspaniałomyślności, 

miłości i gorliwości tylu dusz do mnie należących… 

… Śpiewajcie Mi hymny gorącej miłości, miłości wynagradzającej, aby 

rozproszyć smutek Serca Mego… Śpiewajcie triumf Mego Serca… Spojrzycie 

na szeroka i głęboką ranę Serca Mego. Szukam dusz gorliwych, pałających 

miłością, ale jakże mało ich znajduję, a wiecie dlaczego? Bo głoszę, że 

uświęcam dusze przez Krzyż – a przed Krzyżem większość przyjaciół Moich 

odczuwa trwogę… „Wy, co miłujecie szczerze, udzielcie mi swej pociechy, 
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przez gorliwość swoją, przez ducha miłości i poświęcenia, przez pragnienie 

świętości.” 

„Najświętsze Serce Jezusa, niech Królestwo Twoje przyjdzie przez Miłość 

Eucharystyczną.”     

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS „NOWE ŻYCIE” 

W dniach 26 – 28 października 2018 r. w Krośnie Odrzańskim  

przy Kościele Św. Andrzeja w Auli Parafialnej 

odbędzie się Kurs „Nowe Życie”. 

Koszt – 40 zł. 

Zapisy i informacje: Viola – 607 502 075 

                                                                                                                                                                     (BS) 

 

ROZWAŻANIA I CYTATY O RÓŻAŃCU   

Anioł Pański, 29 września 2002 r. 

Św. Jan Paweł II                    

Któż jednak może zrodzić takie uczucia, jeśli nie sam Bóg? Jest bardziej 

konieczne niż kiedykolwiek dotąd, żeby ku Niemu wzniosło się z całego 

świata wołanie  

o pokój. Modlitwa różańcowa jest ku temu najbardziej wskazana. Ona buduje 

pokój, gdyż będąc wołaniem o łaskę Boga, składa w sercu tego, kto ją 

odmawia, ziarno dobra, po którym można się spodziewać owoców 

sprawiedliwości  

i solidarności w życiu osobistym i w życiu wspólnotowym. Myślę o narodach,  

ale i o rodzinach. Tak wielki pokój byłby w stosunkach rodzinnych, gdyby 

ponownie zaczęto odmawiać modlitwę różańcową w rodzinach! 
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Jan Paweł II w liście apostolskim o różańcu Rosarium Virginis Mariae 

przypomina o wielkiej roli, jaką w życiu Kościoła ma modlitwa różańcowa. 

Historia także przytacza nam liczne przykłady cudownych ocaleń Ludu 

Bożego z zagrożeń. O skuteczności tej chrystocentrycznej modlitwy 

zdecydowanie przekonuje nas wołanie Matki Bożej w Fatimie: „Odmawiajcie 

różaniec”.  

I jeszcze jeden przykład. Pewnego razu, gdy papież bł. Pius IX osobiście 

oprowadzał grupę gości po watykańskich przestrzeniach, zapytano go  

o najcenniejszy skarb, jaki kryją okalające mury. Sądzono bowiem, że wskaże 

na któreś z licznych i cennych dzieł. On jednak sięgnął do kieszeni i wyciągnął 

z niej różaniec. Uniósł go wysoko i trzymając go tak, powiedział: „To 

najcenniejszy skarb Watykanu. Dajcie mi armię modlących się na 

różańcu, a podbiję świat”. 

 

Paweł VI 

Zatem Różaniec, ponieważ opiera się na Ewangelii i odnosi się jakby do 

centrum, do tajemnicy Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za 

modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne. Albowiem jego 

charakterystyczny element, mianowicie litanijne powtarzanie Pozdrowienia 

Anielskiego przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi, do którego – 

jako do ostatecznego kresu – odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie 

matki Chrzciciela: „Błogosławiony owoc żywota Twojego” (Łk 1, 42).  

 

 źródło : www.rozaniec.eu 

 (MO) 
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Zgodnie z zapowiedziami czas zająć się kolejną ważną dziedziną prawa  

a mianowicie prawem pracy. Kto wie czy nie jest ono najważniejszą dla ludzi 

dziedziną, bo tutaj mieszczą się regulacje dotyczące naszych obecnych 

dochodów, sposobu ich uzyskiwania a także sprawy naszej przyszłej 

emerytury. 

