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“Bóg odkrywa skarby Swej Mądrości i Swego Ducha w każdym czasie; ale 

gdy nasila się zło, On rozlewa Swe dary jeszcze obficiej”. Te słowa 

wypowiedział wielki mistyk św. Jan od Krzyża, który żył w bardzo 

trudnym okresie rozdzierającej Europę Reformacji. Tragiczne 

wydarzenia tamtego okresu przyprawiały wielu katolików o przerażenie 

i rozpacz. Jednak św. Jan swym przenikliwym wzrokiem potrafił przejrzeć 

niezbadane drogi Boże i wiedział, że nie ma powodu do paniki: Bóg 

obdarza hojnie i z niezmienną wiernością – a wtedy, gdy wielu zamyka się 

na Jego dary, On daje podwójną miarę tym, którzy są gotowi je przyjąć. 

Powyższe spostrzeżenia są niezwykle aktualne dziś, w epoce posoborowej  

i na przełomie wieków. My także stajemy przerażeni i bezradni wobec 

nasilającego się zła: terroryzmu, materializmu, odchodzenia od Kościoła, czy 

też konsternacji i beznadziejnej rezygnacji wielu w łonie samego Kościoła. 

Wszystko to przeraża i niemal paraliżuje. Jednak lęk i zwątpienie są zupełnie 

nie na miejscu, gdyż Bóg właśnie teraz rozlewa Swą łaskę obficiej niż 

kiedykolwiek. Nie możemy być ślepi na to ogromne dobro, które się dokonuje 

w Kościele i poprzez Kościół. Bóg i dziś wzbudza wielkich świętych, a wiedzą 

o tym najlepiej ci, którzy mają wgląd w ludzkie serca poprzez kierownictwo 
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duchowe. Duch Boży pomnaża liczbę swoich wybranych świadków właśnie  

w okresach największych kryzysów, by dać światu jaśniejące przykłady 

świętości, żywe wzory tchnące Ewangelią, ukryte źródła modlitwy  

i wstawiennictwa w świecie.  

Droga do świętości. W dzisiejszym świecie często zapominamy, że 

podstawowym powołaniem każdego chrześcijanina jest dążenie do świętości. 

Zamiast tego świat proponuje nam zdobywanie wartości czysto ludzkich, 

takich jak bogata osobowość, życiowe spełnienie, czy wartościowe relacje. 

Doskonałość chrześcijańska nie wyklucza posiadania tych cech, wręcz 

przeciwnie, są one jej integralną częścią, ale równocześnie nie mogą stać się 

celem samym w sobie. Pewna wiodąca gazeta w Kalkucie opublikowała 

niedawno artykuł na temat zagrożeń cywilizacyjnych naszej planety, 

napisany przez znanego profesora (dodajmy, że nie teologa), który stwierdził 

bezskuteczność ochrony środowiska przez jakiekolwiek prawo. Jego zdaniem 

jedynie osobiste dążenie do świętości poszczególnych członków 

społeczeństwa może coś zmienić: “Świętość stanowi jedyną skuteczną 

terapię”. 

Dążenie do doskonałości jest wypełnieniem zalecenia Chrystusa, który 

powiedział: “Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski (Mt 

5,48). Chrystus nie głosi dwupoziomowej moralności: jedne przykazania dla 

zwykłych ludzi, inne dla elity. Wszyscy jednakowo są wezwani do osiągnięcia 

szczytu. Potwierdza to św. Paweł: “Wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 

4,3), oraz: “Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci  

i nieskalani przed Jego Obliczem” (Ef 1,4). 

Duch Uświęciciel! Historia Kościoła obfituje w przykłady potężnego 

działania Ducha Świętego w sercach ludzi, którzy heroicznie zdążali za 

Chrystusem Ukrzyżowanym i stali się wzorami świętości. Choć ograniczeni 

warunkami epoki, w której żyli, mogą i dziś wiele nam powiedzieć i wskazać 

na ponadczasowe wartości chrześcijańskiej doskonałości. 

Pierwszą charakterystyczną cechą tych nosicieli Ducha Świętego jest 

niezachwiane dążenie ku prawdzie, autentyczności, ku wyznaczonemu 

celowi. Nie ma w nich śladu połowiczności, czy jakiejkolwiek mierności. 

Złożyli całkowity dar z siebie, radykalnie przylgnęli do Chrystusa  
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i wspaniałomyślnie służyli braciom. Potężna moc Ducha determinowała ich 

do tego, by starać się przeżyć swoje życie najlepiej jak tylko można, a to 

prowadziło do coraz głębszego wchodzenia w siebie (interioryzacji). 

