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JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia 
Bożego                                    

w Dychowie  

NR 45                    Styczeń’ 2016 

 

NADZWYCZAJNY  ROK  ŚWIĘTY  MIŁOSIERDZIA  

      Oddajemy czytelnikom ten pierwszy numer gazetki tego roku, który  rozpocznie 

cykl poświecony temu niezwykłemu zagadnieniu, jakim jest ROK ŚWIĘTY  

MIŁOSIERDZIA.  Postaram się przedstawić ten temat z wielu perspektyw: 

zarówno historycznej, duchowej, codziennej, jak i teologicznej. Aby jak najgłębiej 

przeżyć ten szczególny czas, warto zagłębić się w przedstawione artykuły, które  

w prosty sposób objaśnią kwestie związane z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. 

Wskażą one łaski, którymi szczególnie hojnie Bóg obdarza wiernych w Roku 

Jubileuszowym oraz powinności spoczywające na katolikach. 

      CZAS  MIŁOSIERDZIA   -   CZAS  ŁASKI  

13 marca 2015 roku w bazylice Św. Piotra w Watykanie papież Franciszek 
ogłosił nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Rozpoczął się on 8 grudnia 
2015 roku - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny- 
a zakończy 20 listopada 2016 roku - w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. Ojciec Święty powierzył prowadzenie Jubileuszu Miłosierdzia 
Papieskiej Radzie do Spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji. 

Ten szczególny w historii Kościoła czas papież ogłosił w II rocznicę wyboru na 
Stolicę Piotrową. "To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy 
żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. NAPRZÓD !" - powiedział 
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podczas homilii 
wygłoszonej z okazji 
nabożeństwa pokutnego 
celebrowanego w ramach 
inicjatywy "24 godziny dla 
Pana". Tym samym Ojciec 
Święty wyraźnie wskazał 
na miłosierdzie. W 
centrum postawił niejako 
Boga Ojca - Boga 
Miłosiernego, który czeka 
na swoje dzieci. Oficjalne  
i uroczyste ogłoszenie 
Roku Świętego miało 
miejsce podczas Niedzieli 
Miłosierdzia 2015 roku, która obchodzona jest w Kościele w niedzielę 
przypadającą po Świętach Wielkanocnych. 

Rok Święty Miłosierdzia rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych. Aż dwóch 
Papieży je otwarło , bo i Papież Franciszek, jak również emerytowany Papież 
Benedykt XVI. Wrota te otwierane są tylko na czas Roku Świętego, na co dzień 
są zamurowane. Drzwi Święte są w czterech rzymskich bazylikach: św. Piotra, 
św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami oraz Matki Bożej Większej. Drzwi 
Święte w innych bazylikach zostały otwarte po uroczystości rozpoczecia Roku 
Jubileuszowego w bazylice św. Piotra. 

Oto krótki rys historyczny:   W czasach starożytnych Hebrajczycy obchodzili 
święty czas co 50 lat. W Kościele katolickim po raz pierwszy Rok Święty został 
ogłoszony w 1300 roku  przez papieża Bonifacego VIII. Początkowo ogłaszano 
go co sto lat, ale już w XV wieku zdecydowano się na obchodzenie tego 
wyjątkowego czasu w Kościele co 25 lat. Do 2015 roku Rok Święty był 
ogłaszany 26 razy. Ojciec Święty ma także możliwość ogłaszania w Kościele 
nadzwyczajnego Roku Świętego. Pius XI z okazji 1900 rocznicy Odkupienia 
ogłosił taki szczególny czas w roku 1933, a św. Jan Paweł II z okazji Jubileuszu 
1950 lat od Odkupienia w 1983 roku. Rok Święty to szczególny czas  łaski - 
daje wiernym możliwość pogłębienia wiary oraz zaangażowania się na nowo 
w życie poprzez osobiste świadectwo chrześcijańskie.  

W Roku Świętym można odwiedzać kościoły stacyjne i korzystać ze 
specjalnych odpustów. Na ten czas przygotowano okolicznościowe celebracje 
liturgiczne, Bramy Miłosierdzia i modlitwy.    

