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Adwentowe oczekiwanie 

Posłuchaj, moje serce, oto Bóg zaczął już święcić swój Adwent  

w świecie i w tobie. Cicho i łagodnie, tak cicho, że można tego nie 

dosłyszeć, przyjął już świat i jego czas do swego serca, a nawet zanurzył 

w ten czas swoje własne niepojęte życie. 

Zapamiętaj! Adwent to: nie pozwolić rozerwać długiego łańcucha 

nadziei. To, czym wczoraj żyli nasi ojcowie, kryje w sobie moc jutra. 

Adwent to: wzmóc płomień wiary. Kto chce przetrwać długą noc, musi 

mieć coś, przy czym mógłby się ogrzać. 

Czy Adwent obroni się przed komercją, handlowym hałasem, 
dyskotekami i tysiącem spraw, które są od niego „ważniejsze”? Czy 
będziemy umieli przeżyć te cztery tygodnie „radosnego oczekiwania” tak, 
jak powinniśmy? Trudno jest przeżywać Adwent, nie tylko ze względu na 
przeszkody zewnętrzne. To prawda, wiele czynników zewnętrznych nam 
przeszkadza w ocaleniu sensu czterech tygodni Adwentu. Niemniej warto 
zastanowić się nad tym, czy Adwent jest nam potrzebny. Jak go rozumiemy? 
W jaki sposób możemy wykorzystać ten czas dla naszego duchowego 
rozwoju? 

Zacznijmy od prostego pytania: skoro Adwent jest czasem oczekiwania – to 
czy wiemy właściwie, na co lub lepiej na kogo czekamy? Ilu z nas umie 
jeszcze czekać? Jest to problem, ponieważ współcześni ludzie są 
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niecierpliwi. Chcą czegoś natychmiast. Nie umieją czekać. Cierpliwość nie 
jest w modzie, ponieważ wielu uważa ją za zwykłą stratę czasu. Czekanie 
traktowane jest jako zło konieczne, kojarzy się z bezczynnością i wydaje się 
nieproduktywne. 

Druga rzecz: na kogo czekamy? Może ktoś szybko odpowie pytaniem: jak to 
na kogo? Na święta. Nie pomyli się, bo rzeczywiście czekamy na Święta 
Bożego Narodzenia i staramy się do nich przygotować w sposób duchowy. 
Chcemy je przeżywać jako chrześcijanie, nie jak poganie, którym wystarczy 
choinka, odrobina kulinarnego szaleństwa i prezenty. Bardziej wyrobieni 
religijnie powtórzą, że na powtórne przyjście Chrystusa. I tutaj się 
zatrzymajmy. Czy rzeczywiście tak jest? Czy w naszym sercu czujemy 
tęsknotę za Jezusem i chcielibyśmy, aby On przyszedł? Czy przypadkiem 
„Marana tha”, które wyśpiewujemy w kościele, nie stało się konwenansem, 
częścią adwentowego repertuaru liturgicznego? Czy stanowi moją modlitwę 
i wyraża najważniejsze pragnienie mojego życia? 

Kiedy się nad tym zastanawiam, nie mogę przestać myśleć o świętych. 
Nieraz czytamy w ich biografiach, że pragnęli umrzeć, że nie mogli doczekać 
się dnia, w którym odejdą z tego świata. I wcale nie dlatego, że byli zmęczeni 
życiem albo chcieli umrzeć, gdyż ich życie stało się nieznośne. Wielu z nich 
mistycznie doświadczyło obecności Bożej, dotknęło Boga. On pozwolił 
poznać swą wielkość i wspaniałość. Przeżyli chwile całkowitego 
zjednoczenia z Jezusem i odczuli Jego miłość. Gdy potem wracali do 
normalnego życia, nic ich nie cieszyło. Nic nie wydawało się piękne  
i wartościowe. Ta wyniszczająca ich tęsknota, zrodzona z doświadczenia 
Boga, sprawiła, że nic, co ziemskie, nie było w stanie sprawić im radości. 
Stali się ludźmi adwentu: czekania, że się z Nim spotkają na nowo. Ich 
adwent nie był rezygnacją z życia ziemskiego, był tęsknotą za życiem 
nieziemskim. Zaznawszy raz prawdziwego szczęścia, które znaleźli w Bogu, 
nie pragnęli żadnego innego szczęścia. 

Adwent jest oczekiwaniem pracowitym i radosnym. Jak całe nasze życie. 
Jesteśmy pewni, że On nadejdzie. Jeśli nie dzisiaj, to jutro…, jeśli nie za rok, 
to może za dziesięć lat. Trzeba, abyśmy przygotowali się do tego spotkania, 
gdy otworzą się przed nami drzwi wieczności i zostaniemy zaproszeni do 
domu Ojca. Aby tam wejść, potrzebujemy odświętnej szaty. Nie można jej 
kupić w jednym momencie i w jednym sklepie. Trzeba ją utkać samemu. 
Szata ta ma być oryginalna: nasza własna. Tka się ją modlitwą, będącą 
wyrazem miłości do Boga; cierpieniem, które staje się zbawcze, gdy łączymy 
je z Krzyżem Chrystusa; dobrymi czynami wypływającymi z miłości 
bliźniego i łaską Bożą. Trzeba się napracować. Bóg daje nam na zdobycie tej 
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szaty całe życie. Ciekawe jest to, że chociaż zdobycie tej świątecznej szaty 
wydaje się nam trudne, to tylko ona daje nam prawdziwą radość. 

