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MYŚL 
MIESIĄCA 

 

Pawe
 nie jest dla nas 
postacią z przesz
ości, 
jest on takŜe naszym 

nauczycielem, aposto
em 
i orędownikiem Jezusa 

Chrystusa dla nas 
 
Benedykt XVI 

KALENDARIUM  
 

1 września – B
. Bronis
awy – 
wspomnienie 
 

3 września – Św. Grzegorza 
Wlk. – wspomnienie 
 

8 września – Narodzenie 
NMP – święto 
 

9 września – rocznica 
poświęcenia kościo
a 
katedralnego w Gorzowie – 
święto 
 

13 września – Św. Jana 
Chryzostoma – wspomnienie 
 

14 września – PodwyŜszenie 
KrzyŜa Świętego – święto 
 

15 września – NMP Bolesnej 
– wspomnienie 
16 września – Św. 
Męczenników Korneliusza i 
Cypriana – wspomnienie 
 

18 września – Św. 
Stanis
awa Kostki Patrona 
Polski  – święto 
 

20 września – Świętych 
Męczenników Andrzeja Kim 
Taegon i Towarzyszy – 
wspomnienie  
 

23 września – Św. O. Pio z 
Pietrelciny – wspomnienie 
25 września – B
. 
W
adys
awa z Gielniowa  
– wspomnienie 
27 września – Św. 
Wincentego a’Paulo – 
wspomnienie 
29 września – Św. 
Archanio
ów Micha
a, 
Gabriela i Rafa
a – święto 
30 września – Św. Hieronima 
– wspomnienie 
 

 

Rok ze Świętym Pawłem 
W tym roku mija 2000 rocznica 

śmierci św. Paw
a Aposto
a. Z tej 
racji by pog
ębić refleksję nad Ŝyciem 
i nauczaniem św. Paw
a Ojciec 
Święty Benedykt XVI og
osi
 Rok 
Świętego Paw
a. To co p
ynie z Ŝycia 
i nauczania św. Paw
a Aposto
a to jak 
mówi Ojciec św. dla nas bardzo 
waŜna nauka: to, co się liczy, to 
umieszczenie w centrum w
asnego 
Ŝycia Jezusa Chrystusa tak, aby 
naszą toŜsamość wyróŜnia
o 
w sposób zasadniczy spotkanie, 
komunia z Chrystusem i z Jego 
S
owem.. 

W Ŝyciu św. Paw
a znajdujemy jeden 
szczególny moment, który zawaŜy
 
w
aściwie na wszystkim: jest to moment 
jego nawrócenia, które mia
o miejsce 
w drodze do Damaszku... (sam mówi 
o tym wydarzeniu w taki sposób, jakby 
jego Ŝycie zosta
o podzielone na dwie 
części: czas przeŜywany bez Chrystusa 
i czas przeŜywany z Chrystusem). 

Ale nawrócenie Paw
a to nie tylko 
upadek z konia.... Wiele aspektów Ŝycia 
i postawy Aposto
a musia
o ulec 
przemianie... Musia
 np. ponownie 
przemyśleć ca
e swoje dotychczasowe 
Ŝycie, musia
 przestudiować Pisma, tym 
razem w świetle spotkania z Jezusem 
i tego, co od Niego us
ysza
... 

Spróbujmy odnaleźć te przemiany 
i skonkretyzować tak, aby mog
y stać się 
drogowskazem dla naszego 
nawrócenia... Nasze Ŝycie jest trochę 
podobne do Ŝycia św. Paw
a. Nie 
jesteśmy ludźmi niewierzącymi. 
Oddajemy Panu Bogu cześć, chodzimy 
do kościo
a, staramy się przestrzegać 
przykazań BoŜych i nie pope
niać 
grzechów...  
Wszystko to jest dobre, ale moŜe nie 
być wystarczające. Wbrew pozorom 
wiele rzeczy, które robimy, mogą s
uŜyć  

 
 

