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 Jak co roku w październiku 
gromadzimy się w świątyniach na 
wspólnym odmawianiu róŜańca. 
Tegoroczne rozwaŜanie tajemnic 
radosnych, światła, bolesnych i chwa-
lebnych ma szczególny wymiar, gdyŜ 
prowadzi nas do największej tajemni-
cy miłości BoŜej – Eucharystii. 
 10 czerwca br. w uroczystość 
BoŜego Ciała Jan Paweł II ogłosił rok 
Eucharystii. Rozpocznie go 48 
Międzynarodowy Kongres Euchary-
styczny w Meksyku w dniach 10-17 
października. Głównym hasłem kon-
gresu jest zawołanie: „Eucharystia – 
światło i Ŝycie dla nowego tysiące-
cia” . Zakończy go zgromadzenie 
zwyczajne Synodu Biskupów, które 
zbierze się w Watykanie w dniach 2 – 
29 października 2005 r. Temat obrad 
będzie brzmiał: „Eucharystia źródłem 
i szczytem Ŝycia i miłości Kościoła” . 
 Kościół lokalny, w tym takŜe 
nasza parafia, włączy się czynnie w 
to wielkie wydarzenie. RóŜaniec, 
homilie, katechezy, rozwaŜania w 
grupach liturgicznych będą nawiązy-
wały do tajemnicy Eucharystii. 
Szczególnie powinno to zaowocować 
naszym licznym i pełniejszym udzia-
łem we Mszy św., o czym pisaliśmy 
w zeszłym miesiącu. 
 W tym roku szczególnego 
znaczenia nabierają nasze comie-
sięczne adoracje Najświętszego 
Sakramentu podczas Mszy św. i w 
Przytocznej pomiędzy porannymi 
mszami. 
 Zmarły kilka miesięcy temu pan 
Jan przez ostatnie kilkanaście lat 
Ŝycia był kaŜdego dnia na Mszy św.: 
Podczas swojej ostatniej adoracji 
niedzielnej kwadrans po jedenastej 
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 klęczał w naszej świątyni parafialnej. 
Do  wchodzącej do kościoła kate-
chetki zwrócił się ze słowami: „Widzi 
pani, wszyscy się tak spieszą do 
domu, Ŝe Pana Jezusa zostawili 
samego”. Jednocześnie wyciągnął 
swoją jedyną rękę w kierunku 
monstrancji z Najświętszym Sakra-
mentem. Ten znak stał się jakby jego 
testamentem dla nas, abyśmy nie 
zostawiali Jezusa samego podczas 
adoracji. 
 W roku poświęconym Eucharystii 
adoracja Najświętszego Sakramentu  
nie tylko w róŜańcowym paździer-
niku, ale przez wszystkie miesiące, 
powinna stać się wsłuchaniem w 
wolę BoŜą, która prowadzi nas do 
zbawienia. A dla tego najwaŜniej-
szego celu Ŝycia czasu nie powinno 
zabraknąć nikomu z nas. 
        L.K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MMYYŚŚLL  MMIIEESSIIĄĄCCAA  

„Nauka Chrystusa 

przewyŜsza wszystkie nauki 

świętych, a kto miałby Ducha 

Świętego, ten znajdzie  

w niej ukrytą tam mannę”. 
 

Tomasz à Kempis 
 

KALENDARIUM  
 

1 października – Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus – wspomnienie 
 

2 października – Św. Aniołów 
StróŜów – wspomnienie 
 

4 października – Św. Franciszka  
z AsyŜu – wspomnienie 
 

7 października – NMP RóŜańcowej 
– wspomnienie 
 

9 października – Bł. Wincentego 
Kadłubka Biskupa – wspomnienie 
 

13 października – Bł. Honorata 
Koźmińskiego Kapłana – 
wspomnienie 
 

15 października – Św. Teresy od 
Jezusa dziewicy i doktora Kościoła 
– wspomnienie 
 