Na początku Adwentu 1936 r. św. Faustyna pisała: Matka Boża pouczyła 
mnie, jak się przygotować do święta Bożego Narodzenia. Powiedziała mi: 
„Córko moja, staraj się o cichość i pokorę, aby Jezus, który ustawicznie 
mieszka w sercu twoim, mógł wypocząć. Adoruj Go w sercu swoim, nie 
wychodź z wnętrza swego… Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym 
sercu, On ci będzie mocą” (Dz. 785). 

Spróbujmy w tym duchu przygotować nasze serca na zbliżające się święta. 
Niech radość Bożego Narodzenia wypływa z faktu, że w nasz ziemski 
wymiar wkracza rzeczywistość nadprzyrodzona. 

Pamiętajmy, że właściwe przygotowanie do świąt dokonuje się w wymiarze 
nadprzyrodzonym; tylko w naszym wnętrzu możemy doświadczyć wielkiej 
tajemnicy Bożego Wcielenia i tylko sercem śpiewać możemy razem  
z Aniołami „Chwała Bogu na wysokościach…” 

Czuwajcie! 

Słowo: „czuwajcie!” trzykrotnie powtórzone mówi nam, jak mamy 
przeżywać Adwent. Wiemy, że Adwent to czas oczekiwania, że ma on 
podwójny wymiar: przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, ale także 
przypomina o tym, że nasze życie jest oczekiwaniem na powtórne przyjście 
Pana, również na spotkanie z Nim w chwili śmierci. 

W Biblii trzykrotne powtórzenie jakiegoś słowa sygnalizuje najwyższy 
stopień jego ważności. A zatem postawa czuwania powinna wysuwać się na 
pierwszy plan u człowieka wierzącego, przeżywającego swój Adwent. 

Co znaczy czuwać? 

Warto w tym momencie wrócić do 18 czerwca 1983 roku, do Apelu 
Jasnogórskiego, który odprawił Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówił on wtedy 
do zgromadzonych: Co to znaczy: „czuwam”? To znaczy, że staram się być 
człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. 
Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie 
dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. (…) 
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. 
Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród 
okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt 
naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki 
będzie człowiek. A więc: czuwajcie! (…) 
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Czuwam – to znaczy też: dostrzegam drugiego człowieka. Nie zamykam się 
w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych 
osądów, ale kocham bliźniego jak siebie samego. 

Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne 
dziedzictwo, któremu na imię Polska. 

Praca nad kształtowaniem sumienia, wymaganie od siebie, solidarność 
międzyludzka, odpowiedzialność za losy Ojczyzny i stosunek do wartości – 
to chyba najkrótsze, ale też zobowiązujące streszczenie, co znaczyło słowo 
„czuwam” dla Jana Pawła II. 

Niech zatem nasze sumienia i domy staną się miejscem cywilizacji miłości i 
niech promieniują na cały świat. Czuwajmy! 

Źródło: http://www.parafiatrzcinica.pl/czas-adwentu/ 

(HŁ) 

 

 
 
 
Sakrament Chrztu Świętego  
w listopadzie przyjęli: 
- Henryk Bruno Stekowski - Berlin 
- Helena Hanna Stekowska – Berlin 
 
Adwentowo – świąteczna 
spowiedź parafialna – wtorek 
18.12.2018 
- Dychów – godz.10.00 i godz.18.00 
- Bronków – godz.17.00 
- Brzózka – godz.17.00 
 
Świąteczne odwiedziny chorych 
– poniedziałek 17.12.2018 
od godz.9.00 
 

 
 

Intencje mszalne  
w kościele w Dychowie: 
 
GRUDZIEŃ 2018 
PIĄTEK 14.12.2018 
godz. 17.00 – na uwielbienie  
i uczczenie Ducha Świętego 
SOBOTA 15.12.2018 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od parafian 
NIEDZIELA 16.12.2018 
godz. 8.00 – śp. Józefa Owczarz  
godz. 11.00 – śp. Antoni, Helena, 
Józef Rytwińscy, śp. Stefania 
Bobrowicz i zmarli z tych rodzin 
ŚRODA 19.12.2018 
godz. 10.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od parafian 
 