Dojrzewali stopniowo do coraz intymniejszej komunii z Trójjedynym Bogiem, 

z Jezusem i z Maryją. Ich życie dla Boga przemieniało się w życie z Bogiem  

i w Bogu. 

Równocześnie byli prowadzeni ku stopniowemu oczyszczeniu  

i nieustannemu nawróceniu. Czystość serca i sumienia stanowiła nieodzowny 

element tego procesu. Było to już nie tylko unikanie najmniejszych 

dobrowolnych uchybień, ale wszystkiego, co nosiło ślad niedoskonałości. 

Oczyszczeniu ulegały także motywacje i intencje, musiały być uwolnione od 

nieuporządkowanego egoizmu i miłości własnej. Te wspaniałomyślne wysiłki 

duszy ku swemu oczyszczeniu wspomagał Duch Święty zsyłając cierpienia  

i próby wewnętrzne, które ostatecznie uwalniały duszę od pozostałości 

wrodzonej miłości własnej. Doświadczali swego ubóstwa i bezsilności, co 

jednak nie sprowadzało ich z obranej drogi, lecz jeszcze silniej pociągało do 

szukania pomocy w wytrwałej modlitwie i w Sakramentach. Ostatecznie 

jedynym celem całego ich życia stawało się pełnienie Woli Ojca. 

Inną charakterystyką Świętych było ich głębokie życie modlitwy prowadzącej 

aż do mistycznego zjednoczenia. Doświadczali w sobie tego, o czym mówi św. 

Paweł: “Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Ich modlitwa 

była nieopisaną więzią z Ojcem, w Chrystusie, przez Ducha Świętego. 

Na koniec Duch uzdalniał ich do osiągnięcia szczytu – zjednoczenia  

z Chrystusem Ukrzyżowanym. Poddawani bolesnym próbom, 

niepowodzeniom, chorobom, udrękom duszy i ciała, znosili je ze 

wspaniałomyślną rezygnacją radując się, że stali się uczestnikami cierpień 

swego Mistrza. 

Otwarci na Ducha. Skoro Duch Święty rodzi świętych, to musimy zapytać się 

siebie: dlaczego wciąż nimi nie jesteśmy? Z całą pewnością wina nie leży po 

Jego stronie! “Bóg chce wszystkich obdarować skarbami Swojej świętości, ale 

my stawiamy Mu przeszkody” (św. Jan od Krzyża). Nie pozwalamy, by nas 

oczyszczał, uświęcał, porywał na szczyty. Brak nam przede wszystkim 

otwartości i posłuszeństwa. Duch nie przymusza, zawsze szanuje naszą 
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wolność, działa poprzez delikatne natchnienia. Tylko miłość może stworzyć 

przestrzeń dla Niego. 

Św. Jan od Krzyża podaje nam ważne wskazówki na drodze do doskonałości: 

“Jeśli chcesz poczuć delikatne tchnienie Ducha, staraj się osiągnąć święte 

skupienie, ciszę wewnętrzną, wolność serca i duchowe ubóstwo”. Jeśli 

wnętrze naszej duszy jest nieustannie wypełnione tumultem myśli, 

zanurzone w sprawach zewnętrznych, światło Ducha nie zdoła się do nas 

przebić. Dlatego św. Jan, Doktor Kościoła, zachęca nas do skupienia i ciszy. 

Taką miłosną uwagę na Boga nazywa “najlepszą dyspozycją, dzięki której 

Duch Święty może działać, poruszać i pouczać”. Następnym warunkiem, jaki 

wymienia mistyczny Doktor jest wewnętrzna wolność serca. Miłość własna  

i nieuporządkowane przywiązania sprawiają, że serce staje się niezdolne do 

kontrolowania własnych pożądań i nie potrafi odpowiedzieć na poruszenia 

Ducha. Kolejnym warunkiem, dziś szczególnie pomijanym, jest ubóstwo 

duchowe. Tylko puste dłonie mogą być napełnione. Kiedy stajemy przed 

Bogiem świadomi swej grzeszności i bezsilności, Duch Święty przychodzi  

i napełnia nas Swymi darami. 

Pierwszeństwo bratniej miłości. Sobór Watykański II rzucił szczególne 

światło na miłość braterską czyniąc ją fundamentalną zasadą duchowości 

naszych czasów. Papież Paweł VI nazwał naszą epokę “godziną miłości”. Jest 

to prawdziwy powrót do Ewangelii. Odkrywanie na nowo wartości 

wzajemnej miłości musi prowadzić równocześnie do odczytywania jej istoty, 

tego, że nie można prawdziwie kochać drugiego człowieka bez głębokiej 

miłości do Boga, i odwrotnie. Trudno nam jest ocenić naszą miłość do Boga, 

za to możemy z łatwością przetestować naszą miłość bliźniego, która, jak 

mówi św. Teresa z Avila, jest miarą miłości Bożej. Miłość chrześcijańska to coś 

więcej niż tylko bycie dobrym, to więcej niż zwykły altruizm. To udział  

w miłości jaką Trzy Osoby Boskie mają ku sobie i ku nam. A więc kochając 

mojego brata, zanurzam się w miłości, jaką Bóg go kocha.  

Czasem bardzo łatwo jest mówić o wielkich sprawach, o zaangażowaniu na 

rzecz Kościoła, na rzecz lepszego świata… A co z drugim człowiekiem, który 

żyje obok? Łączność w Duchu Świętym, o której mówi Liturgia, odnosi się 

przede wszystkim do najbliższego kręgu osób związanych z nami, a dopiero 

potem do wszystkich ludzi na ziemi. 
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Zapomniana asceza. W epoce, w której żyjemy kładzie się głównie nacisk na 

szukanie przyjemności, hedonizm, zmysłowość. Nic dziwnego, że  

i chrześcijanie zarażają się tymi wartościami. Biskup Fulton Sheen mawiał: 

“Świat komunistyczny wybierał krzyż bez Chrystusa. Dzisiejszy świat 

konsumpcjonizmu wybiera Chrystusa bez krzyża”. Ale chrześcijaństwo bez 

krzyża, bez zaparcia się samego siebie po prostu nie istnieje. 

Chrześcijanin Trzeciego Tysiąclecia musi nauczyć się żyć swoją wiarą wbrew 

ponętom grzesznego świata, szatana i własnego ciała. Samozaparcie, 

oderwanie, asceza nie są wartościami negatywnymi, wręcz przeciwnie, 

uzdalniają nas do większej miłości. A nade wszystko prowadzą do 

zjednoczenia z Chrystusem Ukrzyżowanym. W Nim nasze ludzkie sukcesy, 

czy porażki nabierają nowej wartości. Nie tylko oczyszczają i wynagradzają, 

ale przede wszystkim przemieniają nas w Chrystusa, dają nam udział w 

odkupieniu świata. Święci wiedzieli o tym aż nadto dobrze, dlatego nie tylko 

cenili krzyż, oni go pragnęli… 

Życiowe spełnienie. Każdy człowiek spełnia się jedynie w miłości. Im jest ona 

doskonalsza, tym głębsze jest spełnienie. W momencie, gdy osiągniemy 

doskonałą miłość, spełnimy jedyny cel naszego życia, gdyż Bóg stworzył nas 

na Swoje podobieństwo, a On jest Miłością… “Zostaliśmy stworzeni dla 

miłości”, mówi św. Jan od Krzyża, a Leon Bloy dodaje: “Pod koniec naszego 

życia będziemy mieć tylko jeden powód do smutku – że nie jesteśmy święci”. 

Pełnia miłości i świętości ma być koroną naszego istnienia i ma nas 

zaprowadzić do wiecznej komunii z Bogiem Miłości. Prośmy więc Ducha, 

Tchnienie miłości Ojca i Syna słowami modlitwy: 

Oddychaj we mnie o Duchu Święty, by moje myśli były święte! 

Prowadź mnie o Duchu Święty, by moje działanie było święte! 

Pociągnij mnie, abym kochał to, co święte! 

Umocnij mnie, bym mógł zachować to, co jest święte! 

Trzymaj mnie, bym nigdy nie utracił świętości! 