 

nam, a nie Panu Bogu. W naszej 
modlitwie moŜe być obecna troska  
o zbawienie siebie czy innych, ale bez 
mi
ości Boga. MoŜemy Ŝyć 
przykazaniami BoŜymi po to, aby 
mieć ukrytą satysfakcję, Ŝe jesteśmy 
lepsi od innych. Św. Pawe
 przed 
nawróceniem nie by
 
otrem, ale 
bardzo religijnym i gorliwym 
cz
owiekiem. JednakŜe w tym, co 
robi
, nie by
o miejsca dla Jezusa.  
I Jezus na drodze do Damaszku 
upomnia
 się w
aśnie o to. 
Przypatrzmy się zatem w tym roku 
osobie św. Paw
a, w czym wyraŜa
o 
się jego nawrócenie; w czym się 
zmieni
; jakie przemiany dokona
y się 
w jego Ŝyciu. MoŜe i przed nami staje 
dziś Jezus, prosząc abyśmy przyjęli 
Go jako naszą Drogę, Prawdę  
i śycie... 
 

sjk 
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Urazy chętnie darować 
 

Wśród uczynków miłosierdzia dokonywanych 
w duszy człowieka znajduje się m.in. 
wspomniany w tytule “Urazy chętnie darować”. 
Nie naleŜy on do łatwych w realizacji, bo jak to 
być Ŝyczliwym dla kogoś, kto na nas plotkował, 
podwaŜał nasze kompetencje, a moŜe nawet 
z nas drwił. 

 
 Wielu Polaków po mistrzostwach Europy 
zapamiętało nazwisko angielskiego sędziego, który 
podyktował problematyczny rzut karny. Niektórzy 
nawet obiecują, Ŝe nie dopuszczą, aby sędziował 
Polakom jakiś następny mecz. Są bowiem do niego 
uprzedzeni. W Ŝyciu codziennym, szkolnym teŜ 
następują tego typu zachowania. Uczennica trzeciej 
klasy gimnazjum w ostatni dzień szkoły tłumaczyła 
koleŜankom, na kogo się obraziła, któremu 
z nauczycieli nie będzie mówić “dzień dobry”, a którą 
z koleŜanek nie pozdrowi “cześć”. Ma to być kara za 
urazy, które ma do nich i ,jej zdaniem, pozostaną na 
zawsze. 
 Czas łagodzi rany, zapomina się o rzeczach złych, 
zamienia się je w Ŝart. A często po latach człowiek 
dochodzi do wniosku, Ŝe właściwie nie ma się o co 
gniewać, bo to była błahostka, bądź prawda nie była 
po naszej stronie. 
 Wakacje to czas odpoczynku. To takŜe dłuŜsze 
chwile na spokojną refleksję o własnym 
postępowaniu. Z perspektywy lat człowiek 
doświadcza słuszności słów poety ks. Jana 
Twardowskiego. “Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą, (…) a tych co kochamy, kochamy 
za mało i za późno.” Tak na pewno by nie było, 
gdybyśmy nie tracili czasu na złości wobec innych. 
 W drugim człowieku jest Bóg, a Boga moŜna tylko 
kochać, nie zaś obraŜać się na Niego. Zamiast się na 
kogoś gniewać, moŜe lepiej się za niego pomodlić.     
 

L.K.
 

Na postoju 
Tradycyjnie juŜ nasza parafia stała się 

miejscem postoju pielgrzymów wędrujących 
ze Strzelec Krajeńskich na Jasną Górę. 
Wędrujący spędzili w Przytocznej noc z 31 
lipca na 1 sierpnia. 
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Do Remontu 
 
Zamknięty Kościół. Msze Św . w specjalnym namiocie i na salce. Kościół parafialny w 
Przytocznej przechodził pierwszy etap remontu. W przeciągu sierpnia wymieniono cały 
strop w nawie kościoła.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie
atwo by
o zabezpieczyć o
tarz 

Nie ma to jak wojsko na nich zawsze moŜna liczyć 
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Tyle zosta
o ze  stropu 

 

Uff! Strop zrobiony 
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PUSTAPUSTAPUSTAPUSTA KARTKA KARTKA KARTKA KARTKA    
Spędzi
em trzydzieści sześć lat w s
uŜbie misjonarskiej- ca
e 

Ŝycie, które minę
o tak szybko. Oko
o pięćdziesiąt lat temu, 
kiedy by
em jeszcze ma
ym ch
opcem zdawa
em sobie sprawę, 
Ŝe Bóg mnie powo
uje, ale by
em dość zdezorientowany. Nie 
wiedzia
em ani co, ani gdzie, ani kiedy chce, Ŝebym robi
. 
Mija
y lata, skończy
em szko
ę, potem college, a następnie 
poszed
em do Szko
y Dentystycznej im. Lincolna i Lee  
w Kansas City w Missouri. WciąŜ bi
em się z myślami  
i zmaga
em sam ze sobą niepewien co do kierunku, jaki Bóg 
dla mnie zamierzy
. 