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII  PPAARRAAFFIIAALLNNEE 
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PIĄTEK 21.12.2018 
godz. 17.00 – śp. Eugeniusz 
Smoleński – od sąsiadów 
SOBOTA 22.12.2018 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od parafian 
NIEDZIELA 23.12.2018 
godz. 8.00 – śp. Władysława, Julian, 
Tadeusz, Andrzej Tomczak  
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodzin 
Babul i Jasińskich 
PONIEDZIAŁEK  24.12.2018 
godz. 24.00 – za wszystkich 
Parafian 
WTOREK 25.12.2018 
godz. 11.00 – śp. Andrzej 
Mroczyk w 15 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny, śp. Bogdan 
Ostrowski w 13 rocznicę śmierci 
ŚRODA 26.12.2018 
godz. 8.00 – w intencji P. Doroty  
i Bogdana Gregor z okazji 35 
rocznicy ślubu  
godz. 11.00 – śp. Helena, Jan 
Siedziako – od córek z rodzinami 
PIĄTEK 28.12.2018 
godz. 17.00 – w intencji P. Andrzeja 
Glaz z okazji 70 urodzin 
SOBOTA 29.12.2018 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od parafian 
NIEDZIELA 30.12.2018 
godz. 8.00 – o Boże 
błogosławieństwo w rodzinach 
Kowal, Kamyszek, Bryćko i Koczan  
godz. 11.00 – śp. Stanisława, 
Ryszard Tumiłowicz i zmarli  
z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 31.12.2018 
godz. 16.00 – dziękczynno - 
przebłagalna 

STYCZEŃ 2019 
WTOREK 01.01.2019 
godz. 11.00 – dziękczynno-
błagalna, w intencji pewnej rodziny 
godz. 15.00 – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
w rodzinie Straszkiewicz 
ŚRODA 02.01.2019 
godz. 17.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski – gregorianka 1  
CZWARTEK 03.01.2019 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski – gregorianka 2 
PIĄTEK 04.01.2019 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski – gregorianka 3   
SOBOTA 05.01.2019 
godz. 10.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski – gregorianka 4   
NIEDZIELA 06.01.2019 
godz. 8.00 – o opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i Boże 
błogosławieństwo Boże w Nowym 
Roku dla dzieci, wnuków  
i prawnuków – od babci Heleny 
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski – gregorianka 5 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
GRUDZIEŃ 2018 
NIEDZIELA 02.12.2018 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Stanisław 
Lewandowscy 
 
CZWARTEK 06.12.2018 
godz. 17.00 – śp. Halina Świątek – 
od uczestników pogrzebu 
NIEDZIELA 09.12.2018 
godz. 9.30 – śp. Jadwiga Jabłońska 
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CZWARTEK 13.12.2018 
godz. 17.00 – w intencji 
Pielgrzymów Róż Różańcowych do 
Rokitna 
NIEDZIELA 16.12.2018 
godz. 9.30 – w intencji Żanety 
Majewskiej z okazji 3 urodzin oraz 
jej rodziców 
NIEDZIELA 23.12.2018 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, 
Franciszek Sobscy 
PONIEDZIAŁEK  24.12.2018 
godz. 22.00 – w intencji Jolanty  
i Andrzeja z okazji 33 rocznicy 
ślubu   
WTOREK 25.12.2018 
godz. 9.30 – śp. Helena 
Maćkowiak, śp. dziadek 
Stanisław Jabłoński 
ŚRODA 26.12.2018 
godz. 9.30 – śp. Stanisław 
Maćkowiak w 9 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 30.12.2018 
godz. 9.30 – w intencji rodziny 
Franaszek – dziękczynno-błagalna  
 
STYCZEŃ 2019 
WTOREK 01.01.2019 
godz. 09.30 – za parafian 
NIEDZIELA 06.01.2019 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, 
Franciszek Sobscy i śp. Bożena 
Siuda 
 
 
 
 
 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
GRUDZIEŃ 2018 
NIEDZIELA 02.12.2018 
godz. 12.30 – śp. Kazimierz Rezner 

w 1 rocznicę śmierci 

WTOREK 04.12.2018 
godz. 17.00 – śp. Anna, Stanisław 
Żółtańscy, śp. Arkadiusz, Jarosław  
NIEDZIELA 09.12.2018 
godz. 12.30 – w intencji Arkadiusza 
z okazji 18 urodzin – od rodziców 
WTOREK 11.12.2018 
godz. 17.00 – śp. Jan, Elżbieta, Zofia, 
Stanisław Potaszyńscy 
NIEDZIELA 16.12.2018 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 23.12.2018 
godz. 12.30 – za parafian 
PONIEDZIAŁEK  24.12.2018 
godz. 21.00 – za wszystkich 
Parafian   
WTOREK 25.12.2018 
godz. 12.30 – za parafian 
ŚRODA 26.12.2018 
godz. 12.30 – za parafian   
NIEDZIELA 30.12.2018 
godz. 12.30 – za parafian  
 
STYCZEŃ 2019 
WTOREK 01.01.2019 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 06.01.2019 
godz. 12.30 – w intencji Kacpra  
i Arkadiusza z okazji imienin  
i urodzin oraz o Boże 
błogosławieństwo w całej rodzinie 
w Nowym Roku 

(MK)
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INFORMACJE POAK 

Ryszard Furtak prezesem Zarządu DIAK 

Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej  
JE Tadeusz Lityński, dekretem z dnia  
8 listopada 2018 roku mianował Ryszarda 
Furtaka, prezesem Zarządu Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej. Wręczenie dekretu 
miało miejsce 9 listopada w rezydencji 

biskupiej(…). 