                                     (BL) 

Kaplica św. Józefa w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach  
z obrazem Jezu ufam Tobie Adolfa Hyły 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

Sakrament Chrztu Świętego  
w Grudniu otrzymali: 
-Hanna Konstancja Brzeska  
z Brzezinki 
-Zofia Dzień ze Starego Zagóru 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
STYCZEŃ 2016 
NIEDZIELA 10.01.2016 
godz. 8.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka  
godz. 11.00 – w intencji Szymona 
Straszkiewicz z okazji 9  
ŚRODA 13.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
PIĄTEK 15.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
SOBOTA 16.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
NIEDZIELA 17.01.2016 
godz. 8.00 – śp. Jadwiga Rogalińska 
w 3 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
ŚRODA 20.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
PIĄTEK 22.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
SOBOTA 23.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka  
 

NIEDZIELA 24.01.2016 
godz. 8.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
godz. 11.00 – w intencji Maji  
i Przemysława z okazji urodzin  
SOBOTA 30.01.2016 
godz. 10.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
NIEDZIELA 31.01.2016 
godz. 8.00 – śp. Władysław 
Skowroński w 2 rocznicę śmierci, 
śp. Marian Majczyna w 21 rocznicę 
śmierci, śp. Marek Skowroński 
godz. 11.00 – śp. Władysław 
Grabowski – gregorianka 
godz. 11.00 – w intencji Janiny 
Jastrzębskiej z okazji 90 urodzin 
 
LUTY 2016 
WTOREK 02.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Jan, Emilia 
ŚRODA 03.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Witold Kosicki 
PIĄTEK 05.02.2016 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 06.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Witold Kosicki  
w 1 rocznicę śmierci – od Krystyny 
Grabowskiej z rodziną 
NIEDZIELA 07.02.2016 
godz. 8.00 – śp. ks. Franciszek 
Riegel, śp. ks. Witold Kosicki, śp. ks. 
Jan Maziej  
godz. 11.00 – w intencji Zuzanny 
Straszkiewicz z okazji 11 urodzin 
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Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
STYCZEŃ 2016 
NIEDZIELA 10.01.2016 
godz. 9.30 – śp. Hubert Jagodziński  
NIEDZIELA 17.01.2016 
godz. 9.30 – śp. Stanisława 
Sapikowska w 9 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 24.01.2016 
godz. 9.30 – śp. Jacek Kostka  
w 3 rocznicę śmierci 
godz. 9.30 – śp. Anna Sołtysiak  
w 1 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 31.01.2016 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
 
LUTY 2016 
WTOREK 02.02.2016 
godz. 9.30 – śp. Pałażka, 
Maksymilian, Antoni Halkowicz 
CZWARTEK 04.02.2016 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 07.02.2016 
godz. 9.30 – śp. Jacek Kostka – od 
rodziny Napieralskich   
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
STYCZEŃ 2016 
NIEDZIELA 10.01.2016 
godz. 12.30 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego  
NIEDZIELA 17.01.2016 
godz. 12.30 – śp. Stefan, Janina, 
Konstanty Kopacz i zmarli  
z rodziny 
NIEDZIELA 24.01.2016 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 31.01.2016 
godz. 12.30 – za parafian 
 
LUTY 2016 
WTOREK 02.02.2016 
godz. 11.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 07.02.2016 
godz. 12.30 – śp. Janina, Marian 
Niedzielscy i zmarli z rodziny   
 
 
Podsumowanie duszpasterskie 
roku 2015 w naszej parafii: 
*Sakrament Chrztu Świętego – 15 
*Sakrament Bierzmowania – 13 
*I Komunia – 24 
*Sakrament Małżeństwa – 8 
*Pogrzeby - 10 
 

 (MK) 

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka wszystkim 
seniorom Parafii składamy serdeczne 

życzenia zdrowia, radości, błogosławieństwa 
bożego i opieki Matki Najświętszej, a także 
uśmiechu na każdy dzień i pociechy z dzieci  

i wnuków! 
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AKTUALNOŚCI POAK 

VV  FFeessttiiwwaall  KKoollęędd  ii  PPaassttoorraałłeekk  

Zapraszamy wszystkie śpiewające pociechy do udziału w VI Festiwalu Kolęd  

i Pastorałek. Festiwal odbędzie się w naszym Kościele Parafialnym dnia 17  

stycznia 2016 r., początek o godz. 15:00. Przypominamy, że w Festiwalu biorą 

udział soliści, którzy przygotowują do wykonania jedną tradycyjną kolędę 

oraz jeden dowolny utwór o tematyce bożonarodzeniowej.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wspólnego kolędowania! 