Pewnego dnia nadesz
a chwila ostatecznej decyzji. Mój 
ojciec by
 wierzący i jego modlitwy dodawa
y otuchy.  Lecz to 
by
o jakby z drugiej ręki, a ja chcia
em coś „mojego”, 
w
asnego, coś, co móg
bym zabrać ze sobą na cale Ŝycie. 
Poszed
em więc do naszego ma
ego kośció
ka, gdzie ojciec by
 
pastorem i zamkną
em drzwi, Ŝeby nikt mi nie przeszkadza
. 
Chyba wstydzi
bym się, gdyby ktoś us
ysza
, Ŝe się modlę, tak 
chyba niestety by
o. Ukląk
em przed ma
ym o
tarzem, wzią
em 
kawa
ek papieru i o
ówek i powiedzia
em: „To będzie 
deklaracja na ca
e Ŝycie!”. 

Na kartce napisa
em wszystko. Wype
ni
em ją 
najrozmaitszymi obietnicami, w tym gotowością zostania 
misjonarzem i wszelkimi moŜliwymi rozwiązaniami, jakie mi 
przysz
y do g
owy. Obieca
em śpiewać w chórze, oddawać 
dziesięcinę, czytać Biblię i robić wszystko o czym tylko 
pomyślę, Ŝe Bóg tego ode mnie oczekuje. Sporządzi
em 
d
ugą listę obietnic i by
a ona szczera. 

Kiedy starannie zapisa
em ca
ą kartkę, podpisa
em się u do
u 
i po
oŜy
em na o
tarzu. Zamknięty samotnie w kościele,  
patrzy
em w górę i czeka
em na „gromy i b
yskawice” lub jakieś 
inne potwierdzenie od Pana. Myśla
em, Ŝe najlepsze by
oby 
przeŜycie podobne do przeŜycia świętego Paw
a na drodze do 
Damaszku lub coś równie dramatycznego. Wiedzia
em, Ŝe Bóg 
jest na pewno ze mnie ogromnie dumny- oto m
ody ch
opak 
czyni taką ofiarę ze swojego Ŝycia. Ale nic się nie sta
o.  By
o 
cicho i spokojnie, a mnie ogarnę
o rozczarowanie. 

Nie mog
em pojąć więc pomyśla
em, Ŝe musia
em  
o czymś zapomnieć. Znów wyją
em o
ówek i zastanawia
em 
się, co opuści
em. Ale niczego nie mog
em sobie 
przypomnieć. Znów się pomodli
em mówiąc Panu, Ŝe 
wypisa
em na tej kartce wszystkie moŜliwości. Jednak dalej 
nic się nie dzia
o, choć czeka
em i czeka
em. 
Nareszcie sta
o się: W sercu us
ysza
em BoŜy g
os. Bóg nie 
krzycza
 na mnie, nie bi
 po g
owie- czu
em tylko w g
ębi 
duszy wyraźny g
os. Mówi
 on: „Synu, nie tędy droga, nie 
chcę takich ofiar. Podrzyj kartkę, którą zapisa
eś”. 
Powiedzia
em: „ No dobrze Panie”. Wzią
em kartkę, którą 
zapisa
em z takim mozo
em i zgniot
em ją. Wówczas g
os 
Pana zdawa
 się Znów mówić: „ Synu, weź pustą kartkę  
i podpisz się u do
u, a ja wype
nię resztę.” „Ach, Panie! To 
co innego- zawo
a
em, ale zrobi
em tak jak powiedzia
  
w tym ma
ym kośció
ku przy o
tarzu. Kiedy podpisywa
em 
kartkę by
a to nasza wspólna tajemnica, Boga i moja. Bóg 
zapisywa
 resztę przez minione 36 lat. 