Nowy Prezes DIAK z Akcją Katolicką związany jest od niemalże od jej 
początków. Od listopada 1996 r. pełnił funkcję prezesa nowo powstałego 
POAK przy parafii pw. Św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze.  
W październiku 1998 podczas wyboru diecezjalnych władz statutowych, 
Ryszard zostaje wiceprezesem pierwszego Zarządu DIAK. Na początku roku 
2000, jako wiceprezes Zarządu, po rezygnacji ówczesnego prezesa 
Władysława Drozda kieruje diecezjalną Akcją Katolicką i prowadzi ją do 
kolejnych wyborów statutowych. We władzach diecezjalnych pracuje przez 
wszystkie kolejne kadencje. Jest osobą wyjątkowo pracowitą i oddaną. Swoje 
rozumienie misji apostolskiej kształtuje jego codzienne życie osobiste. Jako 
prezes będzie reprezentował Akcją Katolicką Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej w Radzie Krajowej. 

Owocnego wypełniania misji oraz obfitości Bożych łask i opieki NM Panny  
z Rokitna a także powodzenia w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji życzył 
wraz z pasterskim błogosławieństwem, w pierwszym dniu piastowania 
funkcji pasterz Diecezji Biskup Tadeusz Lityński. 

Urszula Furtak - Prezes KIAK 
 

Piernikowe Serca 
 Jak co roku, gorąco zapraszamy do udziału  
w akcji „Piernikowe Serca”. Szczególnie liczymy 
na pomoc dzieci i młodzieży w dekorowaniu 
pierników. Do dekorowania zapraszamy  
w sobotę 15 grudnia 2018 r. o godz. 10:00  
do salki na Plebanii. Parafialna Akcja „Piernikowe 
Serca” odbędzie się w III Niedzielę Adwentu we wszystkich kościołach Parafii. 

ZAPRASZAMY! Członkowie POAK w Dychowie 
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Adwentowe świece 

W czas oczekiwania na przyjście Małego 
uśpioną jutrzenkę zbudził odgłos dzwonu 
to sam Bóg prowadzi za rękę swe dziecię 
oświetlając drogę światełkiem lampionu 

 
O nowinie z nieba wieści czeka ziemia 

jeszcze otulona nocy zimnej snami 
zapłynęły świece adwentowej ciszy 

znacząc czas tęsknoty woskowymi łzami 
 

„Oto Pan Bóg przyjdzie” huknęły organy 
przyjdzie jak co roku ludzkich serc spragniony 

wypalą się świece adwentowej ciszy 
gdy pokój przyniesie Jezus narodzony 

Regina Sobik 

(AK) 

 

 

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 naszych 

rodzinach, parafii i ojczyźnie.  

INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

Posłuchajmy, co mówi Małgorzata Maria: „Boskie Serce przyrzekło mi, że 

wszystkich, którzy Jemu się poświęcają, przyjmie z miłością i zapewni im 

zbawienie, sam podejmie się dzieła ich uświęcenia i uczyni ich wielkimi 

wobec Ojca Niebieskiego w miarę ich pracy nad rozszerzaniem Królestwa 

miłości w sercach. 

IINNFFOORRMMAACCJJEE  WWSSPPÓÓLLNNOOTTYY   
DDLLAA  IINNTTRROONNIIZZAACCJJII   

NNAAJJŚŚWWIIĘĘTTSSZZEEGGOO  SSEERRCCAA  PPAANNAA  JJEEZZUUSSAA 
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Nauczmy się modlić o przyjście Królestwa Jezusowego serca, o to, by 

wszystkie zamiary Jego się spełniły. Nie każdy może posiadać dar wymowy, 

albo wielką wiedzę, lecz każdy odradzać może duszę przez ofiarowanie  

z miłości codziennych prac, trosk swych i cierpień. 

Nieraz się słyszy „Chory jestem, nic zrobić nie mogę!” zrobisz więcej, niż 

inni: cierpienia twoje mają większą moc nawracania niż czyny, niż modlitwa 

nawet; cierpienie uświęcone przez zgadzanie się z wola Bożą, ofiarowanie  

z miłością, staje się pierwszorzędnym środkiem do pomnażania chwały 

Bożej, zbawienia dusz, gdyż daje nam udział w dziele odkupienia, jakiego 

Chrystus dokonał przez Krzyż. Nie lękajmy się ofiary, bo ona jest dźwignią 

Dzieł Bożych.                                                                                                          (BS) 

 

 
Kończący się rok 2018 nie oznacza ,,że w nadchodzącym kolejnym roku ,nie 

będziemy kontynuować omawiania problemów prawnych, zwłaszcza że 

szykuje się wiele zmian w prawie. Pozostaje wiele zagadnień, które  

w zapowiedziach  ustawodawcy są w toku przygotowań, więc po ich 

uregulowaniu będą wymagały omówienia. Dziś natomiast zgodnie  

z zapowiedzią chciałbym przedstawić problematykę urlopów związanych  

z narodzinami dziecka w rodzinie. 

