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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 86                                                        Czerwiec’ 2019 

 
Kanonizacja Jana Pawła II zwiększyła zainteresowanie kultem świętych  
w Kościele, ożywiła również niektóre stare pytania: Jak się ma kult 
świętych do monoteizmu, czy nie stanowi jakiegoś zagrożenia dla wiary  
w Boga prawdziwego, w Trójcy Świętej jedynego? Czyżby wstawiennictwo 
Matki Najświętszej i świętych coś dodawało do zbawczej mocy Chrystusa 
Pana? 
   
Obrażalibyśmy świętych, próbując oddawać im cześć boską 
  
Trudno o większe nieporozumienie niż dopatrywanie się w kulcie świętych 
jakichś pozostałości religijności politeistycznej. Przecież poganie wyobrażali 
sobie bogów jako istoty pozaświatowe i ponadludzkie, natomiast męczennicy 
oraz inni święci – i to jest oczywiste dla każdego, kto oddaje im cześć – to tacy 
sami ludzie jak my. Są oni dla nas niejako starszymi braćmi i siostrami, 
ponieważ swoją ziemską pielgrzymkę już zakończyli. Odbyli ją szczególnie 
pięknie, jako całoosobowo oddani Bogu Jego przyjaciele. Czcimy ich, bo jak 
nie czcić i nie kochać tych, którzy są bez reszty i już na zawsze rozkochani  
w Bogu? Przecież również my pragniemy, by kiedyś – po osiągnięciu 
przeznaczonej nam przez Boga miary miłości – do nich dołączyć! 
  
Jednak aniołowie, których w Kościele również czcimy, są to istoty 
pozaświatowe i ponadludzkie! Czy oddawanie im czci nie jest jakąś 
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pozostałością religijności politeistycznej? W odpowiedzi na to pytanie 
wystarczy przypomnieć, jak energicznie anioł Rafał zareagował na pokłony, 
które chcieli mu oddawać Tobiasz wraz z synem, przypominając im, że tylko 
jednemu Bogu należy się nasze uwielbienie: „Jego uwielbiajcie przez 
wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn!” (Tb 12,18). Podobnie protestują 
przeciwko próbom oddawania im czci boskiej aniołowie z Apokalipsy (19,10; 
22,8–9). Na marginesie zauważmy, że analogiczną pokusę odparli z wielką 
stanowczością apostołowie Barnaba i Paweł (Dz 14,11–15). 
  
Święty Augustyn tu właśnie widział przepaść, która dzieli religijność 
politeistyczną od kultu świętych: Pogańscy bogowie domagają się dla siebie 
czci należnej tylko jednemu Bogu. Tymczasem święci oraz dobrzy aniołowie 
mieliby nam za złe, gdybyśmy próbowali ich czcić zamiast Boga. Ciężko byśmy 
ich obrazili, gdybyśmy chcieli oddawać im cześć boską. 
  
Oni nas miłują – wyjaśnia w Państwie Bożym X 1,3; 25 – i chcą, byśmy byli 
szczęśliwi. Dlatego pragną, abyśmy uzyskali to szczęście stąd, skąd i oni sami 
je otrzymują... Nie chcą oni, byśmy czcili ich jako bogów, chcą zaś, abyśmy 
wraz z nimi wielbili ich Boga, będącego też Bogiem naszym. Pragną nie tego, 
byśmy im składali ofiary, lecz tego, byśmy wraz z nimi byli ofiarą dla Boga... 
Więcej nam sprzyjają i więcej dopomagają wtedy, gdy wraz z nimi oddajemy 
cześć jedynemu Bogu, niż sprzyjaliby i dopomagaliby wtedy, gdybyśmy ich 
samych czcili przez składanie ofiar. 
  
W czasach Augustyna jeszcze wielu ludzi praktykowało kulty pogańskie.  
I właśnie w tamtych czasach dla chrześcijan było oczywiste, że kult świętych 
nie ma nic wspólnego z pogańskim kultem wielu bogów, a nawet jest jego 
przeciwieństwem. 
  
Najdrożsi – tłumaczył św. Augustyn swoim diecezjanom – męczenników nie 
mamy za bogów, nie czcimy ich jako bogów i w żaden sposób nie wolno ich  
z nimi zestawiać. Nie wystawiamy im świątyń ani ołtarzy, ani ofiar. Owszem, 
przyznajemy świętym męczennikom miejsce czcigodne. Ale zauważcie: 
podczas modlitwy przy ołtarzu Chrystusa wymieniamy ich w miejscu 
uprzywilejowanym, jednak nie adorujemy ich tak jak Chrystusa. Czyż kiedyś 
słyszeliście, żebym ja albo jakiś brat i współbiskup mój, albo jakiś prezbiter 
mówił w kaplicy świętego Teognisa: Składam ci ofiarę, święty Teognisie? 
Albo: Składam ci ofiarę, Piotrze, składam ci ofiarę, Pawle? Nigdy tego nie 
słyszeliście. To się nie zdarza, tak się nie godzi. A kiedy ciebie zapytają: Czy ty 
oddajesz cześć Piotrowi? – odpowiedz tak: Ja nie oddaję czci Piotrowi, ale 
Bogu, którego czcił również święty Piotr. Piotr będzie cię wówczas kochał. 
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Rygorystycznie przestrzegane zasady 
  