ŚŚwwiięęttoo  TTrrzzeecchh  KKrróóllii  

Ulicami 430 polskich miast przeszły 
dzisiaj orszaki Trzech Króli 
upamiętniające uroczystość Objawienia 
Pańskiego. 

Ten piękny obyczaj rozszerza się na inne 
kraje Europy. Po raz pierwszy orszak przeszedł ulicami czeskiej Pragi. Trzej 
Królowie pokłonili się Dzieciątku Jezus w miastach Włoch, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii. Widziani byli także w krajach Afryki i Ameryki Południowej. Święto 
Objawienia Pańskiego obchodzone jest już od III w. 

Od roku 2011 dzień 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Od tego czasu 
datują się również malownicze orszaki, które przypominając wydarzenia 
sprzed dwóch tysięcy lat, wyruszają na ulice coraz większej liczby naszych 
miast. 

W organizację wielu z nich aktywnie włącza się Akcja Katolicka. 

(http://ak.org.pl/2016/swieto-trzech-kroli/) 

  

TTaakk  PPoollsskkaa  ssiięę  zzaacczzęęłłaa  

Bez wielkiego rozgłosu trwają przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. Przypadnie ona w kwietniu 2016 r. Historycy są zgodni, że 
wydarzenie to radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, państwa 

http://ak.org.pl/2016/swieto-trzech-kroli/
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i Kościoła. Czy uda nam się przypomnieć o tym mieszkańcom naszego kraju, 
wierzącym i niewierzącym? 

Kiedy w 1966 r. Polska przeżywała Millenium Chrztu, władze 
komunistyczne uniemożliwiły przyjazd na rocznicowe uroczystości 
papieżowi Pawłowi VI i przedstawicielom episkopatów świata. Tym razem 
ma być inaczej — w przygotowania do 1050. rocznicy chrztu  Polski, oprócz 
strony kościelnej, włączyła się też strona państwowa. Organizatorzy mają 
nadzieję, że do Poznania przyjedzie papież Franciszek. Warto przypomnieć, 
że już w styczniu 2014 roku abp Stanisław Gądecki wystosował list 
z zaproszeniem papieża Benedykta XVI na obchody 1050. rocznicy Chrztu 
Polski. „Zwracam się do Waszej Świątobliwości z pokorną, a jednocześnie 
bardzo serdeczną prośbą o łaskawe przyjęcie zaproszenia i przybycie do 
Poznania w 2016 roku z okazji 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu 
świętego” — napisał w zaproszeniu skierowanym do papieża metropolita 
poznański. Podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża Franciszka 
zaproszenie do odbycia pielgrzymki do Polski wystosowali też kardynałowie 
Kazimierz Nycz i Stanisław Dziwisz, po nich zrobił to także prezydent 
Bronisław Komorowski. Choć nadal nie wiemy, czy  papież przyjedzie na 
jubileusz, jedno jest pewne, ma to być ważne i znaczące wydarzenie. Ma 
przypomnieć, nie tylko katolikom, kiedy i jak narodziło się państwo polskie. 

(…) Przyjęcie przez księcia Mieszka 
I chrztu było świadomym wyborem 
chrześcijaństwa dla całego państwa, 
powstałego na przestrzeni lat ze 
zjednoczenia wielu plemion dzięki 
Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi 
i samemu księciu. Powstałe państwo, 
między Odrą a Bugiem, było 
różnorodne wewnętrznie, a jego 
mieszkańcy wyznawali różne pogańskie 
religie. W 963 r. Mieszko opanował plemię Lubuszan i zagrażał Pomorzu, 
a tym samym dostał się w strefę wpływów cesarza niemieckiego. Książę 
wiedział o jego planach podporządkowania obszarów leżących na wschodzie 
Europy i chęci ustanowienia biskupstwa w Magdeburgu. Aby zapobiec tym 
dążeniom, Mieszko musiał przyjąć chrzest. W 965 r. Mieszko poślubił więc 
czeską księżniczkę Dobrawę, a tym samym zyskał sojusznika przeciwko 
groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku, Związkowi Wieleckiemu. Gall Anonim, 
XII-wieczny kronikarz, twierdzi, że do przyjęcia chrztu Mieszka namówiła 
właśnie Dobrawa.  
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Zapewne nigdy nie dowiemy się, gdzie dokładnie odbył się chrzest Polski, 
historycy podają bowiem jedynie hipotetyczne miejsca. Wskazują na 
Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki — „świętą 
wyspę”, jak pisał o niej Ignacy Józef Kraszewski, gdzie odkryto baptysterium 
datowane na II połowę X w. Można jednak podać najbardziej 
prawdopodobną datę tego wydarzenia: 14  kwietnia 966 r. Zgodnie ze 
średniowiecznym zwyczajem, ceremonia odbywała się bowiem w Wielką 
Sobotę. Przypuszcza się, że razem z księciem został ochrzczony cały jego 
dwór. Nie wiadomo, jak wyglądał sam rytuał chrztu, ale można spróbować 
rekonstruować go na zasadzie analogii. Na pewno więc Mieszko i jego dwór 
nie byli polewani wodą jedynie po głowie, ale zanurzali się cali w specjalnym 
basenie chrzcielnym. Dwa lata później do Polski z Rzymu przybył pierwszy 
biskup — Jordan, a na jego siedzibę wybrano Poznań.  