16 października – Św. Jadwigi 
Śląskiej – wspomnienie 
 

18 października – Św. Łukasza 
Ewangelisty – święto  
 

20 października – Św. Jana 
Kantego Kapłana – wspomnienie 
 

21 października – Bł. Jakuba 
Strzemię Biskupa – wspomnienie 
 

28 października – Św. Apostołów, 
Szymona i Judy Tadeusza – święto 
 

31 października – Rocznica 
Poświęcenia Kościoła Własnego – 
uroczystość 
 

1 listopada – Uroczystość 
Wszystkich Świętych 
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Wrześniowe pielgrzymowanie 
 

 21 osób, głównie dzieci uczestniczyło 5 września 2003 roku w pieszej 
pielgrzymce do Sanktuarium Matki BoŜej Cierpliwie Słuchającej w 
Rokitnie. Pielgrzymi brali udział w  Diecezjalnej Pielgrzymce Ruchu 
Światło – śycie i SłuŜby Liturgicznej odbywaj ącej się z okazji święta 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 
 

 W pielgrzymce do Rokitna uczestniczyły przede wszystkim  dzieci z 
Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministranci. Głównym punktem 
pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, którą odprawił ksiądz biskup Paweł 
Socha. Podczas mszy św. biskup Paweł udzielił promocji lektorskiej około 50 
młodym chłopcom w tym jednemu z ministrantów z naszej parafii.  
  Pielgrzymka zakończyła się aktem zawierzenia Ruchu Światło – śycie i 
SłuŜby Liturgicznej naszej diecezji Matce BoŜej. Wrześniowe spotkanie 
młodych u Matki BoŜej jest przede wszystkim Diecezjalnym Dniem 
Wspólnoty Ruchu Światło – śycie.  
 W tym roku z naszej parafii w wakacyjnych rekolekcjach oazowych 
uczestniczyły dwie osoby: jedna w Oazie Nowego śycia 0o w GryŜynie i jedna 
w Oazie Lektorskiej w ParadyŜu. Wrześniowa pielgrzymka była dla nich takŜe 
okazją do spotkania się z przyjaciółmi poznanymi podczas tegorocznych 
wakacji. 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R o z m o w a  z . . .  
 

... panią Krystyną Gnybek nauczycielką chemii i panią Krystyną Gnybek nauczycielką chemii i panią Krystyną Gnybek nauczycielką chemii i panią Krystyną Gnybek nauczycielką chemii i 
biologii Gimnazjum w Przytocznej.biologii Gimnazjum w Przytocznej.biologii Gimnazjum w Przytocznej.biologii Gimnazjum w Przytocznej. 
 

Red.: Jaka była pani droga do zawodu 
nauczyciela? 
 

 Decyzję o pracy w tym zawodzie podjęłam kilka 
lat po ukończeniu studiów na Akademii Rolniczej w 
Poznaniu, ale nie był to przypadek. Dzisiaj, gdy 
analizuję ten fakt, to patrzę na to jako rozpoznanie i 
zaakceptowanie planu Stwórcy. Pracuję juŜ 
siedemnaście lat i w tym roku po raz pierwszy 
rozpoczęłam pracę z dziećmi byłych moich uczniów. 
 

Red.: Czy uwaŜa pani za słuszne twierdzenie, Ŝe 
bycie nauczycielem to powołanie? 
 

 W róŜny sposób określa się pracę nauczyciela. 
Jedni mówią o niej jako o powołaniu, drudzy jako o 
zawodzie podobnym do wielu innych, jeszcze inni 
jako o misji. 
 Ja uwaŜam, Ŝe zawód nauczyciela to powołanie, 
ale nie ze względu na rangę czy wynagrodzenie. 
Nauczyciel pracując z uczniem w pewnym zakresie 
ma udział w kształtowaniu młodego człowieka. 
Przekazuje nie tylko wiedzę, którą posiada, ale dzieli 
się takŜe cząstką siebie, słuŜy radą, doświadczeniem, 
pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów. Byłoby 
to niemoŜliwe przy instrumentalnym traktowaniu 
tego zawodu. 
         

Red.: Jak pani realizuje to powołanie w swojej 
pracy pedagoga? 
 