W teologii katolickiej podkreśla się różnicę między wielbieniem Boga  
a kultem świętych. Bogu – i tylko Jemu – należy się od nas kult uwielbienia 
(cultus latriae), natomiast świętych czcimy jako sługi Boże (cultus duliae – 
grecki wyraz doulos znaczy: sługa, a nawet niewolnik). 
  
W ślad za tym rozróżnieniem idą rygorystycznie przestrzegane zasady 
modlitewne. Po pierwsze, nigdy nie wzywa się świętych, nawet Matki 
Najświętszej, podczas sprawowania Eucharystii. Owszem, podczas każdej 
Mszy dajemy wyraz naszemu zjednoczeniu z Matką Najświętszą, z aniołami  
i świętymi, jednak czynimy to poprzez ich wspomnienie, bez zwracania się do 
nich bezpośrednio. 
  
Ta zasada przestrzegana jest również w tekstach modlitewnych, które 
zanosimy do Boga podczas Eucharystii sprawowanej w dniu, kiedy 
wspominamy konkretnego świętego. Spójrzmy dla przykładu na modlitwę 
zanoszoną podczas Mszy odprawianej 8 sierpnia, w dzień świętego Dominika: 
„Wszechmogący Boże, niech święty Dominik wspiera Twój Kościół swoimi 
zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem”. 
https://www.katolik.pl/swieci-wielcy-i-mali,24273,416,cz.html 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 

 

Kochane dzieci!  Dziś znów kilka pytań w formie quizu. Na odpowiedzi 

czekamy do 13 czerwca. Powodzenia!!!! 

1. Kantor to: 

a) Wykonawca śpiewu podczas zgromadzenia liturgicznego 

b) Miejsce, w którym posłańcy wymieniali bardzo ważne tajemnice 

c) Część regionu Kościelnego rządząca się swoimi prawami, 

uchwalonymi przez zgromadzenie duchownych 

2. Prezbiterium to: 

a) Pomieszczenie mieszkalne dla księży (prezbiterów), znajdujące się 

pod wspólnym dachem razem z świątynią 

b) Świątynia w kształcie krzyża równoramiennego 

c) Część kościoła z ołtarzem przeznaczona dla duchowieństwa 

https://www.katolik.pl/swieci-wielcy-i-mali,24273,416,cz.html
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3. Wiatyk to: 

a) Ozdobne drzwi świątyni 

b) Komunia Św. udzielana choremu jako umocnienie na drodze do 

życia wiecznego 

c) Mowa wygłaszana podczas pogrzebu przez rodzinę zmarłego 

4. Ceremonia to: 

a) Uroczysta czynność liturgiczna 

b) Szata liturgiczna diakona 

c) Nabożeństwo pokutne grupy oazowej 

     (HŁ) 

 

Sakrament Chrztu Świętego  
w kwietniu przyjęli: 
- Janina Faustyna Klupś - Dychów  
- Wiktor Tomaszyk - Prądocinek 
 
Do I Komunii 19 maja 
przystąpili: 
- Gasowska Milena 
- Gdowska Zuzanna 
- Lipka Nikolas 
- Łabędzka Zuzanna 
- Murawa Gabriela 
- Napieralska Martyna 
- Piechowiak Maciej 
- Sadowski Dawid 
- Tabisz Jakub 
- Wąchała Konrad 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie:  
( Godziny mszy świętych w 
wyjątkowych przypadkach mogą 
ulec zmianie, aktualne zawsze w 
ogłoszeniach niedzielnych ) 