Chyba nawet cieszę się, Ŝe nie wiedzia
em, co by
o napisane 
na owej kartce. Problemy w rodzaju cięŜkiej choroby, 
  

samotność w górach Wysp Zielonego Przylądka- trawiąca 
gorączka, bez lekarstw, bez lekarza, z najbliŜszym szpitalem 
odleg
ym o ponad 5000 km… I wielki g
ód, kiedy prawie 
jedna trzecia ludności w tej części kraju, gdzie mieszkaliśmy 
umar
a z g
odu… nie przychodzi
y pieniądze… dziewięć 
miesięcy bez choćby jednego czeku czy pensa… wszystko, co 
posiadaliśmy trzeba by
o sprzedać, Ŝeby przeŜyć… tego nie 
by
o widać na kartce aŜ nadszed
 w
aściwy czas. Ale musicie 
wiedzieć, Ŝe nie by
 to czas przygnębienia- by
y to najbardziej 
b
ogos
awione dni, bo Bóg tam z nami by
! I jeśli móg
bym 
zawrócić i powtórzyć to wszystko, bez wahania postawi
bym 
kaŜdy krok po drodze, którą przemierzaliśmy przez ostatnie 36 
lat. 

A wy, którzy mnie dziś s
uchacie, mam nadzieję, Ŝe teŜ 
umieścicie swój podpis na pustej kartce papieru i pozwolicie 
Bogu dopisać resztę. Zw
aszcza jeśli martwicie się o to, kogo 
poślubić albo gdzie pójść do szko
y i pracy, czy na jakiego 
rodzaju kurs- wszystkie te pytania, z którymi zmagają się 
m
odzi ludzie. Nie znacie na nie odpowiedzi, ja zresztą teŜ nie. 
Jeśli próbowa
bym powiedzieć co macie robić nie udzieli
bym 
chyba dobrej rady. Ale Bóg wie. Pozwólcie mu zapisać tę 
kartkę, bez względu na to, gdzie was poprowadzi lub jakie 
trudności was spotkają. I jednego jestem absolutnie pewien: 
Pan objawi wam swoje zamiary i plany na tyle wcześnie, 
byście mogli mu okazać pos
uszeństwo.(Ewerett Howard) 

 
 

Kiedy pierwszy raz przeczyta
am ten fragment, to d
ugo 
zastanawia
am się nad jego treścią. Zrobi
 na mnie wraŜenie 
i zmobilizowa
 do g
ębszych przemyśleń. Jaki wspania
y jest 
Bóg, który pragnie szczęścia kaŜdego cz
owieka? Jaki jest 
niezwyk
y i niepojęty!. To Droga do tego, co dla nas dobre. 
Z dziękczynieniem śpiewa moje serce: Panie! Przed Tobą 
nie muszę niczego udawać, Ty wszystko o mnie wiesz,  
a Twój plan dla mojego Ŝycia jest najlepszy z moŜliwych. 
Przepraszam Cię za wszystko, co by
o brakiem zaufania do 
Ciebie. Za to, iŜ czasem wola
am pe
na pychy iść swoją 
w
asną drogą, bo Twoja by
a zbyt trudna i niewygodna- ja 
wiedzia
am lepiej.  Nie traci
eś cierpliwości Panie mimo 
mojego niepos
uszeństwa i zawsze pozwala
eś mi wrócić do 
Ciebie- dziękuję Jezu. 
Czy Ty takŜe chcia
byś powiedzieć teraz Bogu coś 
szczególnego? MoŜe juŜ dawno nie us
ysza
, Ŝe Go 
kochasz? MoŜe jest coś, za co nie potrafisz Pana 
przeprosić? On czeka na Twój gest. Uchyl Chrystusowi 
drzwi swojego Ŝycia, a On na pewno będzie je 
przemienia
 i doskonali
. Czy moŜesz teraz wziąć bia
ą 
pustą kartkę i podpisać się na dole pozwalając, by Bóg 
zapisa
 resztę? 
 