 Nigdy nie traktuję klasy jako zbiorowości. WaŜny 
jest dla mnie kaŜdy uczeń. Sukcesy i poraŜki 
uczniów staram się widzieć w kontekście ich 
moŜliwości i uwarunkowań zewnętrznych, dlatego 
nie stosuję jednej miary do wszystkich uczniów. 
 

                                                                        NNNNauczycielu 
    

Słowa Twoje w  konfesjonale przemieniają,Słowa Twoje w  konfesjonale przemieniają,Słowa Twoje w  konfesjonale przemieniają,Słowa Twoje w  konfesjonale przemieniają,    
Uczą miłości, sumienia oczyszczają. Uczą miłości, sumienia oczyszczają. Uczą miłości, sumienia oczyszczają. Uczą miłości, sumienia oczyszczają.     
    

Chcesz, by dusza jak śnieg biała była,Chcesz, by dusza jak śnieg biała była,Chcesz, by dusza jak śnieg biała była,Chcesz, by dusza jak śnieg biała była,    
Jak zorza dla Twojej chwały świeciła.Jak zorza dla Twojej chwały świeciła.Jak zorza dla Twojej chwały świeciła.Jak zorza dla Twojej chwały świeciła.    
    

Ze snu budzisz  Ze snu budzisz  Ze snu budzisz  Ze snu budzisz  ---- modlisz  się we mnie, modlisz  się we mnie, modlisz  się we mnie, modlisz  się we mnie,    
Milcząc,Milcząc,Milcząc,Milcząc, wymagasz zaufania ode mnie. wymagasz zaufania ode mnie. wymagasz zaufania ode mnie. wymagasz zaufania ode mnie.    
    

Mówisz: Grzbiet ma być jakby  podłogą,Mówisz: Grzbiet ma być jakby  podłogą,Mówisz: Grzbiet ma być jakby  podłogą,Mówisz: Grzbiet ma być jakby  podłogą,    
Dla przechodzących do Ciebie drogą.Dla przechodzących do Ciebie drogą.Dla przechodzących do Ciebie drogą.Dla przechodzących do Ciebie drogą.    
    

Kruszysz we mnie człowieka twardego,Kruszysz we mnie człowieka twardego,Kruszysz we mnie człowieka twardego,Kruszysz we mnie człowieka twardego,    
Jak garncarz  nadajesz kształtu nowego.Jak garncarz  nadajesz kształtu nowego.Jak garncarz  nadajesz kształtu nowego.Jak garncarz  nadajesz kształtu nowego.    
    

Ty wlewasz Wodę śycia w puste naczynie ,Ty wlewasz Wodę śycia w puste naczynie ,Ty wlewasz Wodę śycia w puste naczynie ,Ty wlewasz Wodę śycia w puste naczynie ,    
Ona jak potok w obfitości płyniOna jak potok w obfitości płyniOna jak potok w obfitości płyniOna jak potok w obfitości płynie.e.e.e.    
    

Doświadczasz, prowadzisz róŜnymi drogami,Doświadczasz, prowadzisz róŜnymi drogami,Doświadczasz, prowadzisz róŜnymi drogami,Doświadczasz, prowadzisz róŜnymi drogami,    
Wiem, Ŝe płaczesz w ukryciu nad moimi wadami.Wiem, Ŝe płaczesz w ukryciu nad moimi wadami.Wiem, Ŝe płaczesz w ukryciu nad moimi wadami.Wiem, Ŝe płaczesz w ukryciu nad moimi wadami.    
    

Nauczycielu! MistrzNauczycielu! MistrzNauczycielu! MistrzNauczycielu! Mistrzuuuu! Jak Ty kochasz,! Jak Ty kochasz,! Jak Ty kochasz,! Jak Ty kochasz,    
Rękę swą kaŜdemu, kto upada podasz.Rękę swą kaŜdemu, kto upada podasz.Rękę swą kaŜdemu, kto upada podasz.Rękę swą kaŜdemu, kto upada podasz.    
    