        Najczęściej pojawia się pytanie ile obecnie trwa urlop macierzyńskie. 
Pytanie to pada nie tylko z uwagi na wiele zmian jakie zaszły w naszym 
prawodawstwie  w ostatnich latach ale także dlatego, że mylone są pojęcia 
urlopu macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego, urlopu tacierzyńskiego  
i urlopu ojcowskiego. Te pojęcia często nietrafnie określane pociągają za 
sobą mylne decyzje a nawet straty materialne. 
        Bardzo często wynika to z mylnego przekonania, że urlop macierzyński 
wynosi maksymalnie 12 miesięcy a w rzeczywistości w podstawowym 
wymiarze to 20 tygodni. 
        Wyjaśnijmy zatem jak to jest zgodnie z przepisami a tu należy podzielić 
cały ten okres na: 
– urlop podstawowy 
– urlop dodatkowy 
– urlop rodzicielski 

Dopiero te trzy urlopy mogą składać się na wymiar 12-tu miesięcy łącznie, 

CCOO  WW  PPRRAAWWIIEE  PPIISSZZCCZZYY 
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przy czym zależy to od woli zainteresowanych rodziców. Słowem „roczny 
urlop macierzyński” to nic innego jak skrót myślowy dotyczący określenia 
płatnego czasu wolnego, od pracy w związku z opieka nad narodzonym 
dzieckiem. To co łączy te trzy okresy, to fakt, że są one płatne. Rodzice mogą 
ponadto przedłużyć ten okres opieki ale już bezpłatnie, o kolejne 36 
miesięcy i wtedy mamy do czynienia z tak zwanym urlopem 
wychowawczym, który gwarantuje tylko świadczenia zdrowotne i prawo do 
powrotu, do pracy na zajmowane stanowisko. 
        Podstawowy urlop macierzyński: 
W nowej regulacji pracownica może wykorzystać jeszcze przed porodem 
maksymalnie 6 tygodni z urlopu macierzyńskiego, którego okres trwania jest 
uzależniony od liczby urodzonych dzieci i trwa: 
a/ 20 tygodni  - jedno dziecko przy jednym porodzie 
b/ 31 tygodni  - dwoje dzieci przy jednym porodzie 
c/ 33 tygodnie - troje dzieci przy jednym porodzie 
d/ 35 tygodni  -  czworo dzieci przy jednym porodzie 
e/ 37 tygodni  - piątka i więcej dzieci przy jednym porodzie. 
Dodać w tym miejscu należy, że pracownica  może część urlopu przekazać na 
ojca dziecka /urlop tacierzyński/ ale musi obligatoryjnie wykorzystać 
minimum 14 tygodni tego urlopu aby podjąć taką decyzję. Wiąże się to  
z przekonaniem, iż ten okres to okres kiedy narodzone dziecko wymaga 
największej opieki ze strony matki. 
        Dodatkowy urlop macierzyński: 
Po ostatnich zmianach wymiar tego urlopu to 6 tygodni / 8 tygodni przy 
urodzeniu więcej niż jedno dziecko/. O ten urlop składa się wniosek, przy 
czym może on być mniejszy niż ustawowe 6 tygodni ale wówczas należy się 
liczyć z tym ,że nie będzie można korzystać z urlopu rodzicielskiego. 
         Urlop rodzicielski: 
Jest to najmłodszy rodzaj urlopu obowiązujący od 17 czerwca 2013 roku. 
Przysługuje maksymalnie w takim wymiarze jak podstawowy i dodatkowy 
łącznie ton jest 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. Razem zatem 
rodzice mogą skorzystać z 52 tygodni płatnego wolnego po urodzeniu 
dziecka. Należy podkreślić, że warunkiem skorzystania z tak długiego okresu 
płatnego wolnego jest wykorzystanie wszystkich wymienionych form urlopu 
w pełnym wymiarze bezpośrednio jednej po drugiej. Wnioski o urlop można 
składać osobno ale pracownica w ciągu 14 dni po porodzie może wystąpić 
jednorazowo o cały urlop rodzicielski. 
W okresie korzystania z urlopu kobieta nie pobiera wynagrodzenia a zasiłek 
macierzyński. Zasiłek ten dla urlopu macierzyńskiego ni dodatkowego 
wynosi 100% podstawy natomiast dla urlopu rodzicielskiego 80% 
podstawy. Mówiąc o podstawie mamy na myśli wysokość ostatnio 
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pobieranego wynagrodzenia. Sytuacja wygląda nieco inaczej jeżeli kobieta 
od początku podejmie decyzję o korzystaniu z urlopu przez cały wymiar  
52 tygodni , wówczas otrzymuje cały czas 80% wynagrodzenia. 
         Ponieważ często mylone są pojęcia urlopu ojcowskiego  
i tacierzyńskiego , kilka słów na ten temat. Otóż urlop ojcowski to na dzień 
dzisiejszy 14 dni płatnego wolnego przysługującego ojcu dziecka. Może być 
wykorzystany w całości lub w dwóch częściach po 7 dni. Ten urlop jest 
niezależny od urlopu macierzyńskiego matki. 
        Natomiast urlop tacierzyński, to prawo korzystania przez ojca z dalszej 
części urlopu macierzyńskiego, przy zrzeczeniu się przez matkę  
z przebywania na urlopie, po wykorzystaniu minimum 14 tygodni urlopu. 
Urlop ten w podstawowym wymiarze możen zatem wynosić maksymalnie 
12 tygodni. Nie obejmuje już urlopu rodzicielskiego, z którego korzysta 
wyłącznie kobieta. Ta forma urlopu nie jest określona wprost w przepisach 
kodeksu ale wynika z treści ogólnych przepisów a nazwę przyjęto w języku 
potocznym. 
        Sądzę, że wyjaśniłem podstawowe zasady dotyczące tych urlopów  
a tradycyjnie zainteresowanych odsyłam do indywidualnych pytań. 
        Ponieważ jest to ostatnia gazetka przed okresem świątecznym, 
chciałbym naszym parafianom życzyć radosnego oczekiwania w adwencie na 
przyjście Zbawiciela i tradycyjnie szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia w gronie najbliższych. 

