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01.maja  -  św. Józefa Rzemieślnika 
02.maja  - św. Atanazego Wielkiego – biskupa, doktora Kościoła,  
III/IV w.  niezłomny bojownik i jeden z największych teologów  
i obrońców wiary w czasach wielkich herezji; 
03.maja – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
04.maja  -  św. Floriana, żołnierza męczennika, żył III/IV w.; jako 
oficer rzymski odmówił palenia kadzidła przed bóstwem, za to został 
ubiczowany z poszarpaniem ciała hakami i w końcu zatopiony  
w rzece Enns; 
06.maja  -  św. Filipa Apostoła, św. Jakuba Młodszego,  I w. 
08.maja  -  św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa, męczennika, 
XI w., zginął w obronie swoich wiernych przed królewską zemstą za 
opuszczenie w czasie wyprawy na Ruś z rąk Bolesława Śmiałego; 
14.maja  -  św. Macieja Apostoła, I w., przedstawiany z siekierą lub 
halabardą, gdyż poniósł śmierć przez ukamienowanie, dobity siekierą 
czy nawet włócznią; patron cieśli oraz rzeźników; 
16. maja  -  św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika, XVI/XVII 
w.; zakatowany przez Kozaków za odmowę wyparcia się wiary 
katolickiej; 
24. maja  -  Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
26. maja  -  św. Filipa Nereusza, kapłana, XVI w., dokonał reformy 
obyczajów wśród duchowieństwa  świeckich – organizował 
spotkania kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów, na 
których oprócz modlitwy odbywały się również rozmowy osobiste, 
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spowiedź, czytanie, konferencje, dyskusje na tematy aktualne, 
rekolekcje; 
31. maja  -  Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny; 
 
 
Od początku bieżącego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku 
Kultury prowadzone są zajęcia z języka angielskiego prowadzone 
przez Pana Władysława, emerytowanego nauczyciela. Zajęcia 
prowadzone są w dwóch grupach: dla początkujących i dla 
zaawansowanych. Podkreślić należy, że Pan prowadzi te zajęcia 
nieodpłatnie – nie może być więc lepszej okazji. Jeśli chcemy iść  
z nurtem europejskim uczmy się języka. A nuż Włodowice staną się 
modne, zaczną do nas przyjeżdżać obcokrajowcy i wreszcie 
zaczniemy się rozwijać.  
 
 
Barbara Kromolicka dr hab., prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, 
pedagog społeczny, w swojej pracy zajęła się również miłością. Oto 
co pisze m.in. 
Jednym z najistotniejszych czynników natury ludzkiej jest miłość. 
Szczególne znaczenie w analizie bogactwa człowieczeństwa odgrywa 
miłość rozumiana jako fundament i źródło działania, budowania 
wspólnoty oraz kreowania życia społecznego. Miłość bowiem to 
jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka, 
wszechogarniające uczucie, silna emocja i jednocześnie postawa 
wobec życia; określa wzajemne relacje międzyludzkie i stosunek 
człowieka  do świata. O miłości najpiękniej wypowiadają się artyści, 
zwłaszcza poeci. To pod wpływem ich twórczości ludzie marzą  
i nieustannie poszukują miłości. Są przekonani, że jest to wyjątkowe 
uczucie, dla którego warto żyć, którego warto poszukiwać i które 
zdaje się mieć szczególną moc. To przecież z miłości ludzie 
dokonują rzeczy wyjątkowych i to dzięki niej potrafią pokonać 
wszelkie przeciwności losu. Jednocześnie też to właśnie z powodu 
braku miłości człowiek odczuwa pustkę, niespełnienie itp., a jego 
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życie traci sens i wartość. Max Scheler w pracy „istota i formy 
sympatii” miłość przeciwstawił nienawiści. Miłość potęguje 
wartości, nienawiść je niszczy. Miłość jest twórcza i spełnia 
szczególną rolę w ludzkim życiu, można zatem przypisać jej jakąś 
magiczną moc, dzięki której człowiek organizuje swoje życie. Ten 
specyficzny stosunek do człowieka stanowi podstawę rozwoju 
miłości chrześcijańskiej, zawartej w przykazaniu Będziesz miłował 
bliźniego jak siebie samego. Oznacza ono, że każdy człowiek 
powinien być nam bliski, że jego dobro jest naszym dobrem; każdy 
zatem powinien aktywnie przyczyniać się do dobra innych osób, tak 
jak aktywnie dba o własne dobro. Miłość staje się mądrością, która 
wyznacza drogę postępowania życiowego człowieka w kierunku 
budowy „cywilizacji miłości”. Na wyjątkowe znaczenie miłości jako 
twórczego źródła ludzkich działań wskazał św. Paweł z Tarsu  
w Hymnie o miłości. Według św. Pawła dar miłości nadaje sens  
i wartość naszemu życiu, a bez miłości człowiek niewiele znaczy. 
Pustka jakiej doświadcza człowiek, który miłości nie doznaje lub ją 
odrzuca, jest ogromna. Pragnienie miłości jest jak choroba 
genetyczna – przechodzi z pokolenia na pokolenie. Człowiek jest 
predysponowany do przyjmowania miłości i do obdarowywania 
miłością. 
W wymiarze praktycznym miłość ma kilka ważnych cech: 
- inicjatywność –miłość jako źródło otwarcia się na nowe aspekty 
rzeczywistości 
- niezależność od dobra i zła- działając z miłością nie różnicujemy 
ludzi na dobrych i złych 
- uniwersalizm – miłość nie jest zarezerwowana dla wybranych 
Tylko poprzez miłość człowiek może w pełni rozwinąć sw0je ludzkie 
właściwości i skłonności: tylko miłość może uwolnić go od 
samotności, bezsiły, lęku. Pragnienie zjednoczenia się z drugim 
człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem jednostki.  
ClemensBrentano pisał: jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych 
obdarować i samemu przy tym stać się bogatym. 
Tylko ten, kto ma taką miłość, kto kształtował się w miłości 
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doświadczanej od innych, może nią z kolei obdarować innych, to 
służba, pokora, cierpliwość i wyrozumiałość, nadzieja. 
 
 
Objawienie Boże poucza nas, że grzechy pociągają za sobą kary,  
a gładzone są przez cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. 
Rdz 3,16-19; Rz 2,9). Chrześcijanin popełniający grzech otrzymuje 
w sakramencie pokuty odpuszczenie winy, natomiast pozostaje 
jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej określa się 
terminem "odpust", którego uzyskanie zakłada szczerą wewnętrzną 
przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Odpust jest 
cząstkowy lub zupełny, w zależności od tego, czy uwalnia od kary 
doczesnej w części lub całości. Paweł VI zniósł odpusty określane 
konkretnym czasem (np. ilością dni lub lat), ponieważ w wieczności 
nie ma czasu. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny 
tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale za nikogo  
z żyjących, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać 
przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania 
odpustu warunki. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w 
ciągu dnia, poza pozostającymi w obliczu śmierci, natomiast odpusty 
cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie. 
Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są trzy warunki: 
1) spowiedź sakramentalna; 
2) komunia św.; 
3) modlitwa w intencji Papieża. 
(uwaga - nie modlimy się za papieża, ale w jego intencjach, a więc 
zawierzamy Bogu to, o co modli się papież! Chodzi tu o intencję, 
jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby 
Papieża). Wystarczy odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo". 
 
Dnia 1 maja każdy, kto nawiedzi kościół parafialny i spełni wyżej 
wymienione warunki może uzyskać odpust zupełny. 

ODPUST 