Słowa przykazań w sercu rylcem zapisujesz,Słowa przykazań w sercu rylcem zapisujesz,Słowa przykazań w sercu rylcem zapisujesz,Słowa przykazań w sercu rylcem zapisujesz,    
Kiedy się zgubię, Ty mnie odnajdujesz.Kiedy się zgubię, Ty mnie odnajdujesz.Kiedy się zgubię, Ty mnie odnajdujesz.Kiedy się zgubię, Ty mnie odnajdujesz.    
    

ŚwiętŚwiętŚwiętŚwiętość w świętych, których wybrałeśość w świętych, których wybrałeśość w świętych, których wybrałeśość w świętych, których wybrałeś    ----    przemienia,przemienia,przemienia,przemienia,    
Nauczycielu ! Prowadź  prosto do portu Zbawienia.Nauczycielu ! Prowadź  prosto do portu Zbawienia.Nauczycielu ! Prowadź  prosto do portu Zbawienia.Nauczycielu ! Prowadź  prosto do portu Zbawienia.    
                                                                                MJMJMJMJ....    
 

Nauczanie Nauczanie Nauczanie Nauczanie     Jana Jana Jana Jana     Pawła IIPawła IIPawła IIPawła II    
 Pan mówi wam: największy dar, jaki możecie uczynić Kościołowi i 
światu, to świętość. Niechaj leży wam na sercu to, co leży na sercu 
Kościołowi: aby licznych mężczyzn i kobiety naszych czasów porwał 
urok Chrystusa; aby Jego Ewangelia świeciła znów jak światło nadziei 
dla ubogich, chorych spragnionych sprawiedliwości: aby nasze miasta 
były dla wszystkich gościnne i przyjazne; aby ludzkość mogła iść 
drogami pokoju i braterstwa.  
 Do was, świeckich, należy dawanie świadectwa wiary poprzez 
typowe dla was cnoty: wierność i czułość w rodzinie, kompetencję w 
pracy, upór w służeniu wspólnemu dobru, solidarność w stosunkach 
społecznych, kreatywność w podejmowaniu dzieł służących 
ewangelizacji i promocji człowieka. Wy musicie również ukazywać – w 
ścisłej jedności z pasterzami – że Ewangelia jest aktualna i że wiara nie 

ŚWIADECTWO    
               - nauczycielka języka rosyjskiego 
 

  W szkole, jak większość uczniów, nie lubiłem 
języka rosyjskiego, bo kojarzył się z przymusem, a 
nikt z młodych nie lubi tego. W liceum uczyła nas 
zawsze uśmiechnięta, bardzo Ŝyczliwa starsza pani. 
Po kilku miesiącach zorientowałem się, Ŝe kaŜdego 
ranka przed  lekcjami uczestniczyła we mszy św. 
Jako ministrant  najpierw czułem zaŜenowanie, a 
potem miałem wielką radość, Ŝe mogę uczestniczyć 
przy przyjmowaniu komunii św. przez moją 
nauczycielkę.  
     Dzięki niej polubiłem, moŜe nie język, ale naród 
rosyjski. Nauczyłem się teŜ dawać świadectwo 
wiary swoją obecnością na mszy św. 
                                                     Jan 

 Wszystkich, którzy chcieliby poruszyć jakieś sprawy na łamach naszej gazetki serdecznie zapraszamy do 
korespondencji: Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66 – 340 Przytoczna; e-mail: uzrodla@op.pl; 
moŜna równieŜ korespondencję dostarczyć osobiście na plebanię, bądź zostawić na tacy podczas niedzielnej mszy św. 

Loreto 5.09.2004r. 

 

(owad) 
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NAUCZYCIELE NASZEGO śYCIA.NAUCZYCIELE NASZEGO śYCIA.NAUCZYCIELE NASZEGO śYCIA.NAUCZYCIELE NASZEGO śYCIA.    
 

W miesiącu wrześniu nie udzielono sakramentu chrztu św. 
 
