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MMYYŚŚLL  MMIIEESSIIĄĄCCAA  

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, 

musisz iść do góry, pod prąd .” 

( Jan Paweł II) 
 
 

Przykazania  kościelnePrzykazania  kościelnePrzykazania  kościelnePrzykazania  kościelne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nauczycielu, co dobrego mam 
czynić, aby otrzymać Ŝycie wieczne?”  
Młodzieńcowi, który stawia to pytanie, 
Jezus odpowiada, przypominając 
najpierw o konieczności uznania Boga 
za „jedynie Dobrego”, za najdos-
konalsze Dobro i za źródło wszelkiego 
dobra. Następnie Jezus mówi do niego: 
„Jeśli chcesz osiągnąć Ŝycie, zachowaj 
przykazania”. I przytacza swojemu 
rozmówcy przykazania dotyczące 
miłości bliźniego: „Nie zabijaj, nie 
cudzołóŜ, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, czcij ojca i matkę”. W końcu 
Jezus streszcza te przykazania w sposób 
pozytywny: „Miłuj swego bliźniego, jak 
siebie  samego” (Mt 19, 16-19) (KKK 
2054). 
 Słowa Chrystusa cytowane przez 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
pokazują drogę naszego zbawienia. 
Polega ona na zaufaniu Bogu i wypeł-
nianiu Jego przykazań objawionych juŜ 
MojŜeszowi na górze Synaj. 
 Aby ułatwić zrozumienie i wypeł-
nienie woli BoŜej Kościół na przes-
trzeni wieków uzupełniał Przykazania 
BoŜe Przykazaniami Kościelnymi. 
Wskazując na pewne zagroŜenia wiary, 
inne dla róŜnych epok, modyfikował 
swoje wskazówki, pragnąc uczyć ducha 
miłości BoŜej w kaŜdej sytuacji. 
 Stąd takŜe w naszych czasach 
dokonano pewnej aktualizacji tych 
wskazówek postępowania. 
 

 Przykazanie pierwsze przypomina 
o obowiązku chrześcijańskim uczestni-
czenia we Mszy św. w kaŜdą niedzielę 
 i główne święta (BoŜe Narodzenie 
Trzech Króli, Wniebowzięcie NMP). 
Jednocześnie wzywa do rezygnowania 
z pracy w niedzielę w tych zakładach 
i gospodarstwach domowych, gdzie to 
jest moŜliwe. 
 Drugie i trzecie przykazanie 
przypomina nam o minimum Ŝycia 
sakramentalnego. Wszyscy mają chyba 
świadomość, Ŝe do Sakramentu Pokuty 
i Komunii Świętej powinniśmy 
przystępować częściej. To bowiem jest 
poŜywka siły naszej wiary. 
 Przykazanie czwarte nakazuje post w 
piątek, czyli dzień śmierci Chrystusa na 
krzyŜu. Współcierpiąc ze Zbawicielem 
powstrzymujemy się tego dnia od 
zabaw i pokarmów mięsnych. Tylko 
w Ŝywieniu zbiorowym jest dyspensa, 
ale bez Środy Popielcowej i Wielkiego 
Piątku. 
 Ostatnie z przykazań, dla nas nowe, 
uwraŜliwia wiernych na poczucie 
wspólnoty Kościoła. Nie moŜemy 
dopuścić, aby upadała świątynia przez 
nasze zaniedbania. Nie moŜemy 
równieŜ pozostać obojętni na krzyk 
głodnego dziecka, bezrobotnego 
sąsiada, samotnej staruszki, czyli 
Ŝywego Kościoła.  
                                                        L.K. 