Źródło:https://www.karmel.pl/dazenie-do-swietosci-dzis/ 

 (HŁ) 
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Do wieczności w październiku 
odeszli: 
- śp. Halina Świątek - Bronków 
- śp. Lucyna Podsada - Bronków 
 

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 
 
LISTOPAD 2018 

NIEDZIELA 04.11.2018 

godz. 8.00 – śp. Emilia, Jan, Mikołaj, 
Helena, Janina 
godz. 11.00 – śp. Jan, Wanda 
Szczepaniak i zmarli z rodziny  
WTOREK 07.11.2018 
godz. 10.00 – o szczęśliwą operację 
i Boże błogosławieństwo dla  
ks. Marka 
PIĄTEK 09.11.2018 
godz. 17.00 – śp. Sławomir 
Zawadzki, śp. Wiesław Zieliński 
SOBOTA 10.11.2018 
godz. 17.00 – śp. Helena, Marcin  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 11.11.2018 

godz. 8.00 – śp. Pelagia, Jan, 
Stanisław, Stefania 
godz. 11.00 – w intencji Ojczyzny  
z okazji 100 lecia odzyskania 
niepodległości   
ŚRODA 14.11.2018 
godz. 17.00 – śp. Piotr, Eugeniusz, 
Anna, Wojciech, śp. Michał Tracz 
PIĄTEK 16.11.2018 
godz. 17.00 – śp. zmarli z rodziny 
Godlewskich 
 

SOBOTA 17.11.2018 
godz. 17.00 – w intencji Natalii  
z okazji 18 urodzin 
NIEDZIELA 18.11.2018 

godz. 8.00 – śp. Ignacy, Bronisław 
Szczepaniak 
godz. 11.00 – śp. Maria, Edward 
Biernaccy 
ŚRODA 21.11.2018 
godz. 17.00 – śp. Maria, Julian 
Biesiadeccy  
PIĄTEK 23.11.2018 
godz. 17.00 – w intencji Aleksandry 
z okazji 40 urodzin – od mamy  
i cioci Ireny z rodziną 
SOBOTA 24.11.2018 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od parafian 
NIEDZIELA 25.11.2018 

godz. 8.00 – śp. Marianna, Roman, 
Ewa, śp. ks. Witold Kosicki,  
śp. ks. Stanisław Karliński 
godz. 11.00 – śp. Danuta, Czesław 
Kościk 
PIĄTEK 30.11.2018 
godz. 17.00 – w pewnej intencji 
 
GRUDZIEŃ 2018 

SOBOTA 01.12.2018 
godz. 17.00 – śp. Stanisław, Maria, 
Michał Nieznajemscy, śp. Rozalia, 
Józef Najdyk, śp. zmarli z rodziny 
Najdyk i Nieznajemskich 
NIEDZIELA 02.12.2018 

godz. 8.00 – śp. Damian 
Szczeciński, śp. Antonina, 
Kazimierz Karczewscy 
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godz. 11.00 – w intencji Patryka  
i Mateusza z okazji urodzin 
 

Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 
 
LISTOPAD 2018 

NIEDZIELA 04.11.2018 

godz. 9.30 – śp. Jan Kulik i zmarli  
z rodziny Pierzgała  
CZWARTEK 08.11.2018 
godz. 17.00 – śp. Helena, 
Franciszek Patynowscy 
NIEDZIELA 11.11.2018 

godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy 
CZWARTEK 15.11.2018 
godz. 17.00 – śp. Andrzej, Maria, 
Stanisława, Antonina Niemiec 
NIEDZIELA 18.11.2018 

godz. 9.30 – śp. Kazimierz, Jan, 
Andrzej Marian, Zofia, Halina  
z rodziny Świątek, śp. Jan, 
Katarzyna, Jan Babiarz 
CZWARTEK 22.11.2018 
godz. 17.00 – w intencji Marianny 
Maćkowiak z okazji 90 urodzin - od 
dzieci, wnuków i prawnuków 
NIEDZIELA 25.11.2018 

godz. 9.30 – śp. Helena Obolewicz  
i zmarli z rodziny Szymańskich  
i Kuczyńskich 
 
GRUDZIEŃ 2018 

NIEDZIELA 02.12.2018 

godz. 9.30 – śp. Józefa, Stanisław 
Lewandowscy 

Intencje mszalne  

w kościele w Brzózce: 
 
LISTOPAD 2018 

NIEDZIELA 04.11.2018 

godz. 12.30 – śp. Stanisława, 
Tadeusz Jędrzejewscy  
PONIEDZIAŁEK 05.11.2018 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 11.11.2018 

godz. 12.30 – śp. Józef Niedzielski 
WTOREK 13.11.2018 
godz. 17.00 – za parafian  
NIEDZIELA 18.11.2018 

godz. 12.30 – śp. Andrzej Tomczak 
w 1 rocznicę śmierci 
WTOREK 20.11.2018 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 25.11.2018 

godz. 12.30 – śp. Helena Lange  
w 29 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
 