 
 
Związek małŜeński zawarli: 
1. Bierka Przemysław i GraŜyna Frąckowiak 
 
 
 
 
 

PoŜegnaliśmy: 
1. Śp. Andrzej Gutkowski zm. 30.08. pogrzeb odbył się 02.09.04r. 
2. Śp. Jan Grzelczyk zm. 03.09. pogrzeb odbył się 06.09.04r. 
3. Śp. Mieczysława Mojzyk zm. 14.09. pogrzeb odbył się 17.09.04r. 
4. Śp. Remigiusz Bieńko zm. 27.09. pogrzeb odbył się 30.09.04r. 
5. Śp. Mikołaj Malinowski zm. 28.09. pogrzeb odbył się 01.10.04r. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Św iw iw iw i ę c i  P a t r o now i ec i  P a t r o now i ec i  P a t r o now i ec i  P a t r o now i e     ----     Św .  J a dw ig a  Ś l ąs ka   
   Św. Jadwiga (1174/1178-1243), która w pamięci pokoleń zapisała się jako polska święta, śląska księŜna, pochodziła z niemieckiej rodziny 
Diessen-Andechs, znanej w całej Europie i skoligaconej z większością panujących rodów. Gdy miała 5 lat – została oddana na wychowanie do 
znanego i bogatego opactwa panien benedyktynek w Kitzingen gdzie otrzymała gruntowne wykształcenie. Została wydana za mąŜ w dwunastym 
roku Ŝycia za Henryka Brodatego księcia śląskiego, a matką została mając trzynaście lat i trzynaście tygodni. 
   śycie Jadwigi w Polsce było przepełnione duchowością, którą nabyła podczas nauki w klasztorze. "Przez studium Ksiąg Świętych umiała 
dobrze zrozumieć i ustawić swoje codzienne sprawy". Stosownie do nauki biblijnej Jadwiga rezygnowała ze wszystkiego, co zbyteczne: 
starała się jeść te same pokarmy, co ludzie biedni, ubierała się skromnie, odrzucając bogatą garderobę, futra i biŜuterię, najchętniej teŜ 
chodziła boso. Często na gołym ciele nosiła włosiennicę i przepasywała się pasem pokutnym z końskiego włosia. 
   Jadwiga nauczyła się języka polskiego i chociaŜ Henryk władał niemieckim, porozumiewała się z nim, jak i z dworem po polsku. 
Codzienne Ŝycie Jadwiga poza wychowaniem dzieci wypełniała modlitwą, pracą i licznymi uczynkami miłosierdzia. Troszczyła się, aby jej 
urzędnicy nie uciskali chłopów. Miała na swoim dworze ludzi, którzy specjalnie wyszukiwali potrzebujących pomocy w dobrach księŜnej, 
a ona przychodziła im z pomocą. Urodziła siedmioro dzieci jednak dojrzałość osiągnęło tylko dwoje: Henryk (później zwany PoboŜnym, 
zginął w bitwie z Tatarami pod Legnicą w 1242 r.) i Gertruda. Pozostałe dzieci umarły. 
     Po śmierci ojca w 1201r. Henryk przejął pełnię władzy na Śląsku. Od tego czasu zaczęły powstawać fundacje pary ksiąŜęcej na rzecz 
Kościoła i Ŝycia religijnego Śląska. Pierwszą fundacją było opactwo w Trzebnicy, leŜącej 24 km na północ od Wrocławia. Jadwiga wiązała 
z opactwem plany przygotowywania dziewcząt do czekających je w Ŝyciu zadań, a takŜe zajęcia się przez zakonnice chorymi, 
pielgrzymami i sierotami. Po śmierci męŜa 19 marca 1238r przeniosła się na stałe do klasztoru w Trzebnicy. Bardzo wiele czasu Jadwiga 
poświęcała modlitwie, pragnąc "Ŝyć stale w obecności Boga". 
   Przebywając juŜ w Trzebnicy czasem zamykała się w kościele na modlitwę na całą noc. Była teŜ wielką miłośniczką Mszy św. W ciągu 
dnia z reguły nie zadowalała się jedną Mszą; kaŜdy napotkany ksiądz musiał dla niej celebrować. 
   Zmarła 14 października 1243 r., w dwa dni później pochowano ją w kościele klasztornym w Trzebnicy. 