Promyczek 

Przytoczony fragment pochodzi z ksiąŜki 
Emocje- czy moŜna im ufać? James C. Dobson, s. 110-111 
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Gdybym mówi
 
językami ludzi 
i anio
ów, 
a mi
ości 
bym nie mia
, 
sta
bym się 
miedzią brzęczącą 
lub dźwięczącym 
cymba
em. 
Gdybym posiada
 
dar prorokowania 
i pozna
 
wszystkie tajemnice 
i wszelką wiedzę, 
a wiarę 
mia
bym taką, 
Ŝe góry 
bym przenosi
, 
a mi
ości 
bym nie mia
, 
by
bym niczym. 
Gdybym teŜ innych 
nakarmi
 wszystkim, 
co posiadam, 
i szczyci
 się, 
Ŝe wyda
em 
w
asne cia
o, 
a mi
ości 
bym nie mia
, 
niczego 
bym nie zyska
. 
Mi
ość 
jest cierpliwa, 
szlachetna, 
mi
ość 
nie zazdrości, 
nie przechwala się, 
nie jest zarozumia
a, 
nie postępuje 
nieprzyzwoicie, 
nie szuka siebie, 
nie wybucha gniewem, 
nie liczy 
doznanych krzywd, 
nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, 
lecz raduje się prawdą. 
Wszystko wytrzymuje, 
wszystkiemu wierzy, 
wszystkiemu ufa, 
wszystko przetrwa. 
Mi
ość nigdy 
się nie kończy. 
Inaczej niŜ dar 
przepowiadania, 

który ustanie, 
języki, 
które zanikną, 
czy wiedza, 
której zabraknie. 
czy wiedza, 
której zabraknie. 
Tylko po części 
poznajemy 
i po części 
przepowiadamy. 
A kiedy 
nadejdzie to, 
co doskona
e, 
zaniknie to, 
co częściowe. 
Gdy by
em 
dzieckiem, 
mówi
em jak 
dziecko, 
myśla
em jak 
dziecko, 
rozumowa
em 
jak dziecko. 
Gdy sta
em się 
cz
owiekiem 
dojrza
ym, 
wyzby
em się 
tego, 
co dziecięce. 
Teraz widzimy 
niewyraźnie jak 
w zwierciadle, 
potem 
będziemy 
oglądać 
twarzą w twarz. 
Teraz poznaję 
po części, 
potem poznam 
tak, 
jak sam 
zosta
em 
poznany. 
Teraz więc 
trwają 
wiara, nadzieja 
i mi
ość 
- te trzy. 
Z nich zaś 
największa jest 
mi
ość. 
 

1 Kor. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r. Kośció
 
obchodzi Rok św. Paw
a og
oszony przez papieŜa 
Benedykta XVI w związku z dwutysięczną rocznicą 
narodzin Aposto
a Narodów. Z tej okazji Ojciec św. udzieli
 
wiernym specjalnego odpustu zupe
nego, który moŜna 
uzyskać pod zwyk
ymi warunkami (spowiedź, komunia 
św., wykluczenie przywiązania do grzechu, modlitwa w 
intencjach papieskich) za nawiedzenie rzymskiej Bazyliki 
św. Paw
a przy via Ostiense w ciągu ca
ego roku 
jubileuszowego. 
 

RównieŜ udzia
 w liturgii lub naboŜeństwie sprawowanym 
w dniu rozpoczęcia i zakończenia Roku Paw
owego wiąŜe 
się z moŜliwością uzyskania odpustu zupe
nego. 
 

Ponadto Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan 
Regmunt dzia
ając na podstawie dekretu Penitencjarii 
Apostolskiej z dnia 10 maja 2008 r. wyznaczy
 na 
terenie diecezji pięć kościo
ów, w których wierni mogą 
uzyskać jubileuszowy odpust zupe
ny 29 dnia kaŜdego 
miesiąca Roku św. Paw
a (oraz 28 lutego 2009 r.), 
biorąc tam udzia
 w liturgii lub naboŜeństwie ku czci 
Aposto
a Narodów. Świątyniami tymi są: 
• katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.; 
• bazylika mniejsza pw. MB Rokitniańskiej w Rokitnie; 
• konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej 