W orbicie chrześcijańskiej Europy 

Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały Polskę 
z chrześcijańskimi krajami Europy i związały z zachodnim kręgiem kultury 
chrześcijańskiej. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, 
umocnił też 
swoją władzę. 
Stał się 
pomazańcem 
Bożym, 
Kościół głosił 
bowiem, że 
władza księcia 
pochodzi od 
Boga i każde 
wystąpienie 
przeciwko 
niej jest 
grzechem. Do 
Polski zaczęli 
przybywać 
duchowni. 
Powszechna 
wśród nich 
znajomość 
łaciny 
ułatwiała 
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władcy kontakty międzynarodowe. Duchowni znali również tajniki uprawy 
roli, uczyli melioracji podmokłych terenów, stosowali nowe narzędzia, 
których wykorzystanie przyczyniało się do rozwoju gospodarki rolnej. 
Trzeba pamiętać, że chrzest Polski nie był aktem jednorazowym. Pogańskie 
dotychczas plemiona zamieszkujące państwo Polan trzeba było 
ewangelizować, uczyć prawd wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. 
Powstawały wspaniałe budowle sakralne, wznoszono nowe świątynie. Przy 
katedrach, parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształcące kandydatów 
do stanu duchownego, ale nie tylko.  Klasztory i kościoły były też ośrodkami 
życia intelektualnego i artystycznego. Literatura i sztuka kształtowały się 
głównie pod wpływem i dla celów Kościoła. Szerzenie się religii 
chrześcijańskiej sprzyjało rozwojowi i wzbogacaniu słownictwa. — Całe 
nasze duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura, są owocem przyjęcia 
chrztu św. przez księcia Mieszka I i naszych praojców. Jako ich spadkobiercy, 
jako spadkobiercy tej ogromnej duchowej spuścizny, mamy prawo do 
wielkiej dumy, ale mamy też święty obowiązek obrony chrześcijańskich 
wartości, z których wyrosła Polska — przypomniał abp Józef Kowalczyk, 
prymas Polski, podczas niedawnej Mszy św., sprawowanej w prastarym 
piastowskim palatium na Wyspie Lednickiej, gdzie zachowały się 
pozostałości grodu i baptysteria z czasów Mieszka I. 

Dzięki tym wszystkim zjawiskom zaczęło konsolidować się społeczeństwo, 
wśród którego coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość narodowości 
polskiej i zakorzenienia we wspólnocie Kościoła i Europy. Przyjęcie jednej 
wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu 
umocnieniu.  Obchody  jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski pokażą nam 
wszystkim, ile z tego wielkiego, historycznego dziedzictwa przetrwało do 
naszych czasów. 

(http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/pk201325_polska.html)                                                            (AK) 

   
 

  PORADY OGRODNICZE NA STYCZEŃ 

Choć dni już coraz dłuższe, styczeń  
w ogrodzie jednym z najzimniejszych 
miesięcy roku.  Styczeń wyróżnia się także 
zazwyczaj dużą sumą opadów. Mimo chłodów 
i obfitych opadów nasz klimat jest jednak 
łagodniejszy niż klimat dalekiej północy, dlatego właśnie teraz można 
zaobserwować przybywające z tamtych rejonów ptaki, min. gile, jemiołuszki 