    

 Październik to pierwszy miesiąc jesieni – kwitną w pełni wrzosy, lasy 
mienią się mnóstwem barw, a nad polami snuje się babie lato i dym  
z ognisk zmieszany z wieczorną mgłą. Słowem jest malowniczo  
i nastrojowo. 
 Jednak to nie wszystko, gdyŜ październik jest równieŜ miesiącem,  
w którym swoje święto obchodzą ludzie najbardziej chyba zasługujący na 
naszą wdzięczność a mianowicie nauczyciele. Piszę te słowa nie dlatego, 
Ŝe sam jestem nauczycielem, ale ze względu na to, iŜ wszystko co wiem  
i umiem zawdzięczam właśnie im. Nauczyciel dzieli się nie tylko wiedzą 
lecz takŜe – a moŜe przede wszystkim? – swoim sercem. MoŜna śmiało 
powiedzieć, Ŝe w pełni realizuje Jezusowe wezwanie do miłości bliźniego. 
Oczywiście musimy być całkowicie świadomi tego, Ŝe naszym pierwszym 
i najlepszym nauczycielem jest Jezus Chrystus dany nam na to przez Boga 
Ojca, który podczas przemienienia Jezusa mówi „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”  (Mt 17,5) 
Wiesz doskonale drogi czytelniku, Ŝe jeśli będziesz słuchał Jezusa  
i kierował się jego naukami osiągniesz wszystko i tu na ziemi i tam  
w domu Ojca. 
 Bóg daje nam ludziom na drogi ziemskiego Ŝycia jeszcze wielu 
innych nauczycieli. Są nimi między innymi nasi rodzice, pedagodzy  
i wychowawcy w szkole, księŜa i katecheci. MoŜna śmiało powiedzieć, 
Ŝe prawie kaŜdy człowiek moŜe być źródłem wiedzy, ale nie tylko on, 
poniewaŜ cała otaczająca nas przyroda jest ogromnym rezerwuarem 
wiedzy, z którego sam Jezus czerpał obficie nauczając sobie 
współczesnych. Bóg poprzez słowa Jezusa w ewangelii skierowuje naszą 
uwagę na rośliny, na zachowanie się zwierząt i na zjawiska przyrodnicze 
byśmy to od nich mogli się czegoś przez przykład lub naśladowanie 
nauczyć, co pomoŜe nam bliŜej poznać i chwalić Boga. 
 Pan przemawia do nas przez przyrodę bo jest przecieŜ jej stwórcą, 
trzeba tylko umieć a nade wszystko chcieć z jej kart czytać. Jezus 
niekiedy wręcz nakazuje z czego mamy brać przykład. Przytoczę tylko 
trzy najbardziej znane przykłady: „Przypatrzcie się ptakom  
w  powietrzu…” (Mt 6,26) „Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną…”  
(Mt 6,28) „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo!” (Mt 
13,28) 
 Docenia równieŜ to, co juŜ umiemy mówiąc: „Gdy ujrzycie chmurę 
podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówcie: Deszcz idzie.” (Łk 12,54) 
 Zechciej drogi czytelniku, tak jak ziemia chłonie Ŝyciodajny deszcz, 
chłonąć naukę od naszych sióstr roślin czy braci zwierząt, co tak 
wspaniale czynił św. Franciszek z AsyŜu. 
 I pamiętaj jeszcze o jednym – przyroda nie jest zła czy okrutna (tak 
jak to przekazują niektóre ksiąŜki  i filmy), to my ludzie przez naszą 
zachłanność, okrucieństwo, chęć panowania nad wszystkim lub złą  
i nieprzemyślaną działalność powodujemy, Ŝe moŜe być dla nas 
niebezpieczna i obrócić się przeciwko nam. 
 Przyroda sama w sobie jest dobra i uczy dobrego, bo wszystko, jak 
mówi Księga Rodzaju, co stworzył Bóg jest dobre.  
              . 