Górze; 
• kośció
 pw. św. Jana Chrzcieciela w Grodowcu; 
• kośció
 pw. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego  

w Otyniu. 
Odpust zupe
ny w Roku św. Paw
a mogą równieŜ 
uzyskać chorzy i wszyscy ci, którzy z powodu 
uzasadnionej i powaŜnej przyczyny nie mogą wype
nić 
wyŜej wskazanych warunków. Osoby te winny 
postanowić, Ŝe dope
nią przepisanych wymagań, gdy 
tylko będzie to moŜliwe oraz w
ączą się duchowo  
w któreś z jubileuszowych naboŜeństw ku czci św. 
Paw
a, odsuwając jednocześnie od siebie wszelkie 
przywiązanie do grzechu oraz ofiarowując Bogu swe 
modlitwy i cierpienia w intencji jedności chrześcijan. 
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Znamy wszyscy doskonale przypowieść o chwaście wśród 
zboŜa, którą Jezus opowiedzia
 t
umom. S
udzy pytają tam 
gospodarza: „Panie, czy nie posia
eś dobrego nasienia na 
swej roli? Skąd, więc się wzią
 na niej chwast?” (Mt 13, 27)  
Z punktu widzenia ogrodnika i rolnika chwasty to wszystkie 
dziko rosnące rośliny, które odbierają świat
o, wodę i miejsce 
roślinom uprawnym powodując w ten sposób mniejsze lub 
większe straty w plonach. Na polu i w ogrodzie są z tego 
względu niepoŜądane i niszczone. Wiele gatunków 
chwastów, szczególnie tych rosnących w zboŜach, jest 
bardzo pięknych i kolorowych. Idąc wśród pól zachwycamy 
się 
anami pszenicy, Ŝyta lub jęczmienia poprzetykanych 
niczym barwna tkanina czerwienią maków, b
ękitem chabrów 
czy amarantem kąkoli. Piękno tych roślin, jakŜe często 
przes
ania nam prawdziwy ich charakter, bo przecieŜ  
w uprawach są one niczym innym tylko chwastem. 
 

 Tę sytuacje moŜna bezpośrednio przenieść na Ŝycie 
ludzkie. KaŜdy cz
owiek to źdźb
o zboŜa zakończone 
pe
nym ziarna k
osem. Tych cz
owieczych źdźbe
 jest 
obecnie na Ziemi 6,5 miliarda. Popatrzmy, jaki potęŜny 
„
an zboŜa” tworzą wszystkie te k
osy ludzkie stworzone są 
przez Boga do dobra oraz świętości. 
 Niestety w nasze Ŝycie zakrada się z
o i grzech, które 
jak te maki, chabry czy kąkole, przyobleka się w piękne 
szaty. Mami nas przeróŜnymi przyjemnościami cia
a, 
podniebienia, wszelkiego rodzaju uŜywkami a przede 
wszystkim obiecuje 
atwe i bezstresowe Ŝycie. Zapatrzeni 
w blichtr z
a tak szybko dajemy się mu skusić i lgniemy do 
niego jak muchy do lepu. A gdy juŜ do niego przylgniemy 
to jakŜe trudno się oderwać! 
 Wyrywając chwasty musimy bardzo uwaŜać by nie 
uszkodzić lub nie zniszczyć roślin uprawnych. Podobnie 
jest z grzechem. Walczyć trzeba z nim radykalnie, lecz 
niezwykle ostroŜnie by nie poranić i nie zniszczyć roślin 
uprawnych. Podobnie jest z grzechem. Walczyć trzeba  
z nim radykalnie, lecz niezwykle ostroŜnie by nie poranić i 
nie zniszczyć przy okazji cz
owieka, albowiem zwalczamy 
z
o a nie cz
owieka. 

W przytoczonej na wstępie przypowieści s
udzy chcieli 
niszczyć chwast juŜ w momencie, gdy zboŜe by
o 
jeszcze m
ode i s
abo zakorzenione. Pan zabroni
 im 
tego i uzasadni
 swój zakaz mówiąc: „Nie, byście 
zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 
Pozwólcie obojgu róść aŜ do Ŝniwa; a w czasie Ŝniwa 
powiem Ŝeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powieście 
go w snopy na spalenie; pszenice zaś zwieźcie do 
mego spichlerza.” (Mt 13, 29 – 30) 
Tak, dobry rolnik wie jak i w którym momencie zwalczać 
chwasty by nie zniszczyć roślin uprawnych. Bóg, nasz 
stwórca wiedząc jak 
atwo ulegamy z
u da
 nam, 
ustanowiony przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, 
doskona
ą i skuteczną broń, jaką jest sakrament 
pojednania. Spowiedź święta dzia
a jak nowoczesny 
selektywny środek chemiczny, który niszczy określone 
chwasty a rośliny uŜytkowe pozostawia nietknięte. 
Dlatego po otrzymaniu rozgrzeszenia czujemy się tak 
lekko na duszy i sercu, bo Bóg w Swoim 
nieskończonym mi
osierdziu odpuści
 nam grzechy  
i dos
ownie uwolni
 z korzeni z
a. 
 Pamiętajmy i stosujmy jak najczęściej odchwaszczanie 
naszych dusz poprzez systematyczne  przystępowanie do 
sakramentu spowiedzi i komunii świętej. Nie pozwólmy, 
aby chwasty grzechu odcię
y nam drogę do Boga. 