Można śmiało stwierdzić, że w dziedzinie tego prawa zachodzi najwięcej 

zmian i to nie tylko od czasu jego implementacji do przepisów prawa UE ale  

i obecnie. 

Spoglądając na kodeks pracy / mam możliwość porównania kilku kodeksów 

z rożnych lat/,widzę jak on się zmieniał. Dochodziły coraz to nowe regulacje 

i zmiany i dziś dla laika jest on nieczytelny. Od wielu lat mówi się o potrzebie 

wydania nowego jednolitego tekstu kodeksu ale wciąż odbywa się to w sferze 

dyskusji. Mówi się o tym, że w 2019 roku wreszcie sejm uchwali nowy kodeks 

pracy ale ja osobiście sądzę, że będzie to nadal tylko jego nowelizacja. Gdzie 

zatem tkwi przyczyna braku rozwiązania - wydaje się, że w konflikcie 

interesów pracodawcy i pracownika. Trudno ocenić, które lobby związki 

zawodowe czy związki pracodawców mają większy wpływ na posłów. 

Obserwując pracę komisji sejmowych na nową kodyfikacją wiemy dziś, ze  

w kolejnym roku nastąpią na pewno trzy zmiany w prawie pracy  

a mianowicie: 

 zmiany w zakresie umów o pracę, 

 zmiany w zakresie urlopów wypoczynkowych, 

 zmiany w zakresie regulacji premii uznaniowych. 

Dziś chciałbym zająć się pierwszym tematem czyli umowami o pracę. 

Aktualnie według kodeksu pracy mamy do czynienia z jednym rodzajem 

klasycznej umowy o prace określonym w art 22 kp. Ustawodawca 

taksatywnie określa co jest umowa o prace i jakie przesłanki muszą być 

spełnione aby mówić, że to co podpisaliśmy jest umową o pracę. Do tych cech 

należą: 
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-świadczenie pracy osobiście za ustalonym wynagrodzeniem, 

-świadczenie jej w określonym miejscu i wyznaczonym czasie, 

-świadczenie jej pod bezpośrednim kierownictwem pracodawcy lub osoby 

wyznaczonej, 

-zapewnienie przez pracodawcę stosownego bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-prawo do urlopu wypoczynkowego.  

Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione to bez względu jak pracodawca 

nazwał umowę jest ona umową o pracę. Ważne zatem jest aby podpisując 

umowę zwrócić uwagę na to czy te elementy wyrażnie z niej wynikają. 

Pamiętajmy, że jeśli pracodawca nie wykonuje swoich obowiązków i twierdzi, 

że jest to na przykład umowa zlecenia czy o dzieło, możemy w każdej chwili 

przed sądem dochodzić, że świadczona umowa była umową o pracę. Można 

tego dochodzić nawet po rozwiązaniu umowy, żądając wyplaty 

ekwiwalentów za urlop, zapłacenia składek do ZUS itp. 

Sporo mówi się o umowach śmieciowych. Co to oznacza, chodzi o umowy 

zlecenia czy umowy o dzieło. Sa to umowy cywilnoprawne a nie umowy  

o pracę. Oczywiście zawsze mogły być one nawiązywane ale nie dawały 

wykonawcy uprawnień jakie należą się pracownikowi choćby prawa do 

urlopu czy innych należnych świadczeń. Dziś co prawda zostały one 

uzusowione i pracodawca opłaca od nich składki ale inne świadczenia nadal 

są nienależne. Umowa zlecenia określona w art.750 kc jest rodzajem umowy 

o staranne wykonanie określonej pracy, najczęściej usługi, w której może nas 

wyręczyć wyznaczony przez nas zastępca co jest niedopuszczalne przy 

umowie o pracę. Natomiast umowa o dzieło to klasyczna umowa 

ukierunkowana na rezultat wykonania ustalonego dzieła. Obie te umowy jako 

cywilnoprawne na pewno pozostaną w kodeksie cywilnym ale nie będzie 

możliwości stosowania ich nadal w prawie pracy. 