(http:/www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/pk201325_polska.html
http://poradnikogrodniczy.pl/ptaki_w_ogrodzie.php
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i myszołowy włochate. Dla roślin jest to okres pełnego spoczynku, choć 
mimo to na wielu drzewach i krzewach liściastych można zobaczyć pąki,  
z których wiosną rozwiną się liście i kwiaty. Dla miłośników ogrodnictwa to 
przede czas aby rozpocząć cięcie drzew w sadzie, doglądać zimujące rośliny, 
przygotować się do następnego sezonu i zaplanować wiosenne nasadzenia. 
Już niebawem w sklepach ogrodniczych będzie można kupować nasiona. Już 
na początku miesiąca (jeżeli zapomnieliśmy o tym pod koniec grudnia) 
wykonujemy bielenie pni drzew owocowych. Zapobiegnie to powstawaniu 
uszkodzeń mrozowych kory, ran zgorzelinowych i pęknięć pni. Stan 
wybielonych pni sprawdzamy regularnie. Jeżeli wapno zostanie zmyte, 
zabieg bielenia powtarzamy. Zbliża się pora zimowego cięcia krzewów  
i drzew w sadzie. Warto już teraz się do tego przygotować i sprawdzić  
w jakim stanie są nasze narzędzia do cięcia. W bezmroźne dni pod koniec 
stycznia możemy rozpocząć cięcie krzewów owocowych najbardziej 
odpornych na mróz. Wczesne rozpoczęcie cięć jest szczególnie ważne przy 
dużej ilości roślin sadowniczych na działce. W tym terminie tniemy krzewy 
agrestu, jagody kamczackiej, porzeczki czerwonej i rokitnika. Z cięciem 
drzew lepiej poczekać do początku lutego. Przycinamy winorośl pnącą się 
przy murze. Najlepszy wzrost osiągniemy zostawiając każdego roku tylko po 
dwa nowe pędy, jeden z prawej, a drugi z lewej strony pędu głównego. 

Warzywnik. W domu na słonecznym parapecie możemy postawić 
pojemniki z posadzoną cebulą średniej wielkości do pędzenia na szczypior. 
Cebulę do pędzenia zakop w ziemi na około 2/3 wysokości (ponad ziemię 
ma wystawać 1/3 lub cebuli), a następnie ziemię regularnie podlewaj, żeby 
nie wysychała. Warto powoli zabrać się za planowanie warzywnika na 
bieżący rok. W drugiej połowie stycznia w większości sklepów ogrodniczych 
pojawia się już pełny wybór nasion. Pod koniec zimy wielu amatorów 
ogrodnictwa i uprawy roślin wybiera się do sklepów ogrodniczych. 
Kupujemy rozmaite nasiona do przygotowywania rozsad i do wysiewu 
bezpośrednio do gruntu. Warto przy okazji zaopatrzyć się w specjalne 
nasiona na kiełki. W zimie, gdy brakuje nam świeżych warzyw, 
podkiełkowane nasiona rzodkiewki, brokuła czy kapusty doskonale 
uzupełnią niedobór witamin w naszej diecie.  

Ogród ozdobny. Cały czas ważna jest ochrona roślin przed mrozem  
i wiatrem. O tej porze roku szczególnie niebezpieczne jest słońce, które 
ogrzewa rośliny w ciągu dnia, a następnie gwałtowne spadki temperatur  
w ciągu nocy. Dlatego też pamiętajmy aby regularnie sprawdzać stan osłon, 
które założyliśmy przed nadejściem zimy. Pamiętajmy aby doglądać cebule, 
kłącza i bulwy kwiatowe, które przechowujemy przez zimę w zamkniętym 

http://poradnikogrodniczy.pl/bieleniedrzew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/narzedzia_do_ciecia.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka-czerwona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/winorosl.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ochrona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ochrona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/przechowywanie.php
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pomieszczeniu. Egzemplarze z widocznymi porażeniami przez choroby 
grzybowe usuwamy aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się infekcji. 