(sjk) 

1. 1 października rozpoczynają się NaboŜeństwa RóŜańcowe.  
• Dzieci zapraszamy na naboŜeństwa od poniedziałku 

do piątku na godz. 1700. 
• Dla dorosłych i młodzieŜy NaboŜeństwo RóŜańcowe 

po Mszy Świętej we wszystkie dni tygodnia.  
W niedzielę NaboŜeństwo RóŜańcowe będzie przed Mszą 
św. wieczorną o godz. 1730. 

2. W niedzielę 10 października przeŜywać będziemy Dzień 
Papieski.  

3. W niedzielę 17 października z okazji 26 rocznicy wyboru 
Ojca Świetego na Stolicę Piotrową w całej diecezji 
kwesta na fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieŜy 
im. A. Dyczkowskiego. Zbiórka do puszek odbywać się 
będzie po kaŜdej Mszy św 

4. W czwartek 14 października Dzień Edukacji Narodowej. 
Na Mszę Św. zapraszamy wszystkich nauczycieli 
i pracujących w oświacie. 

5. W poniedziałek 18 października wspomnienie św. 
Łukasza patrona słuŜby zdrowia. Na Mszę św. 
zapraszamy lekarzy, pielęgniarki i wszystkich 
pracowników SłuŜby Zdrowia. Msza św. odprawiana 
będzie w ich intencji. 

6. W niedzielę 24 października rozpoczyna się Tydzień 
Misyjny.  

 

 

A.G 
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 Kiedyś prawie w kaŜdej miejscowości była szkoła 
i do kaŜdej szkoły trzeba było dojeŜdŜać  rowerkiem 
albo motorkiem. Pamiętam jak dojeŜdŜałem do Nowej 
Niedrzwicy, Krasnego Dłuska, Gaju i Lubikowa. 
Dopiero potem te szkoły zostały zlikwidowane 
i została tylko w Lubikowie.  
 Uczyłem według planów wyznaczonych przez 
dyrektorów szkół. Gdy dzieci się przygotowywały do 
Komunii św., to wtedy wszystkie przychodziły do 
Przytocznej. Ale będąc w tych wioskach teŜ 
poruszałem tematy związane z pierwszą komunią 
świętą.  
 Był potem  taki czas, w którym nie moŜna było 
uczyć w szkole, więc robiliśmy lekcje religii w salce 
katechetycznej, a nawet  mieliśmy taką salkę w 
podwórku, w domu gospodarczym. Teraz jest tam 
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Kamyczki  
 

„Milczenie Owiec” 
Kto ś kiedy ś powiedział: „milczenie jest czasem najlepsz ą odpowiedzi ą.” 
Ale czy taka „milcz ąca odpowied ź” ma sens w liturgii? 
 

Nowy OWMR (patrz „U Źródła” nr 11, Kamyczki) podnosi kwestię 
milczenia w liturgii. Zwraca uwagę na szczególny wymiar milczenia w liturgii i 
jego waŜność tzw. Sacrum silentium (z łac. święte milczenie). To milczenie w 
liturgii jest tym osobistym bezpośrednim spotkaniem z Chrystusem, który 
przemawia do nas w swoim słowie i ofiaruje się za nas na ołtarzu. Ten czas 
następuje najczęściej po homilii (kazaniu) i w trakcie uwielbienia po Komunii św.  

W ten sposób rzecz się ma z milczeniem w liturgii, niestety niektórzy 
naduŜywają milczenia. Bardzo często zdarza się, iŜ na róŜne kwestie 
wypowiadane przez kapłana odpowiada głuche milczenie. Uczestniczący w 
Eucharystii jedynie stoją i obserwują. W tej sytuacji warto chyba zaznaczyć, Ŝe 
liturgia to nie teatr, w którym nie naleŜy przeszkadzać aktorom. Liturgia jest 
dziełem wspólnym Ludu BoŜego, którym przecieŜ jesteśmy. Ponadto brak 
odpowiedzi, czyli pełnego uczestnictwa w Eucharystii jest swoistym aktem 
ignorancji wobec tego co dokonuje się na ołtarzu: ofiary Chrystusa. 