Dziś jeżeli są bada czy umowa śmieciowa nie była fikcyjna bierze pod uwage 

takie dowody jak: 

-ewidencja czasu pracy, 
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-zobowiązanie do przestrzegania regulaminu ustalone w umowie, 

-zastrzeżenie w umowie dyspozycyjności, 

-ustalenie zmianowości w zakresie pracy, 

-zagwarantowanie w umowie prawa do urlopu, 

-konieczność usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Wystąpienie któregoś z tych elementów w umowie zawartej z pracodawcą 

lub w dokumentacji kadrowej zawsze spowoduje orzeczenie przez sąd, że 

mimo innej nazwy jest to ukryta umowa o pracę. Dlatego zawsze powinniśmy 

analizować to co podpisujemy i walczyć o swoje. 

Stosowane druki umów o pracę są z reguły standardowe ale warto analizować 

każdą rubrykę a w razie wątpliwości żądać od pracodawcy wyjaśnień czy 

sprostowania zapisów. 

Obecnie komisja kodyfikacyjna proponuje aby wprowadzić do kodeksu pracy 

tylko dwie formy umowy o prace a mianowicie: umowę etatowa oraz umowę 

nieetatową. Obie one gwarantowałyby pełne prawa pracownicze ustalone  

w kodeksie pracy a różnica w nich sprowadzałaby się wyłącznie do 

ustalonego czasu pracy. Umowa nieetatowa dotyczyłaby wyłącznie osób 

zatrudnianych w mniejszym wymiarze czasu pracy niż 16 godzin tygodniowo. 

Dziś podstawowy czas pracy dla pełno-etatowców to 40 godzin tygodniowo. 

Jest to teoretyczny czas pracy bowiem w systemach rozliczeniowych stosuje 

się różne okresy rozliczeniowe dla wielu grup. Ale o tym problemie w innym 

czasie napiszę. 

Czy i kiedy proponowane zmiany wejdą w życie i w jakiej formie, czy przez 

zmianę całego kodeksu, czy przez nowelizację trudno powiedzieć. Mają 

obowiązywać od przyszłego roku. 

Tak przedstawia się wprowadzenie do zagadnień obszernego prawa pracy 

obecnie. Kolejno w następnych numerach gazetki zajmę się sprawami zmian 

w zakresie urlopów i innymi sprawami pracowniczymi. 
(ZP) 
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„Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej: żywej, silnej i pięknej…” 

 

Tegoroczne, wrześniowe rekolekcje AK w Wyższym Seminarium Duchownym  

w Gościkowie-Paradyżu poprowadził ks. kanonik Zbigniew Samociak – asystent 

AK naszej Diecezji. Rekolekcje skierowane były zarówno do osób od lat 

działających w naszym stowarzyszeniu ale też do tych, którzy dopiero od 

niedawna poznają istotę AK. Rekolekcjonista, sięgając po bogate przykłady, 

dzielił się z nami tym czym powinna być AK w nauczaniu Św. Jana Pawła II ale 

sięgał też głębiej, np. do Świętej Rodziny. Ponieważ 08 września jest wspomnienie 

narodzenia Matki Bożej, to czy Jej narodzenie nie zakładało Bożej współpracy?, 

pytał ks. Zbigniew. My do takiej współpracy przygotowujemy się w naszych 

rodzinach, dobrze byłoby aby były to rodziny święte, mające też czas na wspólną 

modlitwę. Ale czasami w życiu jest tak, że gdy popełnimy grzech, tak jak syn 

marnotrawny mamy szansę wrócić do Boga Ojca. Tutaj rekolekcjonista, na 

podstawie przykładu życia słynnego malarza Rambrandta van Rijn, przybliżył nam 

etapy odejścia od Boga: oddzielenie od rodziny, oddzielenie od Boga i zburzenie 

porządku, który jest wkoło danej osoby. Bóg jednak na nas czeka i tak jak 

trędowaty mamy szansę do Niego przyjść, upaść na kolana i prosić go  

o przebaczenia za nasze grzechy. Ksiądz asystent w swoich konferencjach 

nawiązywał też do ogólnopolskiej inicjatywy władz krajowych AK dotyczącej 

ochrony życia. Właśnie na 08 września w kilkunastu miejscach Polski zawieszono 

banery mówiące o potrzebie poszanowania życia. 

