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je nie kosztowa³y alkoholu w jakiej-
kolwiek postaci? Czy nie nara¿a-
³eœ(aœ) ¿ycia swego przez niepotrze-
bne brawurowanie, przez nadu¿ywa-
nie sportu, przez gonienie za karko-
³omnymi rekordami, albo nie chc¹c 
siê w chorobie leczyæ i lekarstw przyj-
mowaæ? Czy nie przyczyni³eœ(aœ) siê 
w jakikolwiek sposób do przerwania 
ci¹¿y? Czy zapobiega³eœ(aœ), o ile to 
by³o w twej mocy, uplanowanemu 
zabójstwu? W obronie w³asnego ¿y-
ciu lub innych wolno zabiæ napast-
nika, gdy nie ma innego sposobu obe-
zw³adnienia go. Czy nie mia³eœ(aœ) 
myœli samobójczych? Czy siê im nie 
poddawa³eœ(aœ), planuj¹c sposób 
pope³nienia tej zbrodni? W rozpaczy 
nie zamykaj siê w sobie, pog³êbiaj¹c 
w ten sposób stan niepokoju. Wezwij 
Boga, zwierz siê komu bliskiemu, 
mo¿e przyjacielowi (przyjació³ce), 
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Przykazanie V
,,Nie bêdziesz zabija³” Ex. 20,13

i¹te przykazanie nakazuje 
poœrednio poszanowanie 
zdrowia i ¿ycia w³asnego
i cudzego; zakazuje zabój-P

stwa, samobójstwa i wszystkiego co 
¿ycie fizyczne os³abia, lub niszczy; 
wiêc bicia, kaleczenia bliŸniego, poje-
dynków i niesprawiedliwej wojny.

Czy szanujesz swoje zdrowie? 
Czy siê nie przepracowujesz? Czy nie 
u¿ywasz przez lekkomyœlnoœæ czy 
elegancjê odzie¿y nie dostosowanej 
do warunków pory roku? Czy nie 
nadu¿ywasz pokarmów, jedz¹c zbyt 
wiele lub zby³ ³akomie? Czy nie palisz 
tytoniu mimo ¿e to szkodzi twemu 
zdrowiu? Czy nie nadu¿ywasz alko-
holu? Czy zapobiegasz, by dzieci two-



albo te¿ wypowiedz siê w konfesjo-
nale. Czy nie unosi³eœ(aœ) siê gnie-
wem niesprawiedliwym? Czy w gnie-
wie nie ¿yczy³eœ(aœ) komu z³ego? nie 
bi³eœ(aœ) bliŸniego? Czy bez potrzeby 
nie zabija³eœ(aœ) zwierz¹t? nie znê-
ca³eœ(aœ) siê nad nimi? 

Przykazanie VI i IX
,,Nie bêdziesz cudzo³o¿y³”

,,Nie bêdziesz po¿¹da³ ¿ony 
bliŸniego twego” Ex. 20, 14. 17.

Szóste przykazanie zakazuje cudzo-
³óstwa i ka¿dego czynu nieczystego. 
Dziewi¹te przykazanie odnosi siê do 
nieprzystojnych myœli i po¿¹dañ. Czy 
trwa³eœ(aœ) dobrowolnie w nieprzy-
stojnych myœlach, marzeniach? Czy 
pragn¹³eœ(ê³aœ) widzieæ rzeczy nie-
przystojne? s³yszeæ? czyniæ? Czy z za-
dowoleniem rozwa¿a³eœ(aœ) dawne 
grzechy? Czy mówi³eœ(aœ) chêtnie
o rzeczach podniecaj¹cych, czy chê-
tnie ich s³ucha³eœ(aœ)? Czy w z³ym za-
miarze pyta³eœ(aœ) o rzeczy nieprzy-
stojne? Czy innych uczy³eœ(aœ) z³ego?
Czy pod pozorem, ¿e wszystko nale¿y 
czytaæ i poznaæ, nie oddawa³eœ(aœ) siê 
lekturze literatury podniecaj¹cej? 
Czy pisma pornograficzne dawa-
³eœ(aœ) innym do czytania? Czy 
sam(a) pisywa³eœ(aœ) lub wydawa-
³eœ(aœ) rzeczy pornograficzne? Czy 
pisma lub obrazy pornograficzne wy-
stawia³eœ(aœ) w witrynach lub sprze-
dawa³eœ(aœ)? Czy przechowujesz 
takie treœci w domu (drukowane, ele-
ktroniczne)? Czy w z³ym zamiarze 
patrzy³eœ(aœ) na rzeczy nieprzystojne 
u siebie? innych? na obrazach? Czy 
ogl¹da³eœ(aœ) te rzeczy z ciekawoœci? 
Czy pokazywa³eœ(aœ) obrazy porno-
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graficzne innym? Czy chêtnie uczê-
szczasz na bezwstydne widowiska? 
Czy zgrzeszy³eœ(aœ) przez czyny nie-
czyste z sob¹ samym(¹)? z innymi? 
(dotkniêcie, samogwa³t, cudzo³óstwo 
— okolicznoœci: p³eæ, stan, pokre-
wieñstwo)? Czy bywasz w towarzy-
stwach, które ci s¹ okazj¹ do grzechu?