 
 

 

WALKA Z CHWASTEM LUDZKIEGO śYCIA 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nauczanie 
Benedykta XVI 

 

W poszukiwaniu wewnętrznego oblicza Paw
a chcia
bym 
przypomnieć s
owo, które zmartwychwsta
y Chrystus 
skierowa
 do niego na drodze do Damaszku. Najpierw Pan 
pyta go: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” 
Na pytanie: „Kto jesteś, Panie?", otrzymuje odpowiedź: „Ja 
jestem Jezus, którego ty prześladujesz” (Dz 9, 4 i n.). 
Prześladując Kośció
 Pawe
 prześladuje samego Jezusa: 
„Mnie prześladujesz”. Jezus utoŜsamia się z Kościo
em  
w jednym podmiocie. W tych s
owach Zmartwychwsta
ego, 
które przemieni
y Ŝycie Szaw
a, jest juŜ w gruncie rzeczy 
zawarta ca
a nauka o Kościele jako Ciele Chrystusa. 
Chrystus nie wycofa
 się do nieba, pozostawiając na ziemi 
ca
y zastęp uczniów, zabiegających o „Jego sprawę”. 
Kośció
 nie jest stowarzyszeniem, które zabiega o jakąś 
określoną sprawę. W nim nie ma sprawy. W nim chodzi  
o osobę Jezusa Chrystusa, który równieŜ jako 
Zmartwychwsta
y pozosta
 „cia
em”. Ma On „krew i kości” 
(	k 24, 39), stwierdza to u 	ukasza Zmartwychwsta
y  
wobec uczniów, którzy uwaŜali Go za widmo. On ma cia
o. 
Jest osobiście obecny w swym Kościele, „G
owa i Cia
o” 
tworzą jeden podmiot, powie Augustyn. „CzyŜ nie wiecie, 
Ŝe cia
a wasze są cz
onkami Chrystusa?”, pisze Pawe
 do 
Koryntian (1 Kor 6, 15). I dodaje: podobnie jak, wed
ug 
Księgi Rodzaju, męŜczyzna i niewiasta stają się jednym 
cia
em. Tak Chrystus wraz ze swoimi staje się jednym 
duchem, to jest jednym podmiotem w nowym świecie 
zmartwychwstania (por. 1Kor 6, 16 i n.). 

Rozpoczęcie Roku św. Paw
a  Rzym 28.06.2008  

A.G
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Sakramentu Chrztu św. udzielono: 
1. Filip Strzelewicz s. Marcina i Magdaleny 
2. Oliwier Madej s. Waldemara i Natalii 
3. Mi
osz Pawlikowski s. Jaros
awa i Jadwigi 
4. Maciej Lewko s. Jacka i Sylwii 
5. Igor Moskwa s. Przemys
awa i Joanny 
6. Cezary Moczyński s. Piotra i Alicji 
7. Ida Romanowska c. Krzysztofa i Sandry 
8. Zofia Burchardt c. Juliana i 	ucji 
9. Martyna Konieczna c. 	ukasza i Katarzyny 
 
 

 
Związek ma
Ŝeński zawarli: 
1. Marcin Adamiak i Zdzis
awa Szybista 
2. Jaros
aw Pawlikowski i Jadwiga Grochowska 
 
 
 
PoŜegnaliśmy: 
1. Ryszard Machnik zm. 14.06. pogrzeb odby
 się 18.06.2008 r. 
2. Dorota Warzybok zm. 28.06. pogrzeb odby
 się 01.07.2008 r. 
3. Zygmunt Gruszczyński zm. 21.07. pogrzeb odby
 się 

24.07.2008 r. 
4. Micha
 Presz zm. 23.07. pogrzeb odby
 się 25.07.2008 r. 
5. Jan Jęcek zm. 19.08. pogrzeb odby
 się 21.08.2008 r. 
6. Kazimierz Skrzypczak zm. 21.08. pogrzeb odby
 się  

23.08.2008 r. 
 