GRUDZIEŃ 2018 

NIEDZIELA 02.12.2018 

godz. 12.30 – śp. Kazimierz Rezner 

w 1 rocznicę śmierci 

 

 
 

 
 
                                                                 (MK)
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Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

Mszą św. dziękczynną, w paradyskiej świątyni, celebrowanej przez ks. kan. 
Zbigniewa Samociaka –  Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej, rozpoczęto spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, 
zamykające działalność pracy Stowarzyszenia w kadencji 2014-2018.  
Członkowie Rady DIAK zebrani na zwyczajnym posiedzeniu sprawozdawczo – 
wyborczym, w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu, 
podsumowali wydarzenia mijającej kadencji w wymiarze: parafialnym, 
diecezjalnym i krajowym. Za najważniejsze uznano przeprowadzenie przez 
najbardziej trudny okres Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze i  utworzenie 
z niej największej placówki katolickiej w diecezji, znaczne rozszerzenie 
podejmowanych rekolekcji formacyjnych, prowadzonych konkursów, przeglądów 
i zawodów oraz wydanie  Śpiewnika Pieśni Patriotycznej, jako daru AK dla 
Niepodległej. AK szeroko włączyła się w krajową inicjatywę „Różaniec do granic”, 
ogólnopolską promocję życia nienarodzonego „Żyjesz bo Twoi Rodzice Cię kochali” 
oraz uroczystości ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce. Poprzez 
uruchomienie strony na Facebooku, DIAK podjęła też wyzwanie nowej formy 
komunikowania się i ewangelizacji. Podczas Rady przyjęto sprawozdania: 
finansowe oraz z działalności DIAK z kadencji 2014-2018. Na wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rada udzieliła ustępującemu Zarządowi absolutorium. Prezes DIAK  
w latach 2007-2018 Urszula Furtak, pełniąca od roku 2016 również funkcję 
Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, odstąpiła od kandydowania na kolejną kadencję. 
W przeprowadzonych wyborach Rada DIAK wyłoniła trzech kandydatów na 
prezesa DIAK: Ryszarda Furtaka, Stanisława Walnera i Marka Witkowskiego. 
Ostatecznego mianowania prezesa dokona dekretem Biskup Diecezjalny. Rada 
DIAK wybrała także sześciu pozostałych członków Zarządu: Urszulę 
Furtak, Zbigniewa Gawła, Jana Greczycho, Krystynę Koszylowską, Andrzeja 
Stankowiaka i Danutę Tchórzewską oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną. 
Delegatem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej do Rady 
Krajowego Instytutu wybrano Marka Witkowskiego.  

Z pasterskim błogosławieństwem JE Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, 
który odwiedził zebranych, rozpoczęto kolejną kadencję apostolskiej działalności 
Stowarzyszenia, wyznaczoną na lata 2018-2022.                    

Króluj nam Chryste!              W imieniu Rady DIAK 
Przewodniczący zebrania Rady DIAK  

Mirosław Olejniczak 
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Wspólnota Dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Dychowie zaprasza w każdy piątek na adorację Najświętszego 
Sakramentu w godzinach: 16:30 – 17:00, w duchu wynagrodzenia 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy popełnione w nasz ych 
rodzinach, parafii i ojczyźnie.  

 

 

INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

Nauczmy się modlić o przyjście Królestwa Jezusowego Serca, o to, by 

wszystkie zamiary Jego się spełniły, by Chwała Boża tak na niebie, jak i na 

ziemi. Takim apostołom i takim modłom obiecał Zbawiciel przez Małgorzatę 

Marię tak nieprzebrane skarby błogosławieństw, że ich ona nie umie opisać. 

Krzyże i boleści są najskuteczniejszą i najsilniejszą modlitwą o chwałę  

i królowanie Serca Jezusowego. Nie lękajmy się ofiary, bo ona jest dźwignią 

Dzieł Bożych. Zbliż się do Niego z Marią Małgorzatą i pocieszaj Jezusa, 

ofiarując mu swoje serce. Przychodzi powierzyć ci tajemnice nieskończonej 

swej Miłości i pełnię nieskończonego smutku. 

„Jakże mało mam prawdziwych i szlachetnych przyjaciół, które wynagradzają 

mojemu Sercu za grzechy własne i grzech bliźnich, za brak miłości i zaufania. 

Zwracam się dusz dobrych, praktykujących, do przyjaciół, pocieszajcie, 

kochajcie, wynagradzajcie Memu Zbolałemu Sercu. 

Miłujcie Mnie miłością poświęcenia. Gdybyście wiedzieli, jak bardzo pragnę, 

by Mnie ludzie kochali, niczego byście nie żałowali, by spełnić pragnienie 

Mego Serca.”  

(BS) 
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(HŁ) 

  

 

   Jednym z najważniejszych praw pracowniczych, zagwarantowanych nie 

tylko w kodeksie pracy ale i w konstytucji, jest prawo do urlopu. Wraz  

z zapowiedzianą zmianą kodeksu pracy zostały zapowiedziane także zmiany 

w problematyce urlopów, zwłaszcza wypoczynkowych. Mała jest nadzieja, że 

wejdą one w życie, w 2019 roku bowiem budzą wiele wątpliwości  

i u pracodawców ale i u samych pracowników. 



11 
 

  Urlopy to nie tylko urlopy wypoczynkowe. Generalnie należy podkreślić, ze 
mówiąc o urlopach mamy na myśli urlopy pracownicze, bowiem tylko  
z faktem wykonywania umowy o pracę według kp, wiąże się to pojęcie. Przy 
umowach cywilnoprawnych, w wyniku których świadczymy pracę, prawo do 
urlopu nie przysługuje.  

  Warto zatem poznać wszystkie rodzaje urlopów, zasady ich udzielania  
i związane z nimi prawa i obowiązki. A zatem kolejno: 

1.Pracowniczy urlop wypoczynkowy: 

Urlop taki aktualnie jest uzależniony od stażu zatrudnienia i wynosi 20 dni 
dla osób posiadających staż  do 10 lat / liczy sie w tym okres nauki różny dla 
rodzaju ukończonej szkoły/ lub 26 dni dla osób które posiadają staż pracy 
ponad 10 lat. 

Nowe propozycje przewidują zrównanie wymiaru urlopu dla wszystkich do 
26 dni roboczych. Pamiętajmy  jednak, że wymiar ten obejmuje tylko dni 
robocze. Zatem wszystkie dni wolne od pracy nie wliczają się do wymiaru.  
W praktyce oznacza to, że biorąc miesiąc urlopu, to dochodzi nam 4 niedziele 
i 4 soboty  a jeśli w tym czasie są święta, to faktycznie korzystamy z 36 dni 
wolnych od pracy 

Urlop ten powinien być nieprzerwany a w myśl kodeksu, jedynie na wniosek 
pracownika może być dzielony, przy czym podzielony nie powinien być 
mniejszy niż 14 dni. W praktyce nie jest to zazwyczaj przestrzegane co 
stanowi naruszenie przepisów. Pamiętajmy, że za niewykorzystany urlop nie 
można żądać ekwiwalentu pieniężnego, poza przypadkami kiedy następuje 
rozwiązanie umowy o prace i fizycznie nie ma już możliwości wykorzystania 
urlopu. Za czas urlopu pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia a tak zwane 
świadczenie urlopowe będące średnią z ostatnich trzech miesięcy 
wynagrodzenia za prace. 

2.Urlop na żądanie 

Wymiar jego wynosi 4 dni w roku i pamiętajmy, że nie są to 4 dni zwiększające 
przysługujący wymiar urlopu ale wchodzące w jego skład. Pracownik musi 
zgłosić go najpóźniej w dniu rozpoczęcia, nawet telefonicznie i może brać go 
w częściach. Nowe przepisy proponują likwidację tego urlopu lub 
pozostawienie ale z obowiązkiem zgłoszenia zamiaru 24 godziny przed jego 
wykorzystaniem. Całkowita likwidacja byłaby naruszeniem implementacji 
prawa UE. 

3.Urlop bezpłatny 
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Wyróżniamy dwa jego rodzaje. Jeden to na dowolny cel a drugi na okres 
wykonywania pracy u innego pracodawcy. Pracodawca musi wyrazić zgodę 
na taki urlop a w wypadku odmowy pracownik nie ma roszczeń. 

4.Urlopy okolicznościowe 

Są to krótkoterminowe urlopy udzielane z uwagi zaistnienia ważnych 
okoliczności.  

- na własny ślub 2 dni 

- na urodzenie dziecka 2 dni 

- na pogrzeb najbliższych członków rodziny 2 dni 

- na pogrzeb dalszych krewnych i powinowatych 1 dzień. 