KALENDARIUM  
 

3 lipca – Św. Tomasza Apostoła 

– święto 

6 lipca – Bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej Dziewicy – 

wspomnienie  

8 lipca – Św. Jana z Dukli – 

wspomnienie 

12 lipca – Św. Brunona z 

Kwerfurtu – wspomnienie 

13 lipca – Św. Pustelników 

Andrzeja Świerada i Benedykta – 

wspomnienie 

15 lipca – Św. Bonawentury – 

wspomnienie 

16 lipca – NMP z Góry Karmel – 

wspomnienie 

20 lipca – Bł. Czesława – 

wspomnienie 

22 lipca – Św. Marii Magdaleny 

– wspomnienie 

23 lipca – Św. Brygidy Patronki 

Europy – święto 

24 lipca – Św. Kingi – 

wspomnienie 

26 lipca – Św. Joachima i Anny 

Rodziców NMP – wspomnienie  

29 lipca – Św. Marty – 

wspomnienie 

31 lipca – Św. Ignacego z Loyoli 

– wspomnienie 

Przykazania ko ścielne 
 
1. W niedziele i święta nakazane uczestni-
 czyć we mszy św. i powstrzymywać się 
 od prac niekoniecznych. 
2.  Przynajmniej raz w roku przystąpić do 
 sakramentu pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie 
 wielkanocnym przyjąć komunię św.
4.  Zachowywać nakazane posty i wstrzemię-
 liwość od pokarmów mięsnych, a w 
 okresach pokuty powstrzymywać się od 
 udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty 
 Kościoła. 
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R o z m o w a  z . . .  
 ... Adamem, uczestnikiem spotkania młodzieży w Lednicy 

Red.: Jak wyglądało tegoroczne spotkanie młodych? 
 Roztańczona, rozśpiewana i rozmodlona rzesza młodych ludzi. 
Niepowtarzalna atmosfera i klimat, wszędzie panuje Ŝyczliwość i pogoda ducha. 
W sobotę 29. maja 2004 roku na polach nad jeziorem lednickim odbyło się juŜ 
ósme spotkanie młodych z całej Polski, Europy a nawet świata. 
 Niemal 200 tys. młodych ludzi uczestniczyło w tegorocznym Apelu 
Trzeciego Tysiąclecia pod lednicką Bramą – Rybą. Gospodarzem spotkania był, 
jak co roku, pomysłodawca i twórca lednickich spotkań o. Jan Góra. Jak zwykle 
spotkanie opierało się na niezwykłych symbolach i znakach oraz śpiewie, który 
jeszcze długo po spotkaniu brzmiał na ścieŜkach odchodzących z pola 
lednickiego na parkingi. Motywem przewodnim tegorocznej Lednicy był 
ewangeliczny obfity połów ryb, zaś hasłem: fragment Ewangelii „Daj się złowić 
miłości”.  
 Spotkanie Lednickie rozpoczął oficjalnie bp Edward Dajczak z diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. Wśród innych zaproszonych gości byli m.in.: Prymas 
Polski kard. Józef Glemp i kard. Lubomyr Huzar z Ukrainy. W trakcie uroczystej 
Mszy Św. celebrowanej przez ponad 1 tys. kapłanów, podczas której homilię 
wygłosił ordynariusz polowy Wojska Polskiego bp Sławoj Leszek Głódź, 
kardynałowie odmówili modlitwę o pojednanie pomiędzy oboma obrządkami 
chrześcijańskimi (łacińskim i bizantyjskim) i narodami.  
Red.: Z jakim przesłaniem zwrócił się do uczestników Ojciec Święty? 
 PapieŜ zaapelował do młodzieŜy, by nie obawiała się kochać Chrystusa. 
Ojciec Święty zwracając się w krótkim przemówieniu do uczestników spotkania 
młodzieŜy w Lednicy, powiedział, Ŝe nie powinniśmy się bać kochać Chrystusa, 
choć jest to miłość wymagająca. To Chrystus – powiedział papieŜ – pierwszy 
nas umiłował, umiłował do końca. Jan Paweł II w przemówieniu powiedział, Ŝe 
miłość jest w sercu kaŜdego z nas, jest boŜym darem. Powinniśmy więc patrzeć 
w przyszłość i nie powinniśmy się bać powiedzieć Chrystusowi "tak". Jan 
Paweł II przekazał wszystkim uczestnikom spotkania w Lednicy swoje 
błogosławieństwo. – Modlę się z wami, drodzy moi Przyjaciele, o dar Ducha 
Świętego. Niech Pocieszyciel, Duch Prawdy napełni Was miłością Chrystusa, 
któremu zawierzacie Waszą przyszłość. Z serca Wam błogosławię. – powiedział 
Ojciec Święty.  
 Uczestnicy spotkania odebrali takŜe Ŝyczenia z całego świata. Ze wszystkich 
państw, do których spotkanie nad jeziorem lednickim było transmitowane od 
USA po odległą Japonię czy Australię.  
Red.: Jakie szczególne znaki towarzyszyły temu świętu młodości i wiary? 
 MłodzieŜ zebrana na Lednicy jak zwykle uczestniczyła w szeregu 
naboŜeństw, przepełnionych wymowną symboliką. Podczas NaboŜeństwa Sieci 
uczestnicy utworzyli gigantyczną sieć z przywiezionych przez siebie kawałków 
sznurka. Podczas NaboŜeństwa Obfitego Połowu młodzi ludzie podzielili się 
chlebem w kształcie ryby, a w trakcie naboŜeństwa Egzaminu z Miłości 200 tys. 
wspólnota, jak nazwał zebranych o. J. Góra w myśl papieskiego przesłania, 
wyznała swoją miłość do Chrystusa. Niezwykle wymowną była cisza tłumu, 
gdy ks. prałat Henryk Jankowski z Gdańska błogosławił zebranych trzymetrową 
monstrancją. Na zakończenie spotkania młodzi przeszli przez Bramę III 
Tysiąclecia, potwierdzając swój wybór Chrystusa.  
 Kolejna Lednica juŜ za rok 14. maja, chyba warto tam być. W tym roku było 
blisko 20 osób z naszej parafii. MoŜe w przyszłym roku będzie jeszcze więcej… 