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. 	ukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,  
telefon.: 7493492  Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700  oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500. 
 

1. Od 2 września msze św. odprawiane będą o godz. 1800. 
2. W poniedzia
ek 8 września święto Narodzenia NMP w 

czasie mszy św. poświęcenie ziarna siewnego. 
3. W niedzielę 14 września w Nowej Niedrzwicy 

patronalne święto kościo
a – odpust o godz. 1030. 
4. Od 19 do 21 września w Zielonej Górze odbywać się 

będzie Diecezjalne Dni M
odych. 
5. Od 21 do 28 września w parafii odbywać. się będą misje 

parafialne. (Plan misji obok) 
6. Od 21 września odbywać się będą kwartalne dni 

modlitw za dzieci, m
odzieŜ i wychowawców – 
Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego. 

7. W ostatnią niedzielę września (28.09) po Mszy św. o 
godz. 1200 spotkanie rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych 

 

Misje święte 
(21.09 – 28.09.2008) 

 

Dzień I – niedziela  21.09 
8.00 Msza św. z nauką ogólną 
10.30  Msza św. z nauką ogólną Nowa Niedrzwica 
12.00 Msza św. z nauką ogólną 
18.00  Msza św. z nauką ogólną 
Dzień II – poniedzia
ek 22.09 
 8.00 Gimnazium 
 09.30 Szko
a Podstawowa 
 11.00 Msza św. z nauką ogólną 
 16.30   Msza św. z nauką ogólną Nowa Niedrzwica 
 18.00     Msza św. z nauką ogólną                    

Po Mszy św. nauka stanowa dla męŜczyzn    
  21.00   Modlitwa wieczorna Parafii 
Dzień III – wtorek 23.09 
8.00 Gimnazium 
09.30 Szko
a Podstawowa 
11.00 Msza św. z nauką ogólną 
16.30   Msza św. z nauką ogólną Nowa Niedrzwica 
18.00     Msza św. z nauką ogólną                    

Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet    
 21.00   Modlitwa wieczorna Parafii 
Dzień IV – środa – spowiedź  24.09 
8.00 Gimnazjum – Msza św. 
09.30 Szko
a Podstawowa – Msza św. 
11.00 Msza św. dla chorych z Namaszczeniem 
16.30   Msza św. z nauką ogólną Nowa Niedrzwica 
18.00   Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. 

Po Mszy św. nauka stanowa dla m
odzieŜy  
 21.00   Modlitwa wieczorna Parafii 
Dzień V – czwartek 25.09 
10.00 Msza św. z nauką ogólną 
11.30 odwiedziny chorych z ul. Parkowej, G
ównej bloki i 
Gajowej oraz Nowej Niedrzwicy i Krasnego D
uska 
18.00       Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń 
Sakramentu Ma
Ŝeństwa 
21.00   Modlitwa wieczorna Parafii 
Dzień VI – piątek 26.09 
10.00 Msza św. z nauką ogólną 
11.30 odwiedziny chorych z pozosta
ych ulic  i Dębówka 
18.00  Msza św. z naboŜeństwem przeb
agania i 
przebaczenia 
21.00   Modlitwa wieczorna Parafii 
Dzień VII – sobota 27.09 
10.00 Msza św. z nauką ogólną 
16.00 Msza św. w intencji zmar
ych Parafian, potem 
procesja na cmentarz i poświecenie krzyŜa na 
cmentarzu 
21.00   Modlitwa wieczorna Parafii 
Dzień VIII – niedziela 28.09 
9.00  Msza na zakończenie 
10.30 Filia - Msza na zakończenie 
12.00 Msza na zakończenie i procesja pod KrzyŜ 
misyjny 
18.00 Msza na zakończenie 