5.Urlopy szkoleniowe 

W przypadku przygotowywania się do egzaminu maturalnego to 6 dni 
natomiast przy egzaminach dyplomowych to 21 dni. Sprawa ta jest jednak 
rozwiązana połowicznie, bowiem brak jest regulacji jak traktować naukę 
eksternistyczną kiedy zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. 
Stosuje się tutaj zasadę, że jeżeli pracodawca skierował sam pracownika, 
celem podnoszenia kwalifikacji, to obligatoryjnie udziela wolnego na naukę 
zaś w innych wypadkach nie musi dawać płatnego wolnego. 

6.Urlopy związane z rodzicielstwem 

. urlop ojcowski 

-urlop macierzyński 

- urlop rodzicielski  

- urlop wychowawczy 

Są to szczególne formy urlopowe, które w ostatnich latach ulegały dużym 
zmianom i wymagają szczegółowego omówienia /obszernego/ 

Przekraczałoby to możliwości obecnej gazetki a zatem odkładam omówienie 
tych urlopów na kolejny miesiąc .Ponieważ ustawodawca uważa, że  
w zakresie tych urlopów wyczerpano już wszystko nie planuje się tu żadnych 
dalszych zmian. Chciałbym dodać, że nie sposób omówić wszystkich 
szczegółów tak krótkim artykule, więc tradycyjnie, jeżeli ktoś potrzebuje 
więcej informacji proszę o pytania.  

(ZP) 
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,, Śpieszmy się”                                               Ks. Jan Twardowski 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą  
zostaną po nich buty i telefon głuchy  
tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze  
najważniejsze tak prędkie  że nagle się staje  
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy  
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.  
 
Nie bądź pewny, że czas masz bo pewność niepewna  
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście  
przychodzi jednocześnie jak patos i humor  
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej  
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu  
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon  
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy  
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć  
kochamy wciąż za mało i stale za późno  
 
Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze  
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny  
 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą  
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą  
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości  
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.  

źródło: literatura.wywrota.pl  

 (MO) 

„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was,  

i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie 

się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.  

Mt 5,1-12a Osiem błogosławieństw 
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Porady ogrodnicze na listopad – jakie prace należy wykonać? Listopad nie 
rozpieszcza ciepłymi temperaturami. Trzeba pomyśleć już o zabezpieczeniu 
roślin przed mrozem i wykopaniu tych, które w gruncie nie zimują. Do tego 
dochodzą stałe prace pielęgnacyjne i porządkowe. To również ostatnia chwila 
na sadzenie drzew i krzewów - dobry czas na ich ukorzenienie przed zimą.  

Porządki. Prac porządkowych w listopadzie jest sporo. Regularnie grabimy 
spadające z drzew liście. Ich zaleganie na trawniku oraz na rabatach może 
powodować choroby. Usuwamy chore i opadłe liście róż a także zeschnięte 
owoce z drzew. Wycinamy dwuletnie pędy malin. Oczyszczamy grządki 
warzywne z resztek roślin. Grządki przekopujemy i zostawiamy w tzw. ostrej 
skibie. Możemy rozłożyć na nich obornik lub kompost. Wykopujemy rośliny 
niezimujące w gruncie np. mieczyki i dalie. Przechowujemy je w suchym  
i przewiewnym miejscu. Trawnik kosimy jeśli jeszcze rośnie. Na bieżąco 
grabimy i usuwamy opadłe liście. 

Sadzimy. To dobry czas na sadzenie roślin z odkrytym korzeniem. Teraz ich 
ceny w centrach ogrodniczych będą dużo korzystniejsze niż na wiosnę. 
Sadzimy m.in. drzewka i krzewy owocowe. Możemy w warzywniaku wysiać 
pietruszkę, marchew, szpinak czy koper na wczesny zbiór wiosenny. 
Podlewanie. Iglaste i liściaste drzewa oraz krzewy zimozielona warto podlać, 
póki ziemia nie jest jeszcze zamarznięta. Ochroni je to przed tzw. suszą 
fizjologiczną i pomaga przezimować. Rośliny te są aktywne także zimą  
i podczas słonecznych ale mroźnych dni pędy wyparowują wodę, a nie mogą 
jej pobrać z zmrożonej ziemi. 
Oczko wodne. Nie zapomnijmy zabezpieczyć je przed zasypaniem liśćmi. 
Oczywiście należy także przenieść ryby do akwarium, wyłączyć i wyczyścić 
wszelkie urządzenia typu filtry i pompy oraz spuścić wodę i oczyścić zbiornik 
z mułu i resztek roślin. 
Osłaniamy przed mrozem. Róże osłaniamy matami lub włókniną a podstawy 
obsypujemy kopczykiem ziemi. Osłaniamy także rośliny owocowe – u podstawy 
obsypujemy je ziemią zaś pień i koronę owijamy z pomocą sznurka słomą lub 
tekturą. Winorośle ściągamy z podpór, układamy na ziemi i obsypujemy warstwą 
gleby. Po pierwszych przymrozkach okrywamy np. lawendę, trawę pampasową, 
gęsiówkę, tymianek i inne rośliny wieloletnie, wrażliwe na niską temperaturę. 
Przed mrozem warto zabezpieczyć także wysadzone niedawno cebule tulipanów, 
narcyzów i szafirków – możemy okryć je iglastymi gałązkami. Nie zapomnijmy 
zabezpieczyć roślin na tarasach i balkonach. Jeśli możemy schowajmy je do 
pomieszczeń.  