CZERWIEC 2019 
NIEDZIELA 02.06.2019 
godz. 8.00 – śp. Anna, Władysław, 
Jan, Julia Stelmaszuk 
godz. 11.00 – w intencji Karola  
i Jana z okazji imienin i urodzin 
godz. 11.00  - w intencji Henryki  
i Bogumiła Brażyckich z okazji 30 
rocznicy ślubu oraz z okazji 50 
urodzin Henryki  
ŚRODA 05.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Krzysztof Daniel 
w 8 rocznicę śmierci, Karolina, 
Teodor Genicz, Antonina, Antoni 
Zuber 
PIĄTEK 07.06.2019 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 08.06.2019  
godz. 17.00 – śp. Zygmunt 
Łukaszewicz – od uczestników 
pogrzebu 
 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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NIEDZIELA 09.06.2019 
godz. 8.00 – śp. Janina, Ewa  
godz. 11.00 – śp. Irena Glaz i zmarli 
z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 10.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Rozalia i Wojciech 
Zuber i zmarli z rodziny 
ŚRODA 12.06.2019 
godz. 10.00 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego 
CZWARTEK 13.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Jerzy Załużny  
w 25 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 14.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Jakub, Eugenia 
Liner i zmarli z rodziny 
SOBOTA 15.06.2019 
godz. 17.00 – w intencji Jolanty  
z okazji imienin 
NIEDZIELA 16.06.2019 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Sawickich i Łabędzkich 
godz. 11.00 – śp. Zmarli z rodziny 
Terczewskich, Sulikowskich  
i Kasprzyk 
ŚRODA 19.06.2019  
godz. 18.00 – śp. Roman Ciesielski 
w 18 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 20.06.2019 
godz. 10.30 – w intencji Marianny  
i Tomasza z okazji 10 rocznicy 
ślubu, dziękczynno-błagalna 
PIĄTEK 21.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Maciej Grudziński 
w 7 rocznicę śmierci  
SOBOTA 22.06.2019 
godz. 17.00 – śp. ojciec Jerzy 
Załużny i śp. syn Jerzy Załużny  
NIEDZIELA 23.06.2019 
godz. 8.00 – śp. Karolina, Halina, 
Helena, Anna, Jan i zmarli z rodziny 

godz. 11.00 – śp. Jan Nowak - 
imieninowa 
PONIEDZIAŁEK 24.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Janina Łoś, Jan 
Szarżanowicz, Jan Straszkiewicz 
WTOREK 25.06.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Pawul – od P. Ireny Ciesielskiej 
ŚRODA 26.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Stanisława 
Polaszewska i zmarli z rodziny  
CZWARTEK 27.06.2019 
godz. 16.30 – śp. Emilia Bielak  
i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 28.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Antonina, Antoni 
Zuber w rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
SOBOTA 29.06.2019 
godz. 14.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz 
NIEDZIELA 30.06.2019 
godz. 8.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz 
godz. 11.00 – śp. Mirosława, 
Edward, Stefan, Zenon i zmarli  
z rodziny, śp. Mirosław, Janusz 
  
LIPIEC 2019 
WTOREK 02.07.2019 
godz. 18.00 – śp. Aurelia Bochonos 
ŚRODA 03.07.2019 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące  
CZWARTEK 04.07.2019 
godz. 18.00 – śp. Maria, Antoni, 
Andrzej 
PIĄTEK 05.07.2019 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
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SOBOTA 06.07.2019 
godz. 9.30 – za parafian 
godz. 16.30 – ślub: Dorota Sarad  
i Grzegorz Śmietański 
NIEDZIELA 07.07.2019 
godz. 8.00 – śp. Eugeniusz 
Smoleński w 1 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Stefania 
Skowrońska 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
CZERWIEC 2019 
NIEDZIELA 02.06.2019 
godz. 9.30 – śp. Bożena Siuda  
CZWARTEK 06.06.2019 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt, 
Stanisław Maćkowiak,  
śp. Małgorzata Zdrojewska i zmarli  
z rodziny 
NIEDZIELA 09.06.2019 
godz. 9.30 – śp. Hubert i Maria 
Jagodzińscy  
NIEDZIELA 16.06.2019 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Pietrzyk, Gapczyńskich i Kostrzewa 
CZWARTEK 20.06.2019 
godz. 9.00 – śp. Stanisław, 
Bronisław Brodko  
NIEDZIELA 23.06.2019 
godz. 9.30 – śp. Helena, Stanisław 
Wójcik 
CZWARTEK 27.06.2019 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Maćkowiak i Podsada  
NIEDZIELA 30.06.2019 
godz. 9.30 – śp. Apolonia, Józef, 
Barbara, Tadeusz i zmarli z rodziny 
Jabłońskich i Taraskiewicz 

LIPIEC 2019 
NIEDZIELA 07.07.2019 
godz. 9.30 – śp. Katarzyna, Józef 
Muszyńscy, śp. Teresa Aleszczyk  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
CZERWIEC 2019 
NIEDZIELA 02.06.2019 
godz. 16.00 – śp. Stanisław Haber 
WTOREK 04.06.2019 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 09.06.2019 
godz. 12.30 – śp. Jan, Helena 
Janiszewscy i zmarli z rodziny 
WTOREK 11.06.2019 
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 16.06.2019 
godz. 12.30 – śp. Leonia, Piotr, Julia, 
Florian Błaszków 
CZWARTEK 20.06.2019 
godz. 8.00 – śp. Stefania, Paweł 
Myśków w 24 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 23.06.2019 
godz. 12.30 – śp. Jolanta Sabiłło  
w 3 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 30.06.2019 
godz. 12.30 – śp. Anastazja Musiał  
i zmarli z rodziny 
 
LIPIEC 2019 
NIEDZIELA 07.07.2019 
godz. 12.30 – śp. Józef Szymański  
w 41 rocznicę śmierci i śp. 
Bronisława Szymańska w 9 
rocznicę śmierci   
 
                                                (MK) 
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AKTUALNOŚCI POAK 
 

Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

W dniu 99 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II – Patrona Akcji Katolickiej  
w Polsce i naszej Diecezji, wspólną Eucharystią koncelebrowaną przez Księży 
Asystentów naszego stowarzyszenia: Jerzego Locha z Tuplic oraz Zbigniewa 
Samociaka z Krosna Odrzańskiego, w parafii pw. Miłosierdzia Bożego  
w Zielonej Górze, rozpoczęto spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu AK 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Uczestniczący w dalszej części zebrania 
Rady JE ks. Biskup Tadeusz Lityński podziękował członkom AK za ich 
różnorodne zaangażowanie w życie swoich parafii oraz zaprosił zebranych na 
kolejne liturgiczne uroczystości Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej  
w Rokitnie a także poinformował o przygotowaniach do przyszłorocznej 
koronacji obrazu Matki Bożej Paradyskiej. Ks. Biskup zachęcił zebranych do 
zapoznania się z najnowszą adhortację papieską Christus vivit, będącą apelem 
o Kościół młody i wsłuchany w głos ludzi młodych. W tym dokumencie 
prawdziwa młodość oznacza kochające serce. 
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Podczas Rady podsumowano inicjatywy od poprzedniej Rady DIAK,  
w których byliśmy zaangażowani. Przyjęto program działania oraz plan 
finansowy do końca bieżącego roku. Prezes DIAK Ryszard Furtak, w imieniu 
Zarządu DIAK, zachęcał członków AK do włączenia się w kolejne inicjatywy  
w 2019 r. Najważniejsze z nich to: obchody XXV lecia AK w naszej Diecezji, 
które zaplanowaliśmy na 12.10.2019 r oraz tradycyjnie: pielgrzymka krajowa 
AK na Jasną Górę, rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Paradyżu, Diecezjalny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Sulechowie oraz  
X finał Konkursu „Ojczyzno Ma”.   

W obliczu ciągłych ataków na Kościół katolicki w Polsce, zebrani z troską 
uznali, że czas uderzenia w naszych duszpasterzy nie wynika z troski  
o Kościół ale jest powiązany między innymi z terminem zbliżających się 
wyborów do Europarlamentu. Stoimy na stanowisku, że jest to atak na 
cywilizację europejską, opartą na etyce chrześcijańskiej. W związku z tym 
ważne jest byśmy wspierali modlitwą swoich kapłanów a w wyborach 
wybrali osoby, które będą dbały o interes Polski w Europie a także działały  
z poszanowaniem wiary Polaków, tradycyjnego modelu rodziny oraz życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. 

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

Jan Greczycho 

 

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA!!!  

Termin 07-08.06.2019 r. Koszt 180 zł., w tym: transport, nocleg, posiłki - piątek 
obiad, sobota śniadanie i obiad oraz ubezpieczenie. Zbiórka uczestników  
i wyjazd w kierunku Częstochowy nastąpi rano o godz. 7.00 w dniu 07 czerwca, 
z parkingu przy parafii Sw. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze, ul. 
Źródlana 33. Pelną wpłatę na pielgrzymkę należy dokonać do 30.05.2019 r. na 
konto DIAK. Zapisy przyjmuje Marek Witkowski, sekretarz Zarządu DIAK tel. 
606496309, e-mail: marekwitkowskifinanse@gmail.com   

Zapraszamy! Zarząd DIAK 

(AK) 

mailto:marekwitkowskifinanse@gmail.com
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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: 17:00 – 18:00, 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. 

„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję” 

(J 21, 17) 

Wie także, że tego jednego tylko pragniemy, aby On był umiłowany. 

Apostolstwo nasze ma przede wszystkim na celu rozsiewanie miłości do 

Jezusa i wnoszenie do rodzin ducha Serca Jezusowego. Wszystkie nasze 

wysiłki zmierzać mają do jednego ideału, który za wszelką cenę ma być 

urzeczywistniony. 

Jeśli Bóg jest nieskończoną Miłością, jeśli Wcielenie, Odkupienie i Kościół są 

niepojętymi manifestacjami tej Miłości to i my winniśmy streścić nasze życie 

religijne w doskonałym wypełnieniu pierwszego przykazania obejmującego 

wszystkie inne: 

„Będziesz miłował Pana Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego i ze 

wszystkiej Duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej’. 

A ta Miłość ma się stać w duszy ogniem gorejącym. Miłować mamy Jezusa aż 

do szaleństwa, albowiem wielkim wynagrodzeniem – to Miłość.  

On nas wzywa, byśmy Go pocieszali, aby Jego Serce wzgardzone znalazło 

wytchnienie.  

Podziękujmy Mu z całego serca za tę łaskę i chwałę. Oddajmy Mu cześć w Jego 

mistycznej agonii, w tym wielkim opuszczeniu, w jakim znajduje się Jego 

Serce. 

„Miłujcie Mnie miłością poświęcenia, adorujcie Mnie. Wobec miłości zło jest 

bezsilne.  

Pragnę być życiem waszym, Ciałem i Krwią. 
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Ustanowiłem Eucharystię, bo czułem głód Ciebie i pragnąłem oddać się Tobie, 

nie mogę dokonać mego dzieła Miłości bez Ciebie. Gdy mnie przyjmujesz, 

wnet zapominam o oziębłości tysiąca serc. Miłuj Mnie miłością żarliwą, bo 

ona jest zdolna wynagrodzić Mi dwadzieścia wieków obojętności” – mówił 

Jezus do Marii Małgorzaty. I to samo mówi teraz do nas.  

On pragnie i musi być nieskończenie więcej miłowany, bo miłość jest zarówno 

na ziemi jak i w niebie dopełnieniem świętości. 

Być doskonałym chrześcijaninem – to miłować. 

Być wiernym przyjacielem Króla – to miłować. 

Być Jego apostołem – to miłować. 

Zmiłuj się Panie!  

Pomnażaj naszą miłość! 

                                                                                                                                                                     (BS) 

 

     Przez kolejne dwa numery gazetki, z uwagi na obszerność tematyki, 

chcialbym zająć sie wyjaśnieniem Państwu kiedy, do jakiego sądu oraz  

w jakiej formie możemy wystepować samodzielnie. Mam na mysli głównie 

omówienie spraw cywilnoprawnych i pracowniczych a marginalnie także  

o sprawach karnych i administracyjnych. 

     Często tak jest, że nie mamy możliwości korzystania z profesjonalnego 

pełnomocnika albo nie stać nas na związane z tym koszty a sprawa jest prosta 

i można osobiście ją poprowadzić.  

     Dziś przedstawię ogólne zasady jak funkcjonuje struktura sądów, jakie 

elementy powinien zawierać najprostszy pozew i jak wygląda sprawa opłat 

od pozwu. W nastepnym numerze przedstawie wykaz jakie sprawy do jakiego 

sądu wnosimy oraz wzór najprostszego pozwu na wybranym przykładzie. 

     Pamiętajmy, że w ramach prawa cywilnego możemy dochodzić wszelkich 

roszczeń majatkowych, spadkowych oraz wszelkich spraw rodzinnych.  
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W sprawach pracowniczych natomiast wszelkich roszczeń związanych ze 

stosunkiem pracy oraz spraw dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. 

     W polskim systemie sądowniczym układ strukturalny sądów jest 

hierarchiczny. W większości spraw sądem I instancji są sądy rejonowe  

a drugą odwoławczą instancją są sądy okręgowe. W niektórych sprawach 

zwłaszcza przy dużych kwotach wartości przedmiotu sporu lub stopniu 

skomplikowania sprawy I instancją są bezwzględnie sądy okręgowe a II 

instancją odwoławczą sady apelacyjne. Na szcycie tej struktury stoi sąd 

najwyższy, który rozpoznaje kasację od prawomocnych orzeczeń a wg 

ostatnich zmian i skargi na zakończone sprawy.Jednak do sadu najwyższego 

nie można już występowac samodzielnie a jedynie za pośrednictwem 

profesjonalnego pelnomocnika adwokata lub radcę prawnego.  

    Aby rozpocząć sprawę przed sądem należy wnieśc pismo nazywane 

pozwem. Dodam, że nawet jeżeli złożymy je do niewłasciwego sądu nie 

oznacza to, że sprawa przepadnie. W takich przypadkach sąd ma obowiazek 

przesłać sprawe do sądu właściwego a nas powiadomić o tym. Jeżeli pozew 

będzie zawierał braki formalne sąd po ich ujawnieniu prześle nam pismo  

z wnioskiem o uzupełnienie tych braków informując przy tym jakie braki 

wystąpiły. Musimy wówczas uzupełnić je w wyznaczonym terminie. 

    A oto jakie warunki winien spelnić pozew aby był kompletny: 

- zawierać oznaczenie sądu do którego jest kierowany 

- oznaczenie stron czyli powoda i pozwanego / ich dane personalne oraz 

adresy /  

- oznaczenie rodzaju pozwu / np pozew o stwierdzenie nabycia spadku / 

- dokładne określenie wartości przedmiotu sporu w pln 

- uzasadnienie roszczeń oraz podanie dowodów na ich istnienie 

- podpis składającego oraz wykaz załączników . 

Uzasadnienie może zawierać dowody w postaci dokumentów albo zezanań 

świadków, wówczas musimy podać ich adresy. Tak sporządzony pozew 

kieruje sie do sądu w liczbie tylu egzemplarzy ile jest stron sprawy.Jezeli 

pozwana jest jedna osoba to wysyłamy dwa egzemplarze z kompletem 
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załączników, jeden dla sądu a drugi dla strony pozwanej, której sąd prześle 

pozew z żadaniem udzielenia na niego odpowiedzi. 

     Podanie wartości przedmiotu sporu jest niezbedne do obliczenie 

wysokości opłaty od sprawy. Sa niektóre sprawy z mocy ustawy zwolnione 

od opłaty /głównie z zakresu prawa rodzinnego/ inne maja opłaty stałe lub 

procentowe od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli kogoś nie stać na uiszczenie 

wpisu może wystąpic do sądu z wnioskiem o całkowite lub częściowe 

zwolnienie go z tego obowiązku. Sąd poprosi o udokumentownie sytuacji 

materialnej i podejmie decyzje o ewentualnym zwolnieniu. Pamietajmy przy 

tym, ze jeżeli uiścilismy opłatę a sprawę wygramy to ten wpisbędzie nam 

musiał zwrócić przeciwnik o czym będzie mowa w wyroku. 

    Tak przedstawiają sie ogólne uwagi w omawianym zagadnieniu  

a w następnym numerze gazetki ciąg dalszy w szczegółach. 

 (ZP) 

 

„Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego 
pluchy, pogody, często naśladuje.” To właśnie 
od czerwcowej pogody zależy jakie będą 
zbiory w danym roku. „Gdy czerwiec chłodem 
i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje”. 
Pielęgnacja bylin 
Na początku czerwca kończą swoje kwitnienie różne odmiany różaneczników 
i azalii. Przekwitłe kwiatostany swoim wyglądem szpecą wtedy ogród,  
a opadnięte płatki leżąc na ziemi mogą być dobrą pożywką dla 
grzybów. Pomimo iż krzewów wrzosowatych się nie przycina (wyjątek 
stanowią wrzośce i wrzosy!) palcami usuwamy przekwitłe kwiatostany  
u nasady pędu. Rośliny nie będą się skupiały na wytworzeniu nasion  
z przekwitłych kwiatostanów, za to zawiążą więcej pąków na rok następny  
a także bardziej się zagęszczą i wzmocnią.  
Wykopujemy rośliny cebulowe 
Czerwiec jest miesiącem w którym należy wykopać cebule roślin kwitnących 
wiosną. Głównie cebule tulipanów nie powinny spędzać  całego sezonu  
w ziemi. Zbyt się zagęszczają przez co pogarszają się ich warunki do 
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wzrostu.  Krokusy, Hiacynty i rośliny o drobnych cebulkach mogą rosnąć  
w jednym miejscu dłuższy czas. Jednak gdy zrobi się ich zbyt dużo i przestaną 
obficie kwitnąć też należało by je wykopać i pooddzielać. W trakcie tej 
czynności wybieramy cebule najsilniejsze i zdrowe.  
Pielęgnacja róż  

W czerwcu zaczynają obficie kwitnąć róże – wymagają więc zwiększonej 

pielęgnacji. Podczas upałów należy je podlewać obficie, ale niezbyt często. Co 

jakiś czas lustrujemy rośliny w poszukiwaniu szkodników (mszyc, 

przędziorków) aby w odpowiednim czasie im zapobiec. W trakcie ciepłej  

i wilgotnej pogody mogą pojawiać się pierwsze objawy czarnej plamistości na 

róży.  Przekwitające kwiaty z krzewów należy systematycznie usuwać – 

przedłuża to okres w którym roślina wygląda atrakcyjnie.  

Pierwsze owoce 
W czerwcu możemy spodziewać się już pierwszych zbiorów z własnych 
plantacji: jagody kamczackiej, truskawek i poziomek a później porzeczek, 
malin i wczesnych czereśni. Truskawki jak poziomki i maliny należą do 
delikatniejszych owoców. Jeśli nie mamy zamiaru zjeść owoców 
bezpośrednio po zbiorze, dobrym pomysłem jest zebranie ich nie w pełni 
dojrzałych i umieszczenie w lodówce. Czereśnie zbieramy wraz z szypułką, 
bez niej będą szybciej zagniwały.  
Pielęgnacja pomidorów 
Jeśli zaangażowaliśmy się w uprawę pomidorów to w tym miesiącu mamy 
przy nich dość sporo do robienia. Należy je systematycznie podlewać, 
odchwaszczać i nawozić. W momencie gdy rośliny osiągną wysokość około 
20-30 cm należało by zapewnić im podporę w postaci palika. Bez niej mogą 
się poprzewracać . Pamiętamy aby do palika roślinę przytwierdzić paskiem 
materiałowym lub foliowym. Nie używać do tego sznurków – pomidory są 
wrażliwe na uszkodzenia . W tym czasie również usuwamy zbędne pędy, aby 
rośliny zbytnio się nie zagęściły i nie wpłynęło to negatywnie na wielkość 
owoców. Pomidory o dużych owocach prowadzimy tylko na jeden pęd, 
pomidory koktajlowe można prowadzić na więcej. Należy jednak pamiętać iż 
przy zbytnim zagęszczeniu rośliny łatwiej chorują i zawiązują mniej 
owoców. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych należy 
wykonać oprysk odpowiednim preparatem. 
Trawnik 
Pamiętamy o systematycznym koszeniu trawnika. Jeśli używamy kosiarki bez 
kosza, dokładnie wygrabiamy pokos. Usuwamy pojedyncze chwasty 
(herbicydy stosujemy w ostateczności). Warto też przeprowadzić zabieg 
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napowietrzania. Zasilamy (jeśli nie zrobiliśmy tego w maju) mieszankami 
nawozowymi do trawników i regularnie podlewamy – zwłaszcza podczas 
suszy. 
Trawniki, na których posadziliśmy rośliny cebulowe możemy zacząć kosić, 
gdy zaschną ich liście. Po zakończeniu należy nawodnić murawę, powodując 
jej silniejszy wzrost i osłonięcie pozostawionych łodyg cebul. 
 

Chłodnik z botwiny - na jogurcie 

Składniki: 

1 pęczek botwiny, 200 ml bulionu 
warzywnego, sok z 1/2 cytryny + dodatkowy do doprawienia,400 ml gęstego 
jogurtu naturalnego,200 ml kwaśnej śmietany 12%, 4rzodkiewki,1 mały 
świeży ogórek lub 1/2 dużego,1 pęczek koperku,1 pęczek drobnego 
szczypiorku sól, cukier i pieprz do smaku 

Sposób przygotowania: 

Botwinę dokładnie płuczemy, buraczki szorujemy, ale nie obieramy ich. 
Odcinamy łodygi i liście, kroimy je dość drobno (w kawałki około 5 
mm).  Nieobrane buraczki wrzucamy do wrzącego bulionu z sokiem 
cytrynowym, gotujemy 5 minut, po czym wyławiamy je i studzimy. Obieramy 
ze skórki, kroimy w drobną kostkę. Ponownie zagotowujemy bulion, 
wrzucamy posiekaną botwinę i blanszujemy przez 2 minuty. Cedzimy 
(bulionu nie wylewamy!) i łączymy z buraczkami. Studzimy i schładzamy 
bulion, mieszamy go z jogurtem i śmietaną. Rzodkiewki ścieramy na tarce 
o grubych oczkach, ogórka kroimy w kosteczkę, koperek i szczypiorek 
siekamy. Łączymy wszystkie składniki, doprawiamy solą, cukrem, pieprzem  
i sokiem z cytryny. Przykrywamy przezroczystą folią i wstawiamy do lodówki 
na przynajmniej 4 godzin 

Ryba w cieście piwnym 

Składniki: 
4 kawałki filetów z ryby –(może być mintaj, dorsz), 
morszczuk, sól morska, tymianek, pieprz 
cytrynowy 

 

http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-botwina
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-bulion
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jogurt+naturalny
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-%C5%9Bmietana
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-rzodkiewka
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-og%C3%B3rki
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-koperek
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-szczypiorek
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-pieprz
http://straga.pl/wp-content/uploads/2012/08/IMG_1326.jpg
http://straga.pl/wp-content/uploads/2014/11/DSC_1183.jpg
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Ciasto piwne: ¾  szklanki piwa jasnego, 1 jajko, ok ¾ szklanki mąki pszennej, 
½ łyżeczki proszku do pieczenia, sól morska, pieprz cytrynowy,olej do 
smażenia. 

Jeśli filety z ryby są mrożone to je rozmrażamy, pozostawiamy najlepiej na 
durszlaku, aż wypłynie z nich cała woda i dokładnie osuszamy je ręcznikiem 
papierowym . Każdy kawałek ryby doprawiamy solą , cytrynowym pieprzem 
i tymiankiem. 

Ciasto piwne: W misce umieszczamy przesianą mąkę z proszkiem, jajko, 
piwo oraz przyprawy. Całość mieszamy trzepaczką aż do uzyskania gładkiej  
i jednolitej konsystencji ciasta naleśnikowego. Ciasto powinno być gęste, tak 
aby można było w niej zanurzać kawałki ryby. W razie gdy ciasto jest za gęste 
dolewamy piwo. Filety rybne maczamy w cieście i smażymy na rozgrzanym 
oleju po 2-3 minuty z każdej strony, aż uzyskają złoty kolor. 

Usmażone ryby odsączamy na papierowym ręczniku z nadmiaru oleju. 
Podajemy z frytkami, sałatą i ćwiartkami cytryny. Smacznego! 

Ciasto biszkoptowe z truskawkami 

Składniki: 
6jajek, 240 g cukru, 80-90 g mąki 
tortowej, 80 g mąki ziemniaczanej, 1 
łyżeczka proszku do pieczenia, 
Krem waniliowy:  
500 ml mleka 3.2%, 1 laska wanilii, 6 żółtek, 75 g drobnego cukru, 25 g mąki 
pszennej, 20 g mąki kukurydzianej 
Poncz:  
250 ml przegotowanej wody, 4 łyżeczki cukru, sok z cytryny do smaku 
Oraz:  
2 galaretki truskawkowe, 1 słoiczek (250 g), galaretki lub dżemu z czarnej 
porzeczki truskawki ew. czarne jagody 

Sposób przygotowania: Białka ubijamy, wsypując powoli cukier, na bardzo 
sztywną pianę. Dodajemy po jednym żółtku, ubijając na najniższych obrotach 
- aż powstanie jednolita masa. Łączymy oba rodzaje mąki i proszek do 
pieczenia, dodajemy je porcjami do masy jajecznej, delikatnie mieszając łyżką. 
Tak przygotowane ciasto rozsmarowujemy na blasze o wymiarach 26 x 36 cm 
wyłożonej papierem do pieczenia.Pieczemy do uzyskania złocistego koloru w 
180 st. C - około 25-30 minut. Robimy krem waniliowy: w rondlu 
zagotowujemy mleko z ziarenkami wyskrobanymi z laski wanilii i pustym 

http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jajko
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka+tortowa
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka+tortowa
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka+ziemniaczana
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-proszek+do+pieczenia
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-mleko
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-wanilia
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-%C5%BC%C3%B3%C5%82tka
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka+pszenna
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka+pszenna
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-m%C4%85ka+kukurydziana
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-woda
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-cukier
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-galaretka
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-galaretka
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-d%C5%BCem
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-porzeczki
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-truskawki
http://ugotuj.to/ugotuj/skladniki_podst-jagody
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strąkiem. Zmniejszamy ogień, podgrzewamy 5 minut, odstawiamy na chwilę, 
wyjmujemy strąk wanilii. Ucieramy żółtka z cukrem na kogel-mogel, 
dokładnie mieszamy z mąką pszenną i kukurydzianą. Cienkim strumieniem 
wlewamy ciepłe mleko do utartych żółtek, cały czas ubijając. Przelewamy 
masę z powrotem do rondla i podgrzewamy na średnim ogniu, stale 
mieszając. Gdy zacznie bulgotać, zmniejszamy płomień i gotujemy przez 
minutę, ciągle mieszając. Zdejmujemy z ognia, przelewamy do miski, 
studzimy. Łączymy składniki ponczu. Rozpuszczamy dwie galaretki w 750 ml 
wrzącej wody (nie gotujemy). Upieczony zimny biszkopt zdejmujemy  
z blachy i przecinamy na dwa płaty. Dolny płat razem z papierem do pieczenia 
ponownie układamy na blasze. Nasączamy go połową ponczu, smarujemy 
najpierw galaretką z czarnej porzeczki lub przetartym przez sito dżemem,  
a potem połową kremu. Przykrywamy drugim płatem, nasączamy ponczem, 
smarujemy resztą kremu. Dekorujemy truskawkami (ew. jagodami), 
zalewamy gęstniejącą galaretką. Wstawiamy do lodówki do stężenia.                                                                  

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

 

Intencja ewangelizacyjna: 

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną 
służbę wobec najbiedniejszych.

 

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 owie  
–  wy da rze nia  re l igi j ne  i  sp o łe cz n e ,  inte n cje  m sza lne ,  
o gł os ze nia ,  i nf or ma 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  1 40  e gze mp la rzy  

Ma te r ia ły  d o ga ze t ki  mo żna  pr ze s yła ć  na  a dre s  e -ma i l :  A .Ka ste r @ w p.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