Przykazanie VII i X
,,Nie bêdziesz krad³”.Nie bêdziesz 

po¿¹da³ domu bliŸniego twego... ani 
¿adnej rzeczy; która jego jest 

w³asnoœci¹” Ex. 20, 15 17

Siódme przykazanie nakazuje posza-
nowanie cudzej w³asnoœci, a zabrania 
kradzie¿y, lichwy, oszukañstwa, 
szkody, hazardu. Dziesi¹te przykaza-
nie odnosi siê do aktów wewnê-
trznych, zabraniaj¹c chêci pozba-
wienia bliŸniego dóbr materialnych. 
Czy szanowa³eœ(aœ) powierzone ci 
przedmioty? Czy nie niszczy³eœ(aœ), 
ubrañ, ksi¹¿ek? Czy nie niszczy-
³eœ(aœ) w koœcio³ach, teatrach, salach 
odczytowych, ogrodach itp. miej-
scach, publicznej w³asnoœci? Czy nie 
robi³eœ d³ugów? Czy oddawa³eœ(aœ)
w terminach procenty i nale¿noœci 
nie nara¿aj¹c na gniew i straty swych 
wierzycieli? Czy po¿yczaj¹c, nie ¿¹-
da³eœ(aœ) zbyt wysokich procentów? 
Mo¿e uprawia³eœ(aœ) lichwê? Czy je-
steœ ostro¿ny(a) w wydawaniu wek-
sli? Czy maj¹c publiczne pieni¹dze 
prowadzisz œcis³y i skrupulatny ra-
chunek? Czy jesteœ oszczêdny(a)? 
Czy nie ¿yjesz nad stan? Czy nie trwo-
nisz pieniêdzy, przez pró¿noœæ i lek-
komyœlnoœæ? Czy nie jesteœ sk¹py(a)? 
Czy nie zgrywasz siê w karty? Czy nie 
uprawiasz hazardu? Czy nie bra-



³eœ(aœ) cudzej w³asnoœci, przekona-
nym(na) bêd¹c, ¿e w³aœciciel ani wie-
dzia³, ani chcia³, abyœ j¹ sobie przy-
w³aszczy³(a)? Za grzech ciê¿ki uwa¿a 
siê przyw³aszczenie sobie pieniêdzy 
lub rzeczy, której wartoœæ stanowi 
dzienny zarobek poszkodowanego. 
Z³odzieje s¹ obowi¹zani do odszko-
dowania. Czy nie oszukiwa³eœ(aœ) na 
wadze, w handlu, w materia³ach itp.? 
Czy nie wyœrubowywa³eœ(aœ) cen za 
sprzedawane przez siebie przed-
mioty? Czy nie psu³eœ(aœ) rozmyœlnie 
rzeczy cudzych? Oszukuj¹cy i szkodê 
czyni¹cy obowi¹zani s¹ do wynagro-
dzenia. Czy mo¿e dawniej dopuszcza-
j¹c siê podobnego rodzaju niespra-
wiedliwoœci, wynagrodzi³eœ(aœ) ju¿ 
krzywdy poczynione? Bêd¹c urzê-
dnikiem, czy nie wy³udza³eœ(aœ) od 
ludzi datków za za³atwienie spraw, 
do pe³nienia których by³eœ zobowi¹-
zany(a)? Czy nie po¿¹dasz cudzej 
w³asnoœci? Czy w myœli nie posta-
nowi³eœ(aœ) wykonaæ jednego ze 
wspomnianych wy¿ej grzechów? Czy 
nie jesteœ zazdrosny(a)? Czy ciê nie 
smuci cudze powodzenie i nie cieszy 
cudze nieszczêœcie?