Niedzielnej Mszy św. przeżywanej w kościele seminaryjnym przewodniczył 

ks. Biskup Paweł Socha, który na nawiązując do usłyszanych czytań zwrócił 

uwagę, że w oczach Boga osoby biedne, pokorne i nie wywyższające się są 

wyżej niż cwaniacy tego świata, dorabiający się w jakikolwiek sposób, tak by 

się dorobić byle mnie nie złapano. Jest to pokrzepienie dla nas, gdyż często 

katolicy przez swoje postawy są spychani na margines tego świata. Ks. Biskup 

odkrył przed nami też uniwersalną prawdę, że z wiarą człowieka jest jak  

z niedokończonym wnętrzem mieszkania. Wiara jest żywa, nie dana raz na 

zawsze, ma być pielęgnowana i rozwijana. Gdyby była dana raz na zawsze to 
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nie byłoby np. zaparcia się apostoła Piotra w Ogrójcu. Biskup Paweł życzył 

nam Akcji Katolickiej żywej i pięknej, przejawiającej się w silnej wierze. 

W kończącym rekolekcje podziękowaniu, prezes AK – Urszula Furtak 

dziękowała ks. Biskupowi za cenne wskazówki i jasny kierunek dla 

stowarzyszenia, ks. Asystentowi za poprowadzenie rekolekcji a przybyłym 

członkom za chęć rozwijania swojej wiary by była coraz piękniejsza. 

 Ryszard Furtak 

                                                                                                                              (AK)

 

Październik w ogrodzie to czas zakończenia zbiorów w naszych sadach oraz 

na grządkach z warzywami. Cieszymy się jesiennymi kwiatami. Gdy 

nadchodzi październik, w ogrodzie swoje piękno ukazują jesienne astry oraz 

chryzantemy. 

 

Październik to dobry czas na nowe 

nasadzenia drzew i krzewów. Warto 

zatem przemyśleć co zmienić w sadzie. 

Od października dostępne są tanie 

sadzonki drzew owocowych i krzewów 

z tzw. odkrytym korzeniem - nie tylko 

owocowych ale też np. 

żywopłotowych. Październik  

w ogrodzie to czas na planowanie, 

sadzenie, porządkowanie grządek po skończonych uprawach, użyźnianie 

gleby i przygotowanie ogrodu do nadejścia zimy.  

Przeglądamy korony drzew, usuwamy porażone chorobami części roślin  

i zaschnięte owoce (tzw. mumie), które należy spalić lub głęboko zakopać aby 

nie stały się źródłem zakażenia w przyszłym roku. Usuwamy również owoce 

opadłe z drzew, które zaczynają gnić.  Nadszedł doskonały okres aby w sadzie 

zastosować nawozy. Pomiędzy drzewami i krzewami rozrzuć i płytko zakop 

https://poradnikogrodniczy.pl/astry_jesienne.php
https://poradnikogrodniczy.pl/chryzantemy.php
https://poradnikogrodniczy.pl/sadzonki-drzew-owocowych.php
https://poradnikogrodniczy.pl/pliki/plikiporady/pazdziernik-1.jpg
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obornik lub kompost. Z nawozów mineralnych możesz zastosować Azofoskę 

(podobnie jak nawozy organiczne - rozsypujemy ją pomiędzy roślinami  

a następnie płytko przykrywamy ziemią . 

Październik jest w ogrodzie dobrym okresem na sadzenie drzew i krzewów 

owocowych.  Rośliny można sadzić dopóki nie zamarznie ziemia. 

Pozostałości po liściach i łodygach uprzątamy i wykorzystujemy do produkcji 

kompostu. Zwiędnięte części roślin możemy równie dobrze pozostawić 

zakopane w glebie - w podobny sposób użyźnią naszą glebę, a jest to metoda 

mniej pracochłonna. Należy jednak uważać aby nie pozostawić w ziemi 

resztek chwastów korzeniowych i roślin chorych! 

Przekopujemy ziemię na rabatach i zagonach, zasilamy ją obornikiem lub 

kompostem. Możemy też zastosować nawożenie nawozami mineralnymi. 

Sadzimy drzewa i krzewy ozdobne. Rośliny w pojemnikach możemy sadzić 

bez obaw. Natomiast jeżeli kupiliśmy rośliny z nagimi korzeniami, 

powinniśmy obejrzeć korzenie roślin i przyciąć ich uszkodzone części. Po 

posadzeniu rośliny obficie podlewamy. 