Niesamowitym przykładem mogą być dla nas ludzie niepełnosprawni, 
dla których udział w Eucharystii jest nierzadko ogromnym wysiłkiem, ale 
uczestniczą w niej z taką ogromna radością i zaangaŜowaniem, Ŝe cały kościół 
wypełnia dźwięk ich słów niemal tak jak Biblijny szum „gwałtownego wiatru” 
wypełnił wieczernik w dniu Zesłania Ducha Św.  

Pamiętajmy więc, Ŝe odpowiedzi w Eucharystii są takŜe naszym 
uczestnictwem w niej. Starajmy się więc być jak najbardziej aktywni, a jeśli 
trzeba uczmy się od maluczkich. 

(owad) 
owad_gazetka@poczta.fm 

Słowniczek Liturgiczny 
 

Ornat  – wierzchnia szata uŜywana przez 
kapłana podczas Eucharystii wywodzi się z 
rzymskiej togi; słowo ornat pochodzi od 
łacińskiego ornatus co znaczy „ozdobny, 
ozdabiać”; ornat posiada róŜne kolory w 
zaleŜności od okresu liturgicznego czy 
tajemnicy dnia. 
Kolory ornatów: 
Biały  – okres BoŜego Narodzenia i 
Wielkanocny, święta i uroczystości Pańskie 
i Maryjne; 
Fioletowy  – adwent, wielki post, msze św. 
za zmarłych (głównie pogrzebowe) 
Czerwony  – wspomnienia męczenników i 
msze o Duchu św. 
Zielony  – tzw. Okres zwykły (w ciągu roku) 
RóŜowy  – III niedziela adwentu (gaudete),  
IV niedziela wielkiego postu (laetare); 
Kapłan, sprawując Mszę świętą oraz inne 
czynności liturgiczne połączone z nią 
bezpośrednio, na albę i stułę wkłada ornat 
chyba, Ŝe obowiązuje inny przepis. 
(OWMR 337). 

(owad) 
 

Zasady pisowni słownictwa religijnego 
1.Ustalenia pisowni 
1.1. Nazwy sakramentów świętych 
 Nazwy sakramentów świętych, np.: chrzest, bierzmowanie, komunia święta, piszemy zasadniczo małą literą (wyjątki: 
Eucharystia, Najświętszy sakrament, Przenajświętszy Sakrament). MoŜliwe jest uŜycie wielkiej litery ze względów religijnych, np.: 
wyraŜenie Komunia Święta uŜyte jako synonim* Najświętszego Sakramentu, albo ze względów emocjonalnych, np. jako nazwa 
uroczystości, która jest waŜnym wydarzeniem w Ŝyciu człowieka, np.: I Komunia Święta, Chrzest Święty. 
*Synonim  - wyraz bliski znaczeniowo innemu wyrazowi. 
 
1.2. Nazwy okresów liturgicznych 
  Nazwy okresów liturgicznych piszemy małą literą, np.: adwent, wielki post, oktawa (wyjątek Wielki Tydzień). MoŜliwe jest 
uŜycie wielkiej litery, zwłaszcza w tekstach religijnych. 

                                                                  

Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…Ks. Mieczysław Rumiński wspomina…  (13)  
...  katechezę 

garaŜ. Chodziliśmy teŜ na spotkania do szkoły, ale po 
to, by dowiedzieć się kiedy dzieci zapraszać do salki 
katechetycznej, Ŝeby był  jakiś porządek. Aby zrobić 
to w takim czasie, by te przychodzące na religię nie 
opuszczały zajęć w szkole. PrzewaŜnie to były dzieci 
z Przytocznej. W Lubikowie jak był remont, gdzie 
była taka salka katechetyczna, to uczyłem w szkole na 
hollu. Dzieci przychodziły na ogół wszystkie. 
 Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego była 
msza święta. Przychodziły dzieci, byli rodzice 
i nauczyciele. 
Dzisiaj … 
 Jestem znów chory i osłabiony. Nie mogę jeść. 
Modlę się za kogo się tylko da. Obejmuję swoją 
modlitwą wszystkich parafian w Przytocznej. 
Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, dzieci.  
 

M.J
. 