Przykazanie VIII
”Nie bêdziesz sk³ada³ przeciw 
bliŸniemu twemu œwiadectwa 

fa³szywego” Ex. 20, 16

Ósme przykazanie nakazuje posza-
nowanie cudzej s³awy, prawdomów-
noœæ i szlachetnoœæ w postêpowaniu
z bliŸnim, a zakazuje k³amstwa, ob-
mowy, ob³udy, potwarzy, plotek, po-
dejrzeñ i pos¹dzeñ, obelg, pogardy, 
czytania cudzych listów, pods³uchi-
wania rozmów, ³amania s³owa hono-

ru i zdrady sekretu. Nawet je¿eli bli-
Ÿni rzeczywiœcie pope³ni znies³awia-
j¹cy go uczynek, nieznany szerszemu 
ogó³owi, i wówczas mamy obowi¹zek 
szanowaæ jego prawo do dobrej s³awy 
i to ze wzglêdu na wartoœæ dobrej s³a-
wy w jego ¿yciu oraz dla spo³ecznej 
potrzeby nie rozmazywania z³a. Czy 
w rozmowach nie wyrz¹dzasz krzy-
wdy bliŸniemu? Czy szanowa³eœ(aœ) 
s³awê bliŸniego? Czy nie bawisz siê 
kosztem cudzej s³awy? Czy niema
w tobie ducha k³amstwa? Czy w two-
im ¿yciu niema udawania i pozy? Czy 
nie k³amiesz i czy z twego k³amstwa 
nie poniós³ kto szkody? Czy nie u¿y-
wasz wykrêtów, gdy zawinisz? Czy 
nie usi³ujesz okazaæ siê ludziom le-
pszym(¹), zamo¿niejszym(¹), ni¿ je-
steœ w rzeczywistoœci? Czy nie jesteœ 
ob³udnym(¹)? Czy nie wyjawia³eœ(aœ) 
cudzych wad bez potrzeby zaocznie, 
osobom, które o nich nie wiedzia³y? 
Czy sam nie przys³uchiwa³eœ(aœ) siê
z upodobaniem obmowom? Obma-
wiaj¹cy obowi¹zani s¹ do wynagro-
dzenia osobie obmówionej krzywd, 
na które j¹ narazili. Czy zaocznie nie 
zarzuca³eœ(aœ) bliŸniemu wad nie-
istniej¹cych, albo wyolbrzymia³eœ 
(aœ) istniej¹ce? Czy wypowiada³eœ 
(aœ) te oszczerstwa w licznym gronie? 
Czy nie ujmowa³eœ(aœ) z rzeczywi-
stych zalet bliŸniemu? Czy dawniej 
obmówiwszy lub oczerniwszy kogo-
kolwiek, wynagrodzi³eœ(aœ) wyrz¹-
dzon¹ krzywdê? Potwarcy obowi¹-
zani s¹ wynagrodziæ obmówionemu 
wszystkie krzywdy. Czy nie powta-
rza³eœ(aœ) danej osobie tego, co inna o 
niej z³ego powiedzia³a? Czy oparty(a) 
na b³ahych dowodach, nie mó-

VOX SANCTI JOSEPH - Biuletyn parafii pw. Œwiêtego Józefa w Szczecinie 3



wi³eœ(aœ), ¿e ktoœ naprawdê coœ z³ego 
zrobi³, pos¹dzaj¹c go? Czy nie czyty-
wa³eœ(aœ) cudzych listów? Czy nie 
pods³uchiwa³eœ(aœ) pod drzwiami i 
przez telefon? Czy nie zdradza³eœ(aœ) 
powierzonych sobie sekretów? Czy 
nie ³amaleœ(aœ) s³owa honoru? Czy 
nieopatrznie go nie dawa³eœ(aœ)?

 OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

1) Nabo¿eñstwo ku czci Œw. Józefa 
we wtorek o godz. 18:00. 2) Nabo-
¿eñstwo ku czci Matki Bo¿ej Nieu-
staj¹cej Pomocy w œrodê o godz. 
18:00. 3) W czwartek odpust paraf-
ialny. Zapraszamy na uroczyst¹ Mszê 
Œw. odpustow¹, na godz. 18:00, 
której bêdzie przewodniczy³ Ks. kan. 
Grzegorz Gruszka - prefekt AWSD w 
Szczecinie. Natomiast w najbli¿sz¹ 
sobotê kolejna ju¿ w naszej parafii 
Pielgrzymka Mê¿czyzn. O godz. 
12:00 zostanie odprawiona uroczysta 
Msza Œwiêta pod przewodnictwem 
JE. Ks. Bp. M.B. Kruszy³owicza, a po 
Mszy Œw. nabo¿eñstwo i akt oddania 
przyby³ych mê¿czyzn przemo¿nemu 
wstawiennictwu Œw. Józefa. 4) 
Droga krzy¿owa w ka¿dy pi¹tek: dla 
dzieci o godz. 17:00, dla doros³ych o 
godz. 17:30. 5) Dziêku-j¹c za okaza-
n ¹  p o m o c ,  p r o s i m y  o  z a -
anga¿owanie siê w sprz¹tanie koœ-
cio³a i placu przykoœcielnego, w 
œrodê, przed odpustem parafialnym. 
6) Gorzkie ̄ ale - w ka¿d¹ niedzielê o 

www.swjozef.szczecin.pl4

K O N T O  P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075

KANCELARIA
PARAFIALNA

 16:00-18:00PON, PT
 11:30-13:30ŒR

godz. 17:15.  7) Parafialny Zespó³ Ca-
ritas poszukuje wolontariuszy do po-
mocy przy zbiórce ¿ywnoœci w skle-
pach wielkopowierzchniowych - w 
dniach 13, 14, 20 i 21 marca. Chê-
tnych do pomocy prosimy o kontakt z 
wolontariuszami PO Caritas. Przy 
wyjœciu z koœcio³a mo¿na zaopatrzyæ 
siê w kartki i œwiece œwi¹teczne. 8) 
Serdecznie dziêkujemy naszym do-
broczyñcom i ofiarodawcom za 
wsparcie modlitewne i materialne. 
Zapewniamy o naszej pamiêci modli-
tewnej przez wstawiennictwo œw. Jó-
zefa i Matki Najœwiêtszej. W ubieg³¹ 
niedzielê na Fundusz Remontowy 
Koœcio³a zebrano.... 11) Solenizan-
tom i jubilatom rozpoczêtego tygo-
dnia, sk³adamy ¿yczenia wszelkich 
³ask Bo¿ych i nieustannej opieki 
Œwiêtego Józefa - Opiekuna naszego 
sanktuarium.

INTENCJE MSZALNE
PON (9.03.) 7:00 + Stefania; 9:00 
brak; 18:00 + Gabriela; WTOREK 7:00 
+ Stefania; 9:00 brak; 18:00 Józef £osik; 
ŒRODA 7:00 + Stefania; 9:00 + Zofia; 
18:00 I - o szczêœliw¹ operacjê dla Bo¿eny, 
II - Eugeniusz Zackowski; CZWARTEK 
7:00 + Stefania, 18:00 + Z okazji 22. 
urodzin Szymona; PI¥TEK 7:00 I + 
Grzegorz Urban, II +Stefania; 18:00 + Pe-
lagia Grabowska, SOBOTA 7:00 Z okazji 
4. urodzin Jakuba; 18:00 + Stefania; 
NIEDZIELA (15.03) 7:00 + Stefania; 
8:30 + Stanis³aw Czernik (23), 10:00 Z 
okazji 80. urodzin Hipolita Fija³kowskie-
go, 11:30 + CHRZTY, 13:00 + Konstancja 
i Brunon, 14:00 + Czes³awa G³ogowska 
(13); 18:00 + Eugenia, Józef, 19:00 + An-
na Zemka.