Wrażliwe na mróz krzewy (róże, hortensje, powojniki) u nasady obsypujemy 

ziemią lub korą do wysokości 20-40 cm (tzw. kopczykowanie). Nawet jeżeli 

gałęzie przemarzną, roślina odbije na wiosnę z dolnych okrytych części. 

 

KĄCIK SMAKOSZA 

Placki z dyni na słodko 

Składniki: 1 kg dyni zwyczajnej, duże 

kwaśne jabłko, 2 jajka, 3–4 łyżki 

zsiadłego mleka lub kefiru, 1,5 szklanki 

mąki, łyżeczka proszku do pieczenia,  

2 torebki cukru waniliowego, ½ łyżeczki cynamonu, sól, olej do smażenia, 

jogurt owocowy 

https://poradnikogrodniczy.pl/obornik.php
https://poradnikogrodniczy.pl/kompost.php
https://poradnikogrodniczy.pl/sadzdrzewowoc.php
https://poradnikogrodniczy.pl/sadzdrzewowoc.php
https://poradnikogrodniczy.pl/roze.php
https://poradnikogrodniczy.pl/hortensje.php
https://poradnikogrodniczy.pl/powojniki.php
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Przygotowanie: 

1.Dynię obierz, usuń miękki miąższ z pestkami, pokrój na małe kawałki.  

2.Włóż do płaskiego garnka, podlej 2 łyżkami wody, przykryj i duś, co jakiś 

czas mieszając, aż będzie miękka. 

3.Ostudź, przełóż do miski, rozgnieć widelcem. 

4.Obierz jabłko i zetrzyj na tarce, dodaj do dyni.  

5.Wsyp mąkę z proszkiem do pieczenia i szczyptą soli, cukier waniliowy oraz 

cynamon. 

6.Wbij jajka, dodaj zsiadłe mleko lub kefir. Wymieszaj. 

7.Usmaż porcje ciasta na oleju na złote placki z dyni.  

8.Oprósz cynamonem, udekoruj kleksem jogurtu 

Dżem z dyni 

Składniki:  4 kg dyni, 2 szklanki cukru, 3/4 szklanki wody, sok wyciśnięty  

z cytryny 

Przygotowanie: 

1. Dynię obierz, wydrąż pestki. Zetrzyj dyniowy miąższ na tarce. 

2. Umieść miąższ w garnku (najlepiej z grubym dnem), zasyp cukrem. 

3. Zalej masę sokiem z cytryny oraz wodą. 

4. Duś przez 15 minut pod przykryciem, od czasu do czasu mieszając. 

5. Kiedy zobaczysz, że dynia odrobinę się rozpadnie, zdejmij pokrywkę  

i gotuj dalej - przez 60-70 minut, aż dżem nabierze odpowiedniej 

konsystencji. Pamiętaj o mieszaniu, aby masa się nie przypaliła. 

6. Przełóż dżem do wyparzonych słoików i pasteryzuj przez 25 minut. 

Sernik dyniowy z polewą śmietanową  

Składniki:  

spód: 150 g ciasteczek korzennych (mogą być również 

pierniczki), 50 g płatków migdałowych, 90 g stopionego 

masła 

 

https://polki.pl/przepisy/porady-kulinarne,czy-rozni-sie-dzem-od-konfitury,10411785,artykul.html
https://polki.pl/przepisy/porady-kulinarne,czy-rozni-sie-dzem-od-konfitury,10411785,artykul.html
http://www.mniammniam.com/sklep/13799,Platki_migdalowe_duze_opakowanie_100_g_Manufaktura_Smaku.html
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masa serowa: 1 szklanka cukru, 1 łyżeczka przyprawy do piernika,  

¼ łyżeczki soli, 600 g sera trzykrotnie mielonego (taki do serników), 3 jajka, 

1 łyżeczka pasty waniliowej, 1 i ½ szklanki puree z dyni (300 g), patrz rada 

niżej 

polewa: 1 szklanka kwaśnej śmietany (240 g), koniecznie w temperaturze 

pokojowej, 1 łyżeczka pasty waniliowej, ¼ szklanki cukru (50 g) 

 

Przygotowanie:  

1.Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Przygotuj tortownicę o średnicy 

23 cm  

2.Przygotuj spód: rozgnieć ciasteczka korzenne (możesz użyć malaksera), 

wymieszaj z płatkami migdałowymi i rozpuszczonym masłem.  

3.Powstałą masą wyłóż spód tortownicy i dociśnij dobrze (np. szklanką lub 

miarką). 

4.Wstaw do nagrzanego piekarnika na 8-10 minut. Następnie wyjmij i odłóż 

na kratkę, żeby spód przestygł. 

5.W tym czasie przygotuj masę serowo-dyniową.  

6.Cukier wymieszaj z przyprawą do pierników i solą. 

7.Ser włóż do dużej miski lub miski robota i rozmieszaj, żeby miał jednolitą 

konsystencję. Następnie stale ubijając dodawaj porcjami cukier  

z przyprawami. 

8.Do masy serowej wbij jedno jajko i dobrze wymieszaj, a następnie wbij 

kolejne 2, po każdym dobrze mieszając ser. 

9.Na końcu dodaj puree z dyni oraz pastę waniliową. Wymieszaj wszystko do 

połączenia składników i wylej na przestudzony spód. 

10.Do naczynia lub formy wlej sporo gorącej wody i wstaw na dół piekarnika. 

Sernik włóż na półkę wyżej. Dzięki parze wodnej sernik będzie piekł się 

równomiernie i nie opadnie. 

11.Piecz sernik w temperaturze 180 stopni przez 30 minut. Następnie obniż 

temperaturę do 160 stopni i piecz kolejne 15 minut. 

12.W tym czasie przygotuj polewę śmietanową. W miseczce wymieszaj 

śmietanę, cukier i pastę waniliową. 

13.Sernik wyjmij z piekarnika i posmaruj go polewą śmietanową. Ponownie 

wstaw do piekarnika i zapiekaj 8 minut. 

http://www.mniammniam.com/sklep/12787,Przyprawa_do_piernika_duze_opakowanie_100_g_Manufaktura_Smaku.html
http://www.mniammniam.com/sklep/7587,Pasta_z_wanilii_Madagascar_Bourbon_118_g_Nielsen_Massey.html
http://www.mniammniam.com/sklep/7587,Pasta_z_wanilii_Madagascar_Bourbon_118_g_Nielsen_Massey.html
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14.Wyjmij na kratkę i przestudź 10 minut. Po tym czasie odkrój od rantu 

tortownicy ostrym nożem (rantu nie zdejmuj), wierzch nakryj folią 

aluminiową i zostaw do całkowitego wystygnięcia. 

15.Potem nakryj tortownicę folią spożywczą i wstaw na kilka godzin,  

a najlepiej całą noc, do lodówki. 

16.Przed podaniem możesz posypać pokruszonymi ciasteczkami korzennymi 

albo połówkami orzechów włoskich . 

Rada: puree łatwo zrobić. Najlepiej użyć do niego dyni hokkaido, bo ma 

piękny pomarańczowy kolor i można jeść ją ze skórką. 300 g dyni pokrój  

w kostkę, zalej wodą i gotuj do miękkości. Potem odcedź, przestudź i zmiksuj 

na gładkie puree. 

S m a c z n e g o ! ! !                     (EZ) 

 

 

Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny 

i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie 

mają głosu.

 

Je z u Ufa m 

T obie  

Mie się c zni k  Pa ra f i i  p .w.  Mi ł os ie rd zia  Bo że g o  

w Dy ch o wie -  wyda r ze nia  re l i gi jne  i  sp ołe c zne ,  

inte n c je  m sza l ne ,  o gł o sze nia ,  inf o rma c je  

Wyda w ca   
Pa ra f ia lny  Od d zia ł  Ak cj i  Ka t o lic k ie j  –  re da gu ją  

czł o nk owie  p o d k ie r un kie m Pre ze sa  

Wsp ółpra ca   Pro b os zc z  Pa ra f i i  

Na kła d  130  e gze mp la rzy  

Ma te r ia ły  d o ga ze t ki  mo żn a  pr ze s yła ć  na  a dre s  e -ma i l :  

A .Ka s te r@ wp.p l .   

Ws ze lk ie  za pyta nia  mo żna  sk ła da ć na  P le ba ni i  l u b w K oś cie le .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