15 
 

 

 

Zapiekane gruszki z boczkiem i rokpolem 

Składniki: 4 spore gruszki, raczej twarde niż 
miękkie,16 cienkich, ale sporych plastrów 
wędzonego, surowego boczku, 20 dag rokpola, 
świeżo zmielony czarny pieprz, sok z połowy 
cytryny, łyżka masła jako dodatek: żurawina ze 
słoika - najlepiej własnej produkcji z gruszkami 
cukrówkami  

Przygotowanie: Gruszki obieramy, przekrawamy na połówki, wykrawamy 
gniazda nasienne. Natychmiast skrapiamy sokiem z cytryny - zachowają swój 
ładny, jasny kolor. Każdą połówkę zawijamy w 2 plastry boczku, posypujemy 
pieprzem. Układamy jedną warstwę w naczyniu żaroodpornym 
wysmarowanym masłem. Zapiekamy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 
przez 15-20 minut - aż boczek będzie chrupiący, a gruszki miękkie. 
Rokpol kroimy na słupki o boku 1 cm i długości dowolne. Na 2 minuty przed 
końcem pieczenia na każdej gruszce kładziemy kawałek sera. Gdy się 
rozpuści i zacznie doprawdy mocno pachnieć, wyjmujmy potrawę  
z piekarnika i od razu podaję.  

Sałatka z gruszką i fetą 

Składniki: 1 opakowanie mieszanki 
sałat,    1 ser feta,    2 gruszki,    garść 
zielonych oliwek,   80 g szynki 
parmeńskiej,    kilka pomidorków 
koktajlowych,  sos vinegret 

sposób przygotowania:  Sałaty opłukać, osuszyć, wyłożyć na talerz. Ser 
pokroić w kostkę. Gruszki obrać, pokroić na mniejsze kawałki. Oliwki osączyć 
z zalewy. Szynkę porwać na mniejsze kawałki. Na sałatę układać kolejno ser, 
gruszkę , oliwki, przekrojone na pół pomidorki koktajlowe i szynkę 
parmeńską. Wszystko skropić vinegretem. 
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Gęś pieczona z jabłkami i majerankiem 

Składniki: 1 młoda gęś owsiana ,  sól, pieprz,suszony majeranek,3 kwaśne 
lub kwaśno-winne jabłka [ok. 75 dag]. 

Sposób przygotowania: Gęś mrożoną powoli rozmrozić - chyba, że mamy 
świeżą. Dokładnie ją wymyć w środku i na zewnątrz. Usunąć pozostałości piór 
Osuszyć najlepiej ręcznikiem papierowym. Natrzeć solą i pieprzem -  
w środku i na zewnątrz. Majerankiem tylko w środku (nie żałować 
przyprawy), bo inaczej może się przypalić. Odstawić w chłodne miejsce na 
kilka godzin, najlepiej dobę. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne, pokroić 
w grubą - 1cm - kostkę, wymieszać z przyprawami. Napakować wnętrze gęsi 
jabłkami. Warto zaszyć igłą z nitką. 

Na około 4-5 h przed konsumpcją: rozgrzać piekarnik wraz z pustą gęsiarką 
do temperatury 140 stopni. Gęś włożyć do gęsiarki i przykryć ( z braku 
gęsiarki można piec na blasze w piekarniku, ale nie otwierajmy go często).  
W domowych warunkach lepiej 160 st. C przez 45 minut na każdy kilogram 
mięsa. 

S m ac z n e g o ! ! !                             (EZ) 
 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  W  L I S T O P A D Z I E  

Intencja ogólna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem 
oręża.
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