Nasze pielgrzymowanie do Rokitna 

 Dnia 19.06.2004r. odbyła się pielgrzymka z naszej parafii do 
Rokitna. Wzięło w niej udział 14 osób wraz z Ks. Proboszczem. 
Zmierzając do Rokitna odmówiliśmy jedną część róŜańca.  
 Po dotarciu do naszego celu odpoczęliśmy chwilę w Domu 
Opieki Społecznej, przy wspólnej kawie i herbacie. Następnie 
udaliśmy się do Sanktuarium Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej, 
aby zawierzyć Jej nasze prośby podziękowania, sprawy, w intencji 
których pielgrzymowaliśmy. Udając się w dalszą wędrówkę, 
doszliśmy do kapliczki poświęconej Matce BoŜej, gdzie odbyła się 
Msza św., podczas której w tak nielicznym gronie czuliśmy jedność 
Kościoła BoŜego. Po pokrzepiającym słowie Ks. Proboszcza 
 

skierowanym szczególnie do nas, jako do 12 apostołów i Komunii 
św., udaliśmy się z powrotem do naszych domów, aby 
ewangelizować świat tak, jak czynili to apostołowie, zaczynając 
od naszych rodzin i otoczenia. 
 W drodze powrotnej ujrzeliśmy promienie słońca przebijające 
się przez chmury i spływające na pola, pośród których 
wracaliśmy. Niebo wyglądało jakby było dla nas otwarte.  
Z Jezusem wcześniej przyjętym do naszych serc, pełni radości 
wróciliśmy do domu.  
 Do zobaczenia na następnej pielgrzymce! 
                                                            (jona) 
 

W y b ó rW y b ó rW y b ó rW y b ó r     

Na polach lednickich przed tysiącem lat 

Dokonał się dla Polski 

Wybór największej wartości 

Chrystusa 

Ten wybór trwa 

Pytanie Chrystusa „Czy miłujesz ? 

Czy miłujesz Mnie? 

Czy miłujesz Mnie bardziej?” 