Kwiaty doniczkowe. Rośliny pokojowe kwitnące zimą, takie jak azalie czy 
cyklameny, wymagają obecnie starannej pielęgnacji, regularnego 
podlewania i lekkiego nawożenia. Uważajmy jednak na begonie, które są 
podatne na mączniaka i, nawet jeśli stoją w ciepłym i suchym pokoju, nie 
należy ich nadmiernie podlewać! Pozostałe rośliny podlewamy w styczniu 
bardzo umiarkowanie. Nie można jednak tak przesuszyć ziemi, aby stała się 
sypka jak popiół lub zeschnięta na bryłę. Do podlewania używajmy wody  
o temperaturze pokojowej (woda nalana prosto z kranu może być zbyt 
zimna, warto zatem aby przez jakiś czas się odstała). Większość roślin co 
pewien czas (co 2 tygodnie) koniecznie trzeba myć letnią wodą lub lekko 
spryskiwać. Trzeba też usuwać zasychające lub zwiędłe liście, gdyż w tym 
okresie domowe kwiaty są dość często atakowane przez choroby i szkodniki 
roślin doniczkowych.  

Trawnik. W tym okresie nie wykonujemy żadnych prac przy trawniku. 
Pamiętajmy jednak aby nie deptać pokrytego śniegiem trawnika, gdyż 
podmarzniętą trawę łatwo uszkodzić. W tych miejscach trawa będzie gniła  
i znacznie utrudniona będzie regeneracja trawnika po zimie. 

Dokarmianie ptaków zimą. Czy trzeba dokarmiać ptaki 
zimą? Zdania na ten temat są podzielone. Jedni uważają, 
że dokarmianie ptaków zimą jest absolutnie 
niepotrzebne, ponieważ ptaki zimujące doskonale dają 
sobie radę same, a dokarmiając, tylko je uzależniamy od 
podawanego przez człowieka pożywienia. Inni 
natomiast twierdzą, że powinniśmy to robić, by pomóc 
im przetrwać zimę. Jedno jest jednak pewne,  
a mianowicie to, że dokarmiać trzeba z głową.  

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A  

FFaawwoorrkkii  
Składniki: 6 jajek (2 całe + 4 żółtka), 200 g 
mąki pszennej, 2 łyżki cukru (ok. 30 g), 2 łyżki 
miękkiego masła (ok. 35 g), 1/2 łyżki mleka 
(ok. 7 ml, 1/2 kieliszka spirytusu (ok. 25 ml) 

http://poradnikogrodniczy.pl/kwiatyiowoce.php#cyklamen
http://poradnikogrodniczy.pl/chorobydoniczkowych.php#maczniak
http://poradnikogrodniczy.pl/srd.php
http://poradnikogrodniczy.pl/srd.php
http://poradnikogrodniczy.pl/trawnik_po_zimie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/dokarmianie-ptakow-zima.php
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Przygotowanie: Przesianą mąkę wsyp do miski, dodaj cukier (najlepiej 
drobny kryształ, albo cukier puder), 2 jajka oraz 4 żółtka. Składniki 
wymieszaj łyżką, aż do połączenia składników. Po tym czasie ciasto 
rozwałkuj podsypując mąką. Ciasto cienko rozwałkuj i potnij na prostokąty 
o wymiarach 3×9 cm. W środku prostokątów zrób nacięcie, przeciągnij 
przez nie jeden z rogów. Faworki smaż na rozgrzanym oleju z obu stron na 
złoty kolor. Gotowe faworki układaj na papierowym ręczniku, aby pozbyć 
się nadmiaru tłuszczu. Przekładaj faworki na talerze posypując cukrem 
pudrem. 

SSzzaarrlloottkkaa  

Składniki: 

CIASTO: 4 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, 3/4 kostki margaryny, 1 szklanka 
cukru, 1 cukier waniliowy, 2 całe jajka + 2 żółtka, 
3 łyżki kwaśnej śmietany 

NADZIENIE Z JABŁEK: 2 kg jabłek, 1 cukier waniliowy,1 łyżka bułki tartej 

Przepis na ciasto: Mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia posiekać 
nożem z margaryną. Dodać żółtka, całe jajka, cukier, cukier waniliowy, 
śmietanę i wyrobić ciasto. Wstawić do lodówki. 

Przepis na nadzienie z jabłek: Jabłka obrać i zetrzeć na tarce o dużych 
otworach. Lekko odcisnąć sok i wymieszać z bułką tartą i cukrem 
waniliowym. 

Ułożenie ciasta: Połowę ciasta rozwałkować i przełożyć na wyłożoną 
papierem dużą blachę. Wyłożyć starte jabłka. Przykryć pozostałym 
rozwałkowanym ciastem, ponakłuwać widelcem. Piec 45 minut w 200° C. 
Ciepłe ciasto posypać cukrem pudrem. Szarlotka gotowa - smacznego. 

SