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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                      NR 99                            Lipiec’ 2020 

 

CZY BÓG JEDZIE NA WAKACJE? 

Pan Bóg jedzie z nami na wakacje, ale pod warunkiem że zamiast 
zostawić Go w domu, zabierzemy Go ze sobą. 

Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na 
temat wakacji, os mioletni Piotrek zapytał 
mnie: "Czy Pan Bo g jez dzi na wakacje?". 
Wywołało to falę s miechu w całym 
kos ciele. Koledzy i kolez anki Piotrka 
s miali się tak głos no i długo, z e nie 
moz na było kontynuowac  kazania. 
Ubawieni byli nawet rodzice obecni na 
Mszy s w. Tylko kolega Piotrka, 
dziewięcioletni Łukasz, kiedy wszyscy 
się s miali, podnio sł rękę. Podałem mu 
więc mikrofon, a on stwierdził, z e pytanie, kto re zadał Piotrek, nie jest wcale 
takie s mieszne. Co więcej, stanowczym głosem oznajmił, z e zna odpowiedz . 
W całym kos ciele zaległa cisza. Wszyscy byli zdumieni i zastanawiali się, co 
tez  powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz nabrał w płuca powietrza  
i z całych sił, głos no i odwaz nie udzielił odpowiedzi, mo wiąc: "Owszem, Pan 
Bo g jedzie na wakacje, ale pod warunkiem z e my Go ze sobą zabierzemy, a nie 
zostawimy w domu!". W całym kos ciele wszyscy pospuszczali głowy i trwała 



2 
 

cisza. Tylko rodzice Łukasza byli dumni, z e mają tak mądrego syna. Choc  
pozornie pytanie mogło wydawac  się s mieszne, to juz  odpowiedz  na nie moz e 
zmusic  nas do zastanowienia. 

"Idźcie i odpocznijcie nieco"   

Na koniec czerwca dzwonek w szkołach obwies cił wakacje! A więc czas bez 
szkoły, bez nauki, bez ksiąz ek, bez pracy domowej, bez dz wigania kaz dego 
ranka cięz kiego plecaka i co najwaz niejsze - bez porannego wstawania. 
Pewnie kaz dy zgodzi się, z e te ponad 60 dni bez nauki w lipcu i sierpniu to 
chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie zaplanował, z e po całorocznym 
wysiłku nalez y się odpoczynek. Łatwo wtedy cytowac  słowa Jezusa z szo stego 
rozdziału Ewangelii wg s w. Marka: "Idz cie i odpocznijcie nieco". Apostołowie, 
po trudzie ewangelizowania, wro cili do Jezusa i opowiadali o swoich 
osiągnięciach. Mimo entuzjazmu musieli wyglądac  na zmęczonych, skoro 
Jezus odsyła ich, aby poszli odpocząc . Kiedy uczen  szkoły podstawowej, 
s redniej lub student wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku swoje 
s wiadectwo, wie tez , z e czeka go zasłuz ony odpoczynek. Eksplozja szczęs cia 
niesie go na go rskie szlaki, nadmorskie plaz e, czasem w dalekie, ciepłe kraje. 
Niekto rzy marzą o spływie kajakowym lub o wędkowaniu. Ro z ne mamy 
pomysły na wakacje i w ro z ne miejsca jedziemy. Wakacje to taki piękny czas 
mający jedną wadę - kiedys  muszą się skon czyc . Wtedy wracamy do naszej 
codziennos ci, do szkoły, do ro z nych innych zajęc . Mys lę, z e warto juz  na 
samym początku wakacji pomys lec  o tym, co mo wili Piotrek i Łukasz: czy Pan 
Bo g tez  jedzie na wakacje? Owszem, Pan Bo g jedzie na wakacje, ale pod 
warunkiem z e my Go ze sobą zabierzemy! 

Wcale nie zamykają kościołów 

Pakując wakacyjne plecaki czy torby podro z ne, pamiętajmy, z e chce z nami 
jechac  tez  Bo g. Nie chce On, abys my zostawili Go na długie dwa miesiące 
samego. On chce byc  z nami i przez ywac  wszystkie chwile naszych rados ci. No 
dobrze, ale co znaczy zabrac  Go ze sobą na wakacje? To proste! Chodzi o to, 
abys my nie zapomnieli o Bogu, kto ry jest naszym Ojcem, Przyjacielem, 
Przewodnikiem… Mamy pamiętac , z e na czas wakacji wcale nie zamykają 
kos cioło w i tak jak zawsze, kaz dego dnia jest sprawowana Msza s w. Ro wniez  
w wakacje nalez y pamiętac  o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji 
czy czytaniu Pisma Ś więtego. Zabrac  ze sobą Boga na wakacje, to na pewno 
rozmawiac  z Nim na modlitwie kaz dego dnia; dziękowac  Mu za słon ce, piękno 
krajobrazu, kto ry odkrywamy; za dobroc  ludzi, kto rej dos wiadczamy; za wiele 
chwil rados ci, kto re nas spotkają! Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał: 
"Czy moz emy powiedziec , z e z yjemy dla Boga? Czy nie z yjemy dla siebie, dla 
swoich ambicji, dla pieniędzy, dla własnego szczęs cia? Kaz dą chwilę 
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dostajemy od Boga i kaz ą chwilę oddajmy Jemu". Kaz da chwila wakacyjnej 
rados ci czy szczęs cia moz e byc  ofiarowana Panu Bogu. 

Myśl o tym, co najważniejsze 

Kiedys , gdy byłem nad morzem, zauwaz yłem przed jednym z kos cioło w plakat 
ewangelizacyjny z napisem: "Nie ma wakacji bez Boga!". Zastanawiałem się, 
ile oso b to czyta i ile się tym przejmuje. Gdy byłem na niedzielnej Mszy, 
zrozumiałem, z e bardzo wielu. Miejscowy kos cio ł był przepełniony turystami. 
To naprawdę piękne widziec , z e tak wielu ludzi chce dziękowac  Bogu za swo j 
czas wypoczynku. Przypomina mi się tez  album z fotografiami z z ycia Jana 
Pawła II. Na jednym ze zdjęc  widac , jak ks. Karol Wojtyła będąc na wyprawie 
kajakowej, sprawuje z grupą młodziez y Eucharystię. Na innym natomiast sam 
siedzi w kajaku i odmawia modlitwę brewiarzową. Bardzo często wakacje to 
czas, gdy moz emy się wyrwac  z naszego zagonienia. Receptą na odpoczynek 
nie musi byc  wcale znane stwierdzenie "przestac  mys lec  o wszystkim". Moz e 
raczej nalez y mys lec  o tym, co najwaz niejsze. Jezus mo wi do nas poprzez karty 
Ewangelii: "przyjdz cie do Mnie wszyscy, kto rzy utrudzeni i obciąz eni 
jestes cie, a Ja Was pokrzepię" (Mt 11, 28). Ten wakacyjny czas moz e byc  dla 
nas okazją do spotkania z Bogiem, kto ry nie obciąz a, a ukazuje, iz  to włas nie 
dzięki modlitwie moz emy nabrac  jeszcze więcej sił. 

Zdaj test swojej wiary 

Wakacje to doskonały czas na test naszej wiary. Byc  moz e czasami naszą 
obecnos c  na Eucharystii, spowiedz , modlitwę traktujemy jedynie jako 
praktyki religijne, kto re są jednym z wielu "obowiązko w" naszego z ycia.  
A przeciez  mo wi się, z e wakacje to czas, gdy od obowiązko w mamy odpocząc . 
Pewnego razu byłem na Mazurach w malowniczej miejscowos ci Ukta, gdzie 
przepływa rzeka Krutynia, znana ze spływo w kajakowych. Uczestniczyłem  
w wieczornej Eucharystii, a po jej zakon czeniu wychodzilis my z innymi 
księz mi z kos cioła. Czekała na nas młoda studentka. Jednak zamiast rados ci 
na jej twarzy widac  było smutek i zakłopotanie. Gdy zapytalis my się, dlaczego 
jest taka smutna okazało się, z e trapi ją problem. Przyjechała na wakacje  
z grupą znajomych, wszyscy się doskonale bawią, ale nikt opro cz niej nie 
chciał nawet słyszec  o niedzielnej Eucharystii. Byc  moz e wielu ministranto w 
czy lektoro w w czasie wakacji znajdzie się w podobnej sytuacji. Warto wtedy 
pamiętac  stwierdzenie małego Łukasza: "oczywis cie, z e Pan Bo g jedzie na 
wakacje, ale pod warunkiem z e my Go ze sobą zabierzemy…" 

Dostrzeż skarb od Boga 

Wszystkim, kto rzy za niedługo rozpoczynają wakacje, chciałbym dedykowac  
bajkę o najpiękniejszym ze wszystkich skarbo w: 
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"Kaz dego poranka bogaty i wszechpotęz ny kro l Bengodi odbierał hołdy 
swoich poddanych. W swoim z yciu zdobył juz  wszystko to, co moz na było 
zdobyc  i zaczął się trochę nudzic . Pos ro d ro z nych poddanych, zjawiających się 
codziennie na kro lewskim dworze, kaz dego dnia punktualnie pojawiał się 
pewien cichy z ebrak. Przynosił on kro lowi jabłko, a potem oddalał się, ro wnie 
cicho jak wchodził. Kro l, kto ry przyzwyczajony był do otrzymywania 
wspaniałych daro w, przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłaz ania, a gdy tylko 
z ebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwo r. Jednak 
z ebrak się tym nie zraz ał. Powracał kaz dego dnia, by przekazac  w kro lewskie 
dłonie kolejny dar. Kro l przyjmował go rutynowo i natychmiast odkładał 
jabłko do przygotowanego na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu. 
Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez 
z ebraka. Kosz był juz  prawie pełen. Pewnego dnia ulubiona kro lewska małpa 
wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując nim, rzuciła pod nogi kro la. 
Monarcha oniemiał z wraz enia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą 
perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka.  
W kaz dym z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony kro l kazał zaraz 
przywołac  do siebie z ebraka i zaczął go przepytywac . - Przynosiłem ci te dary, 
panie - odpowiedział człowiek - abys  mo gł zrozumiec , z e z ycie obdarza cię 
kaz dego dnia niezwykłym prezentem, kto rego ty nawet nie dostrzegasz  
i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, z e jestes  otoczony nadmierną ilos cią 
bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich daro w jest kaz dy rozpoczynający się 
dzien ". 

Obys my potrafili w kaz dym kolejnym dniu wakacji dostrzec skarb, jaki 
otrzymujemy od Boga. Śtarajmy się, aby tego skarbu nie zniszczyc  i nie 
zapomniec  o Panu Bogu, kto ry kaz dego dnia chce byc  z nami! 

Modlitwa wakacyjna: 

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywac  i spędzac  wolny czas. Proszę Cię, abym 
umiał dostrzegac  piękno przyrody, wspaniałos c  zwierząt, abym na nowo 
nauczył się zachwycac  otaczającym mnie s wiatem, tak jak kiedys , gdy byłem 
małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, kto rzy wyjez dz ają na 
wakacje, aby spędzili dobre ten czas. Dziękuję, z e nie zapominasz o tych 
wszystkich, kto rzy nie mogą wyjechac  z braku s rodko w lub z powodu choroby. 
Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, 
Panie. Amen. 

 

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/czy-bog-jedzie-na-
wakacje,306627 
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Kącik dla Milusińskich 

 
Kochani, nadszedł czas wakacji, zasłuz ony odpoczynek dla Was, po tym 
niezwykłym roku szkolnym. Jak juz  dobrze wiecie, nie ma wakacji od Pana 
Boga, On zawsze chce byc  blisko nas, dlatego dzisiejsze zadanie ma was 
zachęcic  do jeszcze większej bliskos ci z Naszym Ojcem przez czytanie Pisma 
Ś więtego. Odpowiedzcie na poniz sze pytania, odpowiedzi moz na składac  do 
23 sierpnia. Z yczę  wszystkim wspaniałych wakacji!!! 
 

1. Kto upominał ucznio w, z e robią w szabat to, czego robic  nie wolno? 
 (Łk 6,2) 

2. Co robił Jezus przed wyborem 12 apostoło w? (Łk 6,12) 
3. Jak mieli na imię wybrani apostołowie? (Łk, 6, 14-16) 
4. Po czym poznaje się drzewo? (Łk 6,44) 
5. Do kogo podobny jesy człowiek, kto ry słucha, lecz nie wypałnia sło w 

Jezusa? (Łk 6,49) 
(HŁ) 

                                                                                                              

 
Sakrament chrztu świętego w czerwcu otrzymali: 
1. Jagoda Laura Śmurawińska 2. Nadia Bartczak 
 
Do I Komunii Świętej w dniu 28.06.2020 przystąpili: 
1.Dzień Jakub 
2.Gasowska Sandra 
3.Kierul Szymon 
4.Krasuska Selena 

5.Lipka Julia 
6.Śtefanowicz Róża 
7.Śzymańska Paulina

 
Sakrament Bierzmowania w dniu 26.06.2020 w Parafii pw. Świętej 
Jadwigi w Krośnie Odrzańskim przyjęli: 
1.Adamus Jakub 
2.Bochonos Paulina 
3.Duchnowska Maria 
4.Duchnowski Mateusz 
5.Hołownia Mateusz 
6.Kleuskens Patryk 
7.Łatka Oliwier 

8.Pater Anna 
9.Pawłowska Aleksandra 
10.Plawgo Julia 
11.Smyk Bartosz 
12.Stefanowicz Natasza 
13.Świątek Marlena 
14.Wąchała Maciej
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  Do wieczności w miesiącu czerwcu odeszli:  
- śp. Władysława Gharajlou – Śzczerbińska – Śtary Zagór 
- śp. Jan Baran - Brzózka

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 

niedzielnych) 

 

LIPIEC 2020  
NIEDZIELA 05.07.2020 

godz. 8.00 – śp. Eugeniusz Śmoleński 

w 2 rocznicę śmierci i zmarli  

z rodziny     

godz. 11.00 – śp. Maria, Czesław 

Trzaskowscy 
ŚRODA 08.07.2020  

godz. 18.00 – śp. Władysława 

Śzczerbińska – w 30 dni po śmierci 

PIĄTEK 10.07.2020 

godz. 18.00 – śp. Tadeusz, Janina  

i zmarli z rodziny Cimek 

SOBOTA 11.07.2020 

godz. 17.00 – śp. Ryszard Jabłoński – 

od sióstr   

NIEDZIELA 12.07.2020 

godz. 8.00 – śp. Maria, Śzymon, 

Wiktoria, Teresa Margas  

godz. 11.00 – śp. Marianna, Edwin, 

Leszek i zmarli z rodziny Butwitów 

 

 

PONIEDZIAŁEK 13.07.2020  

godz. 18.00 – śp. Rozalia, Śtanisław  

i zmarli z rodziny 

ŚRODA 15.07.2020  

godz. 10.00 – za dusze w czyśćcu 

cierpiące  

PIĄTEK 17.07.2020 

godz. 18.00 – śp. Antoni, Śtefania, 

Bolesław Fieńko, śp. Bronisława, 

Jadwiga, Ryszard, Józef Rogalińscy 

SOBOTA 18.07.2020 

godz. 17.00 – w intencji Marii  

i Marka Jurojć z okazji 35 rocznicy 

ślubu   

NIEDZIELA 19.07.2020 

godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 

Mazurków, Kwiecińskich  

i Chlebowskich   

godz. 11.00 – śp. Dariusz Dąbrowski – 

od rodziny    

PIĄTEK 24.07.2020  

godz. 18.00 – śp. Zygmunt Terczewski 

w 28 rocznicę śmierci 

SOBOTA 25.07.2020 

godz. 17.00 – śp. Anna Żółtańska, 

imieninowa – od koleżanki Krystyny 

NIEDZIELA 26.07.2020 

godz. 8.00 – śp. Anna, Piotr 

Straszkiewicz i zmarli z rodziny   

godz. 11.00 – w intencji P. Anny 

Kasprzyk z okazji imienin – od 

parafian 
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SIERPIEŃ 2020  
SOBOTA 01.08.2020 

godz. 17.00 – śp. Zofia, Henryk, Śtefan 

Kołtuniak i zmarli z rodziny   

NIEDZIELA 02.08.2020 

godz. 8.00 – śp. Helena, Marianna     

godz. 11.00 – o Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski 

w rodzinie Andrzejuk 

WTOREK 04.08.2020 

godz. 18.00 – w intencji P. Ireny  

z okazji urodzin, dziękczynna za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej   

ŚRODA 05.08.2020  

godz. 10.00 – w intencji ks. Marka  

z okazji urodzin 

CZWARTEK 06.08.2020 

godz. 10.00 – w intencji 

wynagradzającej za grzechy nasze, 

naszej parafii, ojczyzny i świata 

PIĄTEK 07.08.2020 

godz. 18.00 – w intencji Szymona 

Kozłowskiego z okazji 11 urodzin – 

od rodziców 

SOBOTA 08.08.2020 

godz. 17.00 – śp. Śtanisław Śzafraniec 

w 10 rocznicę śmierci  

NIEDZIELA 09.08.2020 

godz. 8.00 – śp. Robert Hanowski  

w 1 rocznicę śmierci 

godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 

Śieniawski w 12 rocznicę śmierci 

oraz śp. Franciszka, Józef 

godz. 11.00 – w intencji P. Ireny  

z okazji urodzin, dziękczynna  

z otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Bożej – od córek z rodzinami 

ŚRODA 12.08.2020  

godz. 18.00 – śp. Delfina i Weronika 

Hrycewicz 

CZWARTEK 13.08.2020 

godz. 18.00 – śp. Maria, Bazyli 

Pastuch i zmarli z rodziny, śp. 

Bronisław, Śtanisław, Anna z rodziny 

Winiarczyk, śp. Jadwiga Rogalińska 

PIĄTEK 14.08.2020 

godz. 18.00 – śp. Śtanisław Bednar  

w 10 rocznicę śmierci 

SOBOTA 15.08.2020 

godz. 8.00 – w intencji P. Zofii  

i Śtanisława Marcinkowskich  

z okazji 35 rocznicy ślubu 

godz. 11.00 – śp. Irena, Śylwester 

Woźniak i zmarli z rodziny Woźniak  

NIEDZIELA 16.08.2020 

godz. 8.00 – śp. Śtanisław w 10 

rocznicę śmierci 

godz. 11.00 – w intencji P. Marii 

Piechockiej z okazji imienin i urodzin 

ŚRODA 19.08.2020  

godz. 18.00 – śp. Józef Kasprzyk 

CZWARTEK 20.08.2020 

godz. 18.00 – w intencji Marii  

z okazji imienin oraz 75 urodzin 

PIĄTEK 21.08.2020 

godz. 18.00 – śp. Rozalia, Wojciech 

Zuber 
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SOBOTA 22.08.2020 

godz. 17.00 – śp. Bronisław 

Grabowski – gregorianka 1  

NIEDZIELA 23.08.2020 

godz. 8.00 – śp. Bronisław Grabowski 

– gregorianka 2 

godz. 11.00 – w intencji P. Wioletty  

i Dariusza Kret z okazji 30 rocznicy 

ślubu  

ŚRODA 26.08.2020  

godz. 18.00 – śp. Bronisław 

Grabowski – gregorianka 5 

PIĄTEK 28.08.2020 

godz. 10.00 – śp. Bronisław 

Grabowski – gregorianka 7 

SOBOTA 29.08.2020 

godz. 17.00 – śp. Bronisław 

Grabowski – gregorianka 8 

NIEDZIELA 30.08.2020 

godz. 8.00 – śp. Bronisław Grabowski 

– gregorianka 9 

godz. 11.00 – dziękczynna  

z tegoroczne zbiory 

WRZESIEŃ 2020  
ŚRODA 02.09.2020  
godz. 18.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 12 
CZWARTEK 03.09.2020 
godz. 10.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 13 
PIĄTEK 04.09.2020 
godz. 18.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 14 
SOBOTA 05.09.2020 
godz. 17.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 15   
 

NIEDZIELA 06.09.2020 
godz. 8.00 – w intencji Leszka  
z okazji 70 urodzin – dziękczynno-
błagalna  
godz. 11.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 16 

 
Intencje mszalne w kościele  

w Bronkowie: 

 LIPIEC 2020  
NIEDZIELA 05.07.2020 

godz. 9.30 – śp. Marianna Pietrzyk – 

od P. Ireny Ciesielskiej 

NIEDZIELA 12.07.2020 

godz. 9.30 – w intencji Kingi  

z okazji 18 urodzin – od rodziców  

i babci 

NIEDZIELA 19.07.2020 

godz. 9.30 – Odpust – za parafian 

godz. 9.30 – śp. Czesława, Józef 

Bielewicz  

NIEDZIELA 26.07.2020 

godz. 9.30 – śp. Zdzisław, Marianna 

Pietrzyk – od rodziny Ciupińskich  

z Radomska 

SIERPIEŃ 2020  
NIEDZIELA 02.08.2020 

godz. 9.30 – śp. Helena, Andrzej, 

Edward Kowalscy, śp. Zofia 

Murawska  

NIEDZIELA 09.08.2020 

godz. 9.30 – śp. Antonina, Śtanisław 

Maćkowiak, śp. Marianna, Śtanisław 

Pękacz i zmarli z rodziny  
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SOBOTA 15.08.2020 
godz. 9.30 – śp. Wanda Krygier  
w 5 rocznicę śmierci, śp. Eugeniusz, 
Michał Krygier  
NIEDZIELA 16.08.2020 
godz. 9.30 – śp. Bronisław 
Kucharczyk w 30 rocznicę śmierci   
NIEDZIELA 23.08.2020 
godz. 9.30 – śp. Marianna, Zdzisław 
Pietrzyk  
NIEDZIELA 30.08.2020 
godz. 9.30 – w 40 rocznicę podpisania 
porozumień sierpniowych w 1980 roku 
między Polskim społeczeństwem  
a władzą komunistyczną, w intencji 
wszystkich odważnych Polaków  
o dalsze ich zdrowie, siły do dalszej 
pracy na rzecz dobra wspólnego, oraz za 
wszystkich, którzy już odeszli do 
wieczności o zbawienie ich dusz  

 
WRZESIEŃ 2020  
NIEDZIELA 06.09.2020 
godz. 9.30 – śp. Danuta Kucharska, śp. 
Henryk Batura i zmarli z rodziny 
Franaszek i Podsada  

 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
LIPIEC 2020  
NIEDZIELA 05.07.2020 
godz. 12.30 – śp. Józefa, Śtanisław 
Kowalscy i zmarli z rodziny  

NIEDZIELA 12.07.2020 
godz. 12.30 – za ofiary ludobójstwa 
na Wołyniu i Podolu 
NIEDZIELA 19.07.2020 
godz. 12.30 – śp. Józef Śzymański  
w 42 rocznicę śmierci, śp. Bronisława 
Śzymańska w 10 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 26.07.2020 
godz. 12.30 – śp. Aniela, Śtanisław 
Tamborscy i zmarli z rodziny  
 

SIERPIEŃ 2020  
NIEDZIELA 02.08.2020 
godz. 12.30 – śp. Anna Myśków – 
imieninowa, od synów  
NIEDZIELA 09.08.2020 
godz. 12.30 – śp. Jan Baran, od 
uczestników pogrzebu 
SOBOTA 15.08.2020 
godz. 12.30 – w intencji Marii  
z okazji imienin  
NIEDZIELA 16.08.2020 
godz. 12.30 – za parafian   
NIEDZIELA 23.08.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 30.08.2020 
godz. 12.30 – za parafian 

WRZESIEŃ 2020  
NIEDZIELA 06.09.2020 
godz. 12.30 – śp. Franciszek, 
Krzysztof Solecki i zmarli z rodziny 

(MK) 

 

Modlitwa różańcowa w lipcu: 

Intencja powszechna: Nasze rodziny. 
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada. 
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CO W PRAWIE PISZCZY 

W wielu ostatnich rozmowach spotykam się  
z pytaniami dotyczącymi odpowiedzialnos ci 
rodzico w za czyny swoich dzieci a takz e  
z pytaniami o moz liwos ci ubezpieczenia się od 
takiej odpowiedzialnos ci. Zatem dzisiaj chciałbym 
zając  się tym problemem. 
 

Z go ry pragnę zaznaczyc , z e w tej 
problematyce są dwie kwestie a mianowicie  
sprawy związane z prawem cywilnym, a takz e te 
kto re dotyczą demoralizacji nieletnich i czyno w  
z zakresu prawa karnego. 
 

W polskim prawie przyjęto zasadę, z e dziecko, kto re nie  ukon czyło  
13 lat, nie posiada zdolnos ci prawnej a zatem nie moz e osobis cie ponosic  
odpowiedzialnos ci prawnej . W tym wieku z uwagi na niedojrzałos c  psychiczną 
nie jest ono w stanie zrozumiec  swojego postępowania. Dodac  nalez y, z e  
w dzisiejszej dobie ta teoria ma wielu przeciwniko w zwłaszcza na pogląd, z e 
obecnie dzieci szybciej dojrzewają. Trudno mi oceniac  czy to pogląd słuszny ale 
uwaz am, z e wiele dzieci w tym wieku jest juz  dojrzałe. 
 

Czy zatem jez eli dziecko takie dopus ci się czynu szkodliwego sprawa jest 
zamknięta i nikt nie odpowiada? Oto z  nie, prawo przewidziało, z e za czyny 
takiego dziecka mogą ponosic  odpowiedzialnos c  rodzice lub opiekunowie 
sprawujący w danym momencie pieczę nad  dzieckiem. Chodzi tu między innymi 
o szkołę, przedszkole czy inny podmiot. Warunkiem aby rodzice lub opiekunowie 
ponosili odpowiedzialnos c  jest udowodnienie im braku nalez ytego nadzoru. 
Uwolnic  się mogą od odpowiedzialnos ci wo wczas gdy udowodnią, z e nadzo r był 
włas ciwy. Jest to niewątpliwie skomplikowana sprawa, nieraz budzi wątpliwos ci 
a o ostatecznym wyniku decyduje decyzja Śądu. Z oceną wiąz e się problem 
udowodnienia nalez ytej starannos ci w nadzorze to ona decyduje  
o rozstrzygnięciu ostatecznym. 
 

Po ukon czeniu 13 lat z ycia uznaje się, z e dziecko ponosi odpowiedzialnos c  za 
swoje czyny zawsze. Wyjątkiem są sytuacje kiedy po badaniach psychologicznych 
udowodni się, z e dziecko nie osiągnęło nalez ytego stopnia rozwoju i tym samym 
nadal nie posiada zdolnos ci prawnej. Uwaz a się, z e w tym przedziale wiekowym 
13 – 17 lat dzieci posiadają ograniczoną zdolnos c  do czynnos ci prawnych i taka 
samą  odpowiedzialnos c . Zatem nalez y podkres lic , z e rodzice i opiekunowie 
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odpowiadają za dzieci do osiągnięcia przez nie pełnoletnos ci. 
 

W prawie cywilnym dziecko w powyz szym przedziale wiekowym za 
wyrządzone szkody moz e odpowiadac  osobis cie wyłącznie wtedy kiedy posiada 
własny majątek / są takie przypadki kiedy dzieci mają majątek ze spadko w czy  
z osiąganych wynagrodzen  na przykład dzieci grające w filmach itp./ Nie ma 
niestety moz liwos ci uzyskania odszkodowania z przyszłych dochodo w a jedynie 
moz na dochodzic  od rodzico w dziecka przy udowodnieniu im braku nadzoru. 
 

Odpowiedzialnos c  w zakresie prawa karnego jest tez specyficzna  
i regulowana częs ciowo w kodeksie karnym a częs ciowo w ustawie  
o zapobieganiu demoralizacji nieletnich. Śprawy z tego zakresu rozpatrują Śądy 
Rodzinne. Praktycznie nieletni w wieku do 17 lat  poza nielicznymi wyjątkami nie 
mogą odpowiadac  przed sądami karnymi. Śtosuje się wobec nich s rodki 
wychowawcze w postaci upomnienia, nagany, dozoru rodzico w  lub kuratora a w 
ostatecznos ci s rodki poprawcze polegające na izolowaniu w zakładzie 
wychowawczym czy poprawczym. Pragnę dodac , z e w obecnych czasach są to juz  
przestarzałe przepisy i nalez ałoby je zmienic . 
 

Czy istnieje zatem moz liwos c  zabezpieczenia się przed odpowiedzialnos cią 
w takich sytuacjach? Praktycznie istnieje takie wyjs cie poprzez zawarcie 
ubezpieczenia w ramach polisy OC w z yciu prywatnym. Moz na taką polisę 
zawrzec  przy ubezpieczaniu mieszkania czy domu a takz e odrębnie. Zresztą taka 
polisa to nie tylko dotyczy szko d wyrządzonych prze członko w rodziny ale takz e 
zwierząt / tez włas ciciel ich odpowiada za brak nadzoru nad nimi/ czy innych 
losowych zdarzen  powodujących szkody u innych oso b. Warto tylko przed 
zawarciem takiej polisy dokładnie wyjas nic  z ubezpieczycielem następujące 
kwestie: 

– wysokos c  kwoty do jakiej ubezpieczyciel odpowiada, 
– jakie zdarzenia polisa obejmuje, 
– jaki jest udział własny, 
– w jakich okolicznos ciach objęci nią są członkowie rodzin w tym dzieci. 

Osobis cie jako posiadacz zwierząt licząc się z tym ,ze mogą wyrządzic  szkodę  
a takz e bacząc na warunki atmosferyczne, zwłaszcza oblodzenia przed domem 
zawsze korzystam z tej opcji i ubezpieczam się w ramach OC. 
 

Śądzę, z e wyjas niłem podstawowe kwestie i z ycząc Pan stwu uniknięcia 
wszelkich przykrych zdarzen , pozostawiam do rozwaz enie sam problem 
ubezpieczenia się. Miłych wakacji. 

(ZP) 



12 
 

Apel Akcji Katolickiej o modlitwę za Polskę i ludzi 

sumienia w wyborach Prezydenta RP.  

W dzisiejszy przedwyborczy czas wyjątkowo nasilono 
wprowadzanie zamętu i ogromnej fali niszczenia tego co prawe. 
W odpowiedzi na grożące niebezpieczeństwa trwa w Polsce 
modlitwa do Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, który 
wypraszał naszej Ojczyźnie szczególne łaski i bronił przed 
naporem zła. Dziś, na szali postawiono naszą polskość, 
tradycję i wiarę, rodzinę i bezpieczne życie. Akcja Katolicka w 
Polsce zachęca wszystkich katolików świeckich do wsparcia 
modlitewnego wołania ale też przywołania mocy Bożych za wstawiennictwem  
Św. Jana Pawła II wielkiego orędownika przemian w Polsce.  
 
Kiedy z Placu Zwycięstwa wołał „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi”, w sercu miał Polskę. To on kształtował w naszym pokoleniu wrażliwość na 
sprawy społeczne i umiłowanie prawdy. Wielokrotnie podpowiadał nam abyśmy 
od siebie wymagali. Dziś w obliczu II tury wyborów prezydenckich a jednocześnie 
przy wyraźnym zagrożeniu moralnym trzeba przypomnieć, że nasz Wielki Papież 
stawiał również wymagania przed politykami. Podkreślał, że polityka nie może 
opierać się na kłamstwie, bowiem w swojej dłuższej perspektywie obróci się 
przeciw człowiekowi. 
 
Przed nami nie tylko wybór dwóch wizerunków ale wybór pomiędzy dwoma 
wizjami Polski. Z jednej strony z konkretnym jasnym programem rozwoju Polski 
prawej, dążącej ku dobru wspólnemu, z troską o rodzinę, zdrowie, wartości 
patriotyczne, tradycję i chrześcijański fundament. Program bezpieczny, wsparty 
czytelną realizacją dokonanych wcześniej obietnic.   
 
Z drugiej zaś strony, skrajnie liberalny oparty wyłącznie na negacji i ofercie 
dewastacji wszystkiego co udało się w rozwoju Polski osiągnąć. To program 
powrotu do wizji Polski poddanej i sterowanej z zewnątrz. To wybór niszczenia 
polskiej moralności i ostoi chrześcijaństwa w Europie. To wizja swobody 
antykultury, poniżania rodziny i wiary, to deprawacja dzieci i młodzieży  
z odrzuceniem prawdy o stworzeniu człowieka, to akceptacja związków 
jednopłciowych z przyzwoleniem na adopcję dzieci. To w końcu wizja mijająca się 
ze składanymi obietnicami. 
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Kościół docenia demokrację, jednak ona sama nie może sprzyjać powstawaniu grup 
dla własnych korzyści lub celów ideologicznych przywłaszczając sobie władzę w 
państwie – nauczał Św. Jan Paweł II. Orędzie społeczne Ewangelii to podstawa 
przemiany wartościami chrześcijańskimi życia społecznego, to cel i obowiązek 
katolików świeckich. Nasz wybór to kształt kierunku polityki i prawodawstwa, 
które zaistnieje po fakcie dokonania wyboru.  
 
Drodzy Rodacy, Polska rzeczywistość stoi na rozdrożu! Przyszłość człowieka  
i narodu zależy od ludzi sumienia. Każdy czyn, każda podjęta decyzja osadza się  
w sumieniu. Kiedy z łatwością odpuszczamy poszukiwanie prawdy a w nasze życie 
wkrada się grzech, zagłuszamy sumienie aż po jego całkowite zaślepienie  
i zagubienie. Papież Polak wskazywał aby dobro i zło nazywać po imieniu. 
Podkreślał byśmy byli ludźmi sumienia. Byśmy poszukiwali prawdy i w świetle niej 
korzystali z wolności. Świadomi tego, że w każdym pokoleniu odnawia się 
poszukiwanie prawdy, ufamy że z mocą Bożą przebrniemy przez dany Polsce czas 
trudnej próby, że zachowamy wiarę i nie stracimy Polski! 
 
Niech modlitwa za Ojczyznę umocni nas i poruszy polskie sumienia. Przed nami 
wybory, przed nami czas próby polskich sumień!  

W imieniu Zarządu, 
Urszula Furtak,  

prezes Akcji Katolickiej w Polsce 
Warszawa, 02.07.2020 r.                                         

 Źródło: http://zg.ak.pl/  (AK) 

PORADY OGRODNICZE NA LIPIEC 

Ogród warzywny. Lipiec to czas największych zbiorów. Już teraz wycinamy 

wczesną kapustę, kalafiory i brokuły. Z przerywki mamy już marchew i buraczki. 

Wyrywamy smaczną rzodkiewkę. W dalszym ciągu korzystamy z zielonego 

szczypiorku, kopru i natki pietruszki. Zrywamy także strąki grochu oraz co dwa 

tygodnie wypustki szparagów. Z rosnących pomidorów systematycznie usuwamy 

"wilki", czyli pędy wyrastające w kątach liści. Po usunięciu można je wyrzucić na 

kompost, albo umieścić w wilgotnej ziemi. Śzybko się ukorzenią i w ciągu dwóch 

miesięcy powinny wydać owoce. Opustoszałe po zbiorach miejsca możemy obsiać 

ponownie szybko plonującymi roślinami (np. rzodkiewka). 

Śystematyczne podlewanie. Wydaje się to zrozumiałe i proste. Ale jak się okazuje 

bardzo często popełniane są błędy. Kilka ważnych wskazówek podlewania. Każda 

http://zg.ak.pl/
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roślina potrzebuje wodę, aby żyć. Jednakże niektóre potrzebują jej więcej niż inne. 

Zupełnie inna porcja wody niezbędna jest kilkuletniej jabłoni niż dla małej 

rzodkiewki, kalarepy, czy fasoli. Zbyt częste, ale płytkie podlewanie nie zasila 

rośliny w odpowiednią ilość wody. Po kilkunastominutowym podlewaniu 

wystarczy ruszyć ziemię, a okaże się, że zaledwie 2-3 cm jest nawilżone. Korzenie 

są znacznie głębiej. Woda powinna przenikać na głębokość 10-15 cm (czasem lepiej 

podlewać konewką niż wężem ogrodowym).  Woda jest potrzebna w ziemi. Na 

liściach wyparuje. Rośliny podlewamy pod wieczór lub w nocy. W dzień,  

a szczególnie słoneczny może się to skończyć szokiem termicznym lub 

poparzeniem części roślin. Śą od tego wyjątki takie jak np. truskawki, które 

podlewamy wcześnie rano, aby do południa zdążyły szybko obeschnąć. To 

ogranicza ryzyko chorób grzybowych i szarej pleśni truskawek. Pomidory oraz 

papryka w czasie wzrostu, kwitnienia i zawiązywania owoców lubią wilgotny 

grunt. Ale później, po połowie sierpnia gdy owoce już dojrzewają uzupełniamy 

wodę w razie przedłużającej się suszy. Dobrze jest natomiast wyściółkować im 

podłoże skoszoną trawą. Generalnie podlewamy rośliny ciepłą, przestaną wodą. 

Idealnie do tego nadaje się deszczówka zebrana w beczce.  Przy dużym 

nasłonecznieniu kalafior może się brzydko przebarwiać. Do jego cieniowania 

można użyć jego długich zewnętrznych liści. 

Sad owocowy. W lipcu dojrzewają już pierwsze odmiany jabłoni. Te owocujące 

później także mają już obsypane owocami gałęzie. I choć drzewa ratują się zrzucając 

nadmiar owoców - to warto podeprzeć palikami, aby się nie połamały. Zrywamy 

owoce, na których pojawiły się objawy porażenia parchem lub mączniakiem.  

Czerwonoceglaste plamy na liściach gruszy to oznaka rdzy gruszy. Odradzamy 

stosowanie chemicznych oprysków w tym okresie. Jedyne co nam pozostaje to 

zbieranie pojedynczych liści. Na wiśni mogą pojawić się obumierające szczytowe 

części pędów. Choroba ta nazywa się brunatną zgnilizną. Takie pędy należy wycinać 

i usuwać z sąsiedztwa drzew. Na choroby grzybowe roślin w sadzie świetnie nadają 

się opryski z Miedzianu oraz Sylitu. Dotyczy to nie tylko drzew, ale także krzewów 

owocowych i warzyw. Regularnie i systematycznie kosimy trawę pod drzewami 

owocowymi, aby ułatwić im zdobywanie składników pokarmowych. Po 

zakończeniu zbiorów truskawek - usuwamy ściółkę, chwasty i rozłogi, a potem 

opryskujemy preparatami na kwieciaka malinowca, przędziorka chmielowca  

i roztocza truskawkowego. Dojrzałe porzeczki, agrest, maliny zbieramy w suche  

i słoneczne dni, a szczególnie jeśli mamy zamiar zamrozić je na późniejszy okres.  
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KĄCIK SMAKOSZA   

Ciasto z malinami i mascarpone 

Składniki na biszkopt: 

 4 jajka, duże 
 3/4 szklanki cukru 
 1/3 szklanki mąki tortowej 
 3 łyżki kakao 
 1 łyżeczka mąki 

ziemniaczanej 
 1 łyżka oleju 
 szczypta soli 

Składniki na krem mascarpone: 

 600 ml śmietanki kremówki 
30% 

 250 g serka mascarpone 
 4 łyżki cukru pudru 
 2 łyżeczki żelatyny 
 1/4 szklanki gorącej wody 

Dodatkowo: 

 500 g malin 
 posypka czekoladowa lub 

starta czekolad

Mąki przesiewamy razem z kakao do miseczki. 
Białka oddzielamy od żółtek i miksujemy ze 
szczyptą soli na sztywną masę. Pod koniec 
miksowania dodajemy powoli cukier. Zmniejszamy 
obroty miksera do minimum i dodajemy po jednym 
żółtku. Następnie dodajemy w kilku niedużych 
porcjach suche składniki. Mieszamy po każdym 
dodaniu składników bardzo delikatnie za pomocą 
szpatułki lub dużej łyżki. Na koniec dodajemy olej  
i mieszamy ponownie. Formę o wym. 24 x24 cm 
wykładamy papierem do pieczenia. Przekładamy 
ciasto, wyrównujemy i wkładamy do piekarnika 
rozgrzanego do 170℃ na około 30-40 cm. Pieczemy do tzw. suchego patyczka. 
Zaraz po wyjęciu gorący biszkopt upuszczamy na zabezpieczoną podłogę  
z wysokości około 30-40 cm. W ten sposób nie opadnie. Śtudzimy i przekrawamy 
na dwie części. Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie, zostawiamy do 
wystudzenia. Kremówkę miksujemy razem z mascarpone na gęsty krem, następnie 
dodajemy przesiany cukier puder oraz wlewamy powoli żelatynę.  

Niedużą warstwę kremu smarujemy na biszkopt, następnie układamy maliny  
i przykrywamy większą częścią kremu. Przykrywamy drugim blatem 
biszkoptowym, smarujemy pozostałą częścią kremu i oprószamy posypką 
czekoladową. Wkładamy do lodówki na całą noc. 
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Gulasz z indyka z kurkami 

Składniki na 4 porcje: 
ok. 450 g filetu z indyka  
200 g kurek 
1 i 1/2 łyżki oliwy 
1/2 cebuli 
1/2 pora 
1/2 marchewki 
1 szklanka bulionu 
1/2 szklanki śmietanki 30% 
po 1 łyżeczce mąki pszennej, ziemniaczanej, koperku, szczypta kurkumy.  

Sposób przygotowania: Filet pokroić w kostkę ok. 1,5 cm. Doprawić solą, 
pieprzem i obtoczyć w 1 łyżce mąki pszennej. Kurki wypłukać w misce z wodą, 
odcedzić i osuszyć. Pokroić na kawałki. W szerokim większym garnku na 1 łyżce 
oliwy poddusić pokrojoną w kosteczkę cebulę, następnie dodać pokrojonego  
w kosteczkę pora, a po chwili podsmażania dodać obraną i startą na tarce 
marchewkę. Często mieszając podsmażać przez ok. 2 minuty. Przesunąć warzywa 
na brzeg garnka, wlać pozostałe 1/2 łyżki oliwy, dodać przygotowanego indyka  
i obsmażać przez ok. 5 minut, w międzyczasie co chwilę zamieszać. Doprawić solą 
i pieprzem. Wlać bulion i zagotować. W międzyczasie dodać kurki. Gotować pod 
przykryciem przez ok. 10 minut (polędwiczki) lub nieco dłużej (filety), do 
miękkości mięsa. Zdjąć pokrywę, dodać śmietankę i koperek, wymieszać i gotować 
jeszcze bez przykrycia przez ok. 5 minut co chwilę mieszając. Na koniec dodać 
przez sitko mąkę ziemniaczaną, wymieszać i pogotować chwilę do zagęszczenia 
sosu. Można dodać dla koloru kurkumę.     
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