(ZP) 

 

 

Kochane dzieci! Dziś przygotowaliśmy dla was Bożonarodzeniowy Quiz, 

który dotyczy świątecznych zwyczajów w różnych krajach. Na prawidłowe 

odpowiedzi czekamy do 12 grudnia. Powodzenia!!! 

1. Z którego kraju pochodzi zwyczaj wysyłania świątecznych kartek z 

życzeniami? 

a) Z Anglii 

b) Z Polski 

c) Z Niemiec  

2. Co symbolizują wieszane na choince jabłuszka? 

a) Życie 

b) Biblijny owoc, którym kuszeni byli Adam i Ewa 

KKĄĄCCIIKK  DDLLAA  MMIILLUUSSIIŃŃSSKKIICCHH 
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c) Bogactwo 

3. Kto w Wigilijny wieczór przynosi prezenty dzieciom w Szwecji? 

a) Died Moroz 

b) Befana 

c) Jultomten 

4. Wigilijną tradycją którego kraju jest wygłaszanie Deklaracji Pokoju? 

a) Francji 

b) Meksyku 

c)  Finlandii 

5. Ile potraw powinno się znaleźć na wigilijnym stole? 

a) 12 – tyle, ilu było Apostołów 

b) 7 – tyle, co dni tygodnia 

c) Tyle, ile zmieści się na stole 

(HŁ) 

     

POEZJA JANA PAWŁA II 
,,Zdumienie nad Jednorodzonym” 

Owo światło przebijało z wolna poprzez zdarzenia codzienne, 

do których przywykają od dziecka oczy i dłonie niewieście - 

lecz z wolna w tych samych zdarzeniach taki blask się odsłonił niezmierny, 

że dłonie się same związały, 

kiedy słowa zgubiły swą przestrzeń. 

Mój Synu - w tamtej mieścinie, 

gdzie ludzie znali nas razem, 

mówiłeś do mnie "matko" - 

i nikt nie przejrzał w głąb mijanych dnia każdego zdumiewających zdarzeń - 

a życie twoje się zlało z życiem ludzi ubogich, 

do których chciałeś należeć przez ciężką pracę rąk. 

Lecz ja wiedziałam, że światło, 

które snuje się w owych zdarzeniach 

jak włókno iskry głębokie pod korą dni jest Tobą. 

Nie było ono ze mnie - 

a ileż więcej miałam Ciebie w tym blasku i w tym milczeniu, 

niż miałam Ciebie z owocu ciała mojego i krwi. 
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,,Skupienie dojrzałe” 

Są takie chwile u matek, 

gdy tajemnicę człowieka odsłania im w źrenicach pierwszy głęboki błysk 

jakby dotknięcie serca za cienką falą wzroku - 

pamiętam błyski takie, 

które minęły bez echa, 

a we mnie miejsca starczyło na prostą zaledwie myśl 

Synu mój trudny i wielki, 

Synu mój prosty, 

przywykłeś we mnie na pewno do myśli wszystkich ludzi 

w cieniu tych myśli czekasz głębokiej chwili serca, 

która się w każdym człowieku inaczej zaczyna - 

a we mnie jest pełna matki - 

i pełnią tą nigdy się nie utrudzi. 

Ty zaś taką chwilą objęty już nie zaznajesz zmian 

i w taką wciągasz prostotę to wszystko, 

co we mnie zostało, 

że jeśli matki w oczach swych dzieci błysk serca rozpoznają, 

to ja w Twej Tajemnicy cala skupiona trwam. 
Źródło: www.apostoł.pl                                                                                                              (MO) 

 

 

Ostatnie przygotowania do zimy w ogrodzie 

Jeśli nie zadbaliśmy o ochronę roślin przed mrozem to można to jeszcze 
zrobić w grudniu. Zanim nadejdą mroźne dni okryjmy wrażliwe rośliny 
przed wysuszającym wiatrem i mrozem. Pamiętajmy też o systematycznym 
strząsaniu mokrego śniegu z krzewów, szczególnie z iglaków, (kuliste tuje, 
cyprysy). Ciężki, mokry śnieg może bowiem je rozłamać lub zdeformować 
ich korony. 

PPOORRAADDYY  OOGGRROODDNNIICCZZEE  NNAA  GGRRUUDDZZIIEEŃŃ 

http://www.aposto�.pl/
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W grudniu w ogrodzie sprawdzajmy też stan 
osłon na krzewach - jeśli uległy uszkodzeniu 
trzeba je poprawić i w miarę potrzeby 
uzupełnić. Podczas mrozów pilnujmy, aby staw 
całkowicie nie zamarzł. Lód nie może pokryć 
całej powierzchni zbiornika, bo zimujące w nim 
ryby muszą mieć dostęp powietrza. 

W grudniu w ogrodzie 

Przy odśnieżaniu posesji nie zrzucajmy śniegu na trawnik, ponieważ może 
to prowadzić do gnicia trawy. Na wiosnę mogą w tych częściach ogrodu 
pojawić się „łyse” miejsca. Systematycznie sprawdzajmy też stan 
przechowywanych cebul, kłączy i bulw bylin niezimujących w gruncie. 
Zgniłe wyrzuć, a lekko porażone opryskajmy preparatami grzybobójczymi. 

Grudzień to też miesiąc, kiedy ozdabiamy światełkami choinki rosnące w 
ogrodzie. Pamiętajmy, aby wybrać lampki choinkowe przeznaczone do 
wykorzystania na zewnątrz - odporna na wilgoć i działanie niskiej 
temperatury. Pamiętajmy też o dokarmianiu ptaków i przygotowaniu dla 
nich karmnika. 
 

  
KKĄĄCCIIKK  SSMMAAKKOOSSZZAA  

Seromakowiec 

Składniki:  
Spód:  1½ szkl. mąki pszennej, 125 g masła, ½ szkl. 
cukru pudru, łyżeczka proszku do pieczenia, 2 żółtka  
Masa makowa: 40-50 dag maku, 500 ml mleka, 4 białka szczypta soli, 1 szkl. 
cukru (lub więcej/mniej w zależności od słodkości jabłek), 1 szkl. prażonych 
jabłek ze słoika, 4 łyżki kaszy manny lub bułki tartej, kilka kropel aromatu 
migdałowego 
Masa serowa: 1 kg sera twarogowego (w wiaderku 3-krotnie mielony na 
sernik), 5 jajek (osobno białka i żółtka), 2 żółtka 125 g masła, 1 szkl. cukru, 
szczypta soli do ubicia białek. 
Przygotowanie: 
Spód: Wszystkie składniki na ciasto szybko zarabić i włożyć do lodówki na  
1 godzinę. Po tym czasie wałkować ciasto na cienki placek, przenieść go do 
wyłożonej papierem do pieczenia blachy o wym. 25 cm na 40 cm i nakłuć 
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widelcem. Spód podpiec w nagrzanym do 180*C piecu ok. 10-15 minut, aż 
lekko się zarumieni.  

Masa makowa: Mak zmielić dwa razy w maszynce. Następnie zmielony mak 
przełożyć do garnka i zalać gorącym mlekiem. Gotować kilka minut, wsypać 
cukier i gotować dotąd, aż całość zgęstnieje. Zdjąć garnek z makiem z ognia, 
dodać prażone jabłka, kaszę mannę (bułkę tartą) i doprawić aromatem 
migdałowym, dokładnie wymieszać. Na koniec dodać do masy pianę ubitą  
z białek ze szczyptą soli.  

Masa serowa: Masło utrzeć z cukrem i żółtkami na białą, puszystą masę. Do 
utartej masy dodać stopniowo po 1 łyżce sera z wiaderka. Z białek ubić 
sztywną pianę ze szczyptą soli. Dodać ubite białka do serowej masy  
i delikatnie mieszać łyżką. Na podpieczony spód wyłożyć masę makową, 
wyrównać łyżką. Następnie wyłożyć masę serową i także wyrównać. 
Ciasto wkładamy do nagrzanego do 180*C piekarnika i piec ok. 70 minut.  
W razie gdyby wierzch za szybko się zrumienił – przykryć go papierem do 
pieczenia lub folią aluminiową. Pamiętaj, aby wszystkie składniki na ciasto 
miały temperaturę pokojową. Ciasta nie należy kroić zaraz po upieczeniu, 
najlepiej po ostudzeniu wstawić ciasto na całą noc do 
lodówki. Ciasto to idealnie pasuje na świąteczny stół. 

Czysty barszcz grzybowy z uszkami 

Składniki:  
Zakwas: 5 łyżek maki żytniej, 3 ząbki czosnku, 
kromka chleba ze skórą, dodatkowo: garść suszonych 
grzybów. Ciasto na uszka: ok. 0,2 kg mąki, 1 jajko, sól, 
wrzątek ile mąka zabierze, łyżka oleju. Farsz: 5 dkg suszonych grzybów, 
czerstwa bułka, 1 cebula  

Sposób przygotowania: Składniki na zakwas wrzucić do litrowego słoika  
i zalać woda. Odstawić na 3-4 dni w ciepłe miejsce. Grzyby na barszcz 
namoczyć dzień wcześniej w szklance wody. Przelać do garnka, dolać  
1 szklankę wody i zagotować. Dodać przecedzony zakwas i gotować na 
małym ogniu 15-20 minut. Doprawić solą i pieprzem. Grzyby na farsz 
namoczyć, odgotować (wywar można dodać do barszczu) i przemielić przez 
maszynkę o drobnym sitku razem z podsmażoną cebulką i namoczoną,  
a potem odciśniętą bułką. Wymieszać i doprawić solą i pieprzem. Z mąki, 
jajka, soli i oleju zarobić ciasto dolewając wrzątku. Cienko rozwałkować  
i pokroić na kwadratowe placuszki. Uformowane uszka gotować we wrzątku 
do wypłynięcia.  Uszka zalać barszczykiem i dodać łyżkę smażonej cebulki. 
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Ryba po Grecku 
By urozmaicić dania wigilijne z rybą, można podać ją z warzywami. Ryba po 
grecku to sprytny sposób na przemycenie ryby dla tych, którzy niespecjalnie za 
nią przepadają. Ryba po grecku świetnie sprawdzi się podana na ciepło lub 
zimno, można więc przygotować ją z wyprzedzeniem, dzięki czemu składniki 
też się przegryzą, a cała potrawa będzie lepiej smakowała. Ryba po grecku to 
też dobra propozycja, by nasze dania wigilijne wzbogacić o porcję warzyw  
i coś lżejszego niż pierogi czy smażona ryba.  
Składniki: 500 g filetów rybnych z mintaja, pół selera, 2 marchewki, 
1 pietruszka, 1 cebula, koncentrat pomidorowy 150 g, oliwa z oliwek, 
natkapietruszki, sok z ½ cytryny, mąka, sól, pieprz, cukier, 1 łyżka, liście 
laurowe 3, ziele angielskie 3  
Sposób przygotowania: Filety obtoczyć w mące i podsmażyć na patelni.  
Polewamy rybę sokiem z cytryny. Warzywa obrać, umyć i zetrzeć na tarce na 
grubo. Cebulę pokroić na drobno i zeszklić ją na patelni. Następnie wrzucić 
na patelnię starte warzywa, około dziesięciu łyżeczek koncentratu 
pomidorowego, liść laurowy, ziele angielskie, sól pieprz i cukier. Do 
wszystkiego dolać odrobinę wody i dusić przez około 30 minut. W salaterce 
układać warstwami rybę i sos z warzywami i dodać soku z cytryny. Rybę po 
grecku udekorować natką . 

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  G R U D N I U  

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę 
przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych 

czasów, w dialogu z kulturami. 

J e z u  U f a m  
T o b i e  

M i e s i ę c z n i k  P a r a f i i  p . w .  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o  w  D y c h o w i e -  
w y d a r z e n i a  r e l i g i j n e  i  s p o ł e c z n e ,  i n t e n c j e  m s z a l n e ,  o g ł o s z e n i a ,  
i n f o r m a c j e  

W y d a w c a   
P a r a f i a l n y  O d d z i a ł  A k c j i  K a t o l i c k i e j  –  r e d a g u j ą  c z ł o n k o w i e  
p o d  k i e r u n k i e m  P r e z e s a  

W s p ó ł p r a c a   P r o b o s z c z  P a r a f i i  

N a k ł a d  1 3 0  e g z e m p l a r z y  

M a t e r i a ł y  d o  g a z e t k i  m o ż n a  p r z e s y ł a ć  n a  a d r e s  e - m a i l :  A . K a s t e r @ w p . p l .   

W s z e l k i e  z a p y t a n i a  m o ż n a  s k ł a d a ć  n a  P l e b a n i i  l u b  w  K o ś c i e l e .  

http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/ryba-po-grecku-204
http://www.przyslijprzepis.pl/przepis/ryba-po-grecku-204
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