Nie pozostało bez odpowiedzi 

MłodzieŜ obsiała lednickie pola  

Wzrastając na Słowie BoŜym  

W promieniach słońca 

W bieli ludzkich ciał 

Jak fala pulsująca 

Unoszona jednym oddechem 

W splocie sieci rąk 

Wychwalała Stwórcę 

Śpiewem modlitwy i tańcem 

I nagle cisza   

Oczy skierowane na tunel  

Ujrzały ogromną  

Nad klęczącymi wzniesioną 

Jaśniejącą pośród mroku 

Monstrancję 

Kształtu staroŜytnego pektorału 

Jak pasterz między owce 

Niesiona aleją płonących świec  

Do Bramy Trzeciego Tysiąclecia 

Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel 

Droga wewnętrznego wzrastania 

          /M.J./ 
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 Dnia 10 czerwca 2004 roku w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (BoŜe Ciało) 
odbyła się w naszej parafii procesja zakończona 
uroczystą Mszą Świętą. W tym roku trasa procesji 
wiodła ulicami: XXX-lecia, Jana Bosco, Rokitnia-
ńską i Lipową.  
 Dopisała nie tylko pogoda. Mieszkańcy zadbali 
o wspaniałe przygotowanie ołtarzy, dzieci sypały 
kwiaty, straŜacy słuŜyli w asyście. Przede 
wszystkim jednak ogromnym świadectwem naszej 
wiary był tłum podąŜający za Chrystusem 
obecnym w Najświętszym Sakramencie. 
 Obyśmy potrafili zawsze odwaŜnie wyznawać 
(nie tylko słowami, ale i czynami), Ŝe Jezus 
Chrystus jest naszym Panem – naszych rodzin, 
domów, naszej miejscowości, ojczyzny… 
                 W.K. 
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Otrzymaliście Jego moc - 
bądźcie Mu świadkami” 
 

         Dnia 17.06.2004 r. o godzinie 17ºº w kościele pw. Matki Boskiej Rokitniańskiej odbyła się Msza Święta, podczas 
której młodzieŜ naszej parafii otrzymała Dary Ducha Świętego. Sakramentu Bierzmowania udzielił Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski.  
         Przyjęliśmy sakrament bierzmowania. Otrzymaliśmy moc Ducha Świętego. Pan jest z nami i nie moŜemy Go 
zawieść, liczy na nas. Nasza wiara jest jak ziarenko gorczycy wrzucone w ziemie. Trzeba je chronić by rosło i stało się 
krzewem dającym schronienie i cień. Trzeba, by mogło prosić o niebo i cieszyć innych ludzi. Nasza wiara winna 
bowiem być jak latarnia, co świeci i pokazuje drogę. Gdy zgaśnie, będzie ciemno, łatwo wtedy ulec. W tej ciemności 
króluje szatan, w ciemnościach Ŝyje zły człowiek. Świadomy łaski BoŜej, Jego miłości, trwajmy przy tym, czego się 
nauczyliśmy i co nam powierzono, módlmy się, abyśmy razem doszli do Boga.  
         Był to jeden z najbardziej oczekiwanych dni dla wielu z nas.         
                       Magdalena 
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Sakramentu Chrztu św. udzielono: 
1. Kacper Wałczyk s. Marcina i Joanny 
 
 
 
 
Związek małŜeński zawarli: 
1. Marcin Bieńko i Monika Zaborowska 
2. Tomasz Czarnowski i Małgorzata Szklaniewicz 
3. Maciej Zynelt i Barbara Gruszczyńska 
4. Marcin Wałczyk i Joanna KrzyŜanowska 
 
 
 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Ryszard Jagoda zm. 03.06. pogrzeb odbył się 05.06.2004 r. 
2. Śp. Pelagia Kozioł zm. 07.06. pogrzeb odbył się 09.06.2004 r.  
3. Śp. Helena Barańska zm. 10.06 pogrzeb odbył się 12.06.2004 r. 
4. Śp. Józef Ignaczak zm. 23.06. pogrzeb odbył się 26.06.2004 r. 

 Miesiąc lipiec zapoczątkowuje 
czas Ŝniw, który potrwa w naszym 
klimacie prawie do końca sierpnia. 
śniwa rozpoczynają się zbiorem 
rzepaku. Następne będą zboŜa 
ozime i jare. 
 Współczesne uprawy są prawie 
całkowicie pozbawione chwastów, 
gdyŜ rolnicy stosują juŜ przed 
siewem i tuŜ przed wschodami 
herbicydy, czyli środki chemiczne 
niepozwalające nawet skiełkować 
chwastom. A cóŜ to są te chwasty? 
Po prostu są to rośliny niepoŜądane                  
w uprawach, które zagłuszają  
i odbierają światło szlachetnym 
gatunkom i odmianom. 
 W czasach współczesnych 
Jezusowi łany zbóŜ były bardzo 
zachwaszczone, a chwasty niszczo-
no zawsze podczas zbiorów, aby nie 
uszkodzić roślin uprawnych.  
W sposób analogiczny moŜemy 
spojrzeć na mieszkańców Ziemi, na 
której od zarania dziejów Ŝyją 
ludzie dobrzy i prawi na równi ze 
złymi. Wielu z nas patrząc na to 
buntuje się i zadaje sobie pytanie – 
dlaczego Bóg na to pozwala, 
czyŜby sankcjonował zło?!  
 Nic bardziej mylnego, Jezus 
mówi przecieŜ wyraźnie: „Pozwól- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Msze św. w okresie wakacyjnym 
w niedziele o godz. 800, 1200 i 1800. Msze św. 
w tygodniu w normalnym porządku 
codziennie  
o godz. 1800. 

2. W okresie wakacyjnym odbywają się piesze 
pielgrzymki na Jasną Górę do Częstochowy. 
• Pielgrzymka z Gorzowa (31.07-12.08) - 

Grupa pielgrzymkowa organizowana jest 
w Międzyrzeczu. Pielgrzymka zaczyna się 
31 lipca i trwa do 12 sierpnia. Zapraszamy 
wszystkich, a szczególnie ludzi młodych 
do udziału w tym wspólnym 
pielgrzymowaniu. Zapisy w parafii pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. 

• Piesza Pielgrzymka Ogólnopolskich 
Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze” 
(1.08 – 12.08). 

• Pielgrzymka z Zielonej Góry (2.08 – 
12.08). 

3. 25 lipca w niedzielę przypada wspomnienie 
św. Krzysztofa. Na Mszę św. o godz. 1200 

zapraszamy wszystkich kierowców. Po 
Mszy św. poświęcenie pojazdów. 

4. 26 lipca w poniedziałek wspomnienie 
św. Joachima i Anny rodziców N.M.P. 
Dzień modlitewnej pamięci o rodzicach, 
dziadkach  
i rencistach. 

 

 Kancelaria parafialna czynna we 
wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  
oraz  w sobotę w godz. 1100 - 1200. Nauka 
przed chrztem  dla rodziców i chrzestnych 
w kaŜdą trzecią niedzielę miesiąca po 
Mszy świętej o godzinie 1200. 
 

cie obojgu róść aŜ do Ŝniwa; 
 a w czasie Ŝniwa powiem 
Ŝeńcom: Zbierzcie najpierw 
chwast i powiąŜcie go w snopki 
na spalenie; pszenicę zaś zwieź-
cie do mego spichlerza.”  
       (Mt 13,30) 
 My ludzie jednego moŜemy być 
pewni – tak jak ewangeliczni Ŝeńcy 
zebrali najpierw chwasty by je 
spalić, tak Chrystus – Ŝeńca ludzi 
złych i grzesznych osądzi i przezna-
czy na wieczne potępienie. 
 Wszystkich natomiast, którzy 
Ŝyli uczciwie i godnie odpowiada-
jąc na miłość Boga miłością dla 
swoich bliźnich obdarzy Ŝyciem 
wiecznym. 
 Jednego musimy być w pełni 
świadomi – kaŜdy z nas, bez 
wyjątku zostanie rozliczony 
z kaŜdej chwili swego Ŝycia przez 
Pana Ŝniwa Jezusa Chrystusa. 
 Pamiętajmy – cokolwiek w Ŝy-
ciu robiąc, myślmy zawsze o końcu 
swego dzieła, by zasłuŜyć na wie-
czne obcowanie z Bogiem. 
 Jesteśmy stworzeni do świętości 
i chociaŜ to trudne dąŜmy do niej ze 
wszystkich sił. 
           A.G. 

Ś w iw iw iw i ę c i  P a t r o n o w i ec i  P a t r o n o w i ec i  P a t r o n o w i ec i  P a t r o n o w i e     ––––     Św .  J a n  z  D u k l i  
 Dukla to małe miasteczko nad Jasiołką, dopływem Wisłoki. Tu 
w początku XV wieku przyszedł na świat bł. Jan z Dukli. Młodość 
miał spędzić jako pustelnik w pobliskich lasach, u stóp góry 
zwanej Cergową. Do dziś turyści i pielgrzymi chętnie nawiedzają 
to miejsce.  
Nie znamy przyczyn, dla których opuścił ukochaną pustelnię i 
wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych (gdzie 
piastował róŜne urzędy, m.in. funkcje gwardiana w Krośnie i we 
Lwowie), potem zaś do bernardynów, u których nadal oddawał się 
kaznodziejstwu i spowiadaniu. 
 Pod koniec Ŝycia miał utracić wzrok. Zbiór kazań – dorobek 
wielu lat jego pracy kaznodziejskiej – niestety nie dochował się do 
naszych czasów. Zamiłowany w modlitwie, poświęcał na nią 
długie godziny.  
 Oddał Bogu ducha w konwencie lwowskim 29 września 1484 
roku. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, 
Ŝe zaraz od początku wierni zaczęli gromadzić się przy jego 
grobie i modlić o łaski. MnoŜyły się takŜe wota dziękczynne. Jego 
wstawiennictwu przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w czasie 
insurekcji kozackiej w 1648 r. Relikwie błogosławionego 
znajdowały się do roku 1946 we Lwowie; obecnie spoczywają 
w Dukli. Prośbę o beatyfikację przesłał do Rzymu król Zygmunt 
III Waza, biskupi polscy oraz wielu senatorów. Na podstawie 
nieprzerwanego kultu, jaki zawsze go otaczał, papieŜ Klemens XII 
w 1733 r. wpisał księdza Jana w poczet błogosławionych. 
                 M.M. 
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... bierzmowanie 
KaŜdy moŜe przypomnieć sobie własne bierzmowanie i w taki sposób moŜe 

odtworzyć sobie to, jak było kiedyś, bo to cały czas jest bardzo podobnie. 
Zawsze to było popołudniu, nie było w niedzielę czy w jakieś święto, tylko w 
dzień powszedni. Najpierw odbywały się spotkania z młodzieŜą, aby ich 
przygotować i pouczyć do sakramentu bierzmowania. Były to spotkania po 
kilka osób tylko- tzw. spotkania domowe prowadzone przez przygotowane do 
tego osoby. Potem przygotowywało się śpiew, naboŜeństwo w samym 
kościele, a w końcu bierzmowanie. Zawsze tak jest, Ŝe osoby bardzo religijne 
przyczyniają się do tego by to wszystko pomóc przygotować. 

 Wszystko musiało być ładnie, dokładnie przygotowane. Bierzmowanie odbywało się zawsze w Przytocznej 
i zwykle wtedy, gdy odbywała się wizytacja biskupia. Był czas, Ŝe łączyliśmy parafie leŜące blisko siebie, 
Przytoczną z Gorajem, czy z Rokitnem. Najwięcej młodzieŜy było w Przytocznej. Bierzmowanie odbywało się 
mniej więcej co dwa lata. Wtedy to wszystko spokojnie i ładnie wyglądało. Sakramentu udzielali róŜni biskupi. 

Zresztą dawno juŜ na Ŝadnym bierzmowaniu nie byłem Teraz jest według troszkę nowego systemu, wg tego 
co przygotował ksiądz biskup Dajczak. 

 

Dzisiaj … 
Jestem ostatni mocno obolały na te nogi. Nic nie widać w prawej nodze poprawy. Nie mogę zbyt dobrze 

chodzić. Muszę uwaŜać, aby się nie potknąć i nie poślizgnąć. Jem obiad w pokoju, a na mszę św. chodzę na  
chór. Niezbyt dobrze widzę na oczy. Bieda teraz ze mną, Ŝe nie wiem. Byłem u mnie ostatnio lekarka z 
przychodni, zapisała mi jakąś nową maść.  

Co do odwiedzin, to ostatnio odwiedził mnie ksiądz Jarosz z rodziną.  
Pragnę przekazać, Ŝe modlę się codziennie za Przytoczną. 

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  
telefon.: 7493492 – ks. proboszcz, 7493041 – ks. wikary 

Słow niczek  l i tu rg iczny  
 
Ołtarz  – stół ofiary; miejsce na którym odbywa się 
liturgia Eucharystyczna; dokonuje się na nim 
„bezkrwawa ofiara Chrystusa”. Dawniej 
wbudowany w tylną pięknie zdobioną ścianę 
prezbiterium najczęściej z jakimś obrazem, po so-
borze watykańskim II jest stołem w centralnej 
części prezbiterium obok ambony. 
„Ołtarz ma być nakryty przynajmniej jednym białym 
obrusem. Na ołtarzu lub obok niego na czas kaŜdej 
celebracji stawia się przynajmniej dwa świeczniki z 
zapalonymi świecami; moŜe ich być więcej: cztery 
lub sześć, zwłaszcza w niedzielę albo 
obowiązujące święto lub, gdy celebruje biskup 
diecezjalny, siedem. RównieŜ na ołtarzu lub w jego 
pobliŜu ma się znajdować krzyŜ z wizerunkiem 
Chrystusa ukrzyŜowanego. Świeczniki i krzyŜ 
moŜna teŜ wnieść w procesji na wejście. Na ołtarzu 
moŜna połoŜyć księgę Ewangelii, odrębną od 
księgi innych czytań, jeśli się jej nie przynosi 
podczas procesji na wejście.” (OWMR 117)  

(owad) 

Kamyczki 
Wakacje 

Rozpoczęły się wakacje, jest piękna pogoda, która wręcz domaga się od 
nas abyśmy spędzali coraz więcej czasu na powietrzu. Ale czy zawsze 

wypada? 
 Wakacje to czas, kiedy duŜo podróŜujemy, często przebywamy 
nad jeziorami, morzem, w górach. Tegoroczne wakacje to równieŜ 
czas wielkich wydarzeń sportowych na świecie. Kończą się Piłkarskie 
Mistrzostwa Europy w Portugalii, wkrótce rozpocznie się Olimpiada w 
Atenach. Warto jednak w tym całym natłoku wydarzeń pamiętać o 
Bogu. Wielu na czas wakacji odstawia Kościół na bok, co chyba dla 
chrześcijanina nie jest rzeczą prawidłową. 
 Są równieŜ tacy, którzy idą na Eucharystię, ale nie wchodzą do 
świątyni. Wielokrotnie moŜna zobaczyć przed kościołem sporą grupę 
osób, które oficjalnie uczestniczą, ale czy jest to uczestnictwo?  
W kościele zwykle są jeszcze miejsca, więc te osoby nie mogą się 
tym faktem tłumaczyć. Dlaczego więc stoją przed świątynią? Być 
moŜe boją się, Ŝe wewnątrz nie starczy dla nich powietrza? A moŜe 
cierpią na klaustrofobię? Nie wiem, ale mogę zapewnić, iŜ w kościele 
jest duŜo wolnej przestrzeni, a duŜe okna jeszcze ją powiększają,  
co więcej powietrze raczej się nie skończy, poniewaŜ drzwi latem są 
otwarte, a i okna nie są najszczelniejsze! 
 Warto pamiętać, iŜ w pełnym uczestnictwie we Mszy Świętej 
obecność wewnątrz świątyni znacznie moŜe pomóc. 

(owad) 

N a u c z a n i e  J a nN a u c z a n i e  J a nN a u c z a n i e  J a nN a u c z a n i e  J a n aaaa  P a w ł a  I I P a w ł a  I I P a w ł a  I I P a w ł a  I I     

 Podczas pielgrzymki do mego Krakowa  
w 2002 roku oazowicze śpiewali 
piosenkę: 
Pan kiedyś stanął nad brzegiem.  
Szukał ludzi gotowych pójść za nim 
By łowić serca  słów Bożych  prawdą 

O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, 
Twoje usta dziś wyrzekły me imię. 

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. 
Powiedziałem im wtedy, że ta oazową pieśń 
niejako wyprowadziła mnie z Ojczyzny do 
Rzymu. Jej głęboka treść była mi 
wsparciem, kiedy stanąłem wobec decyzji 
konklawe.  
A potem nie rozstawałem się z tą pieśnią  
w ciągu całego pontyfikatu. Zresztą, stale 
mi ją przypominano, nie tylko w Polsce, 

ona moje biskupie spotkania z mło-
dzieżą. Oceniam bardzo 
pozytywnie to wielkie 
doświadczenie. Przynio-słem je ze 
sobą do Rzymu. Tu także szukałem 
jakiegoś jego spożyto-wania, 
stwarzając okazję do spotkań  
z młodymi. Światowe Dni 
Młodzieży wyrastają poniekąd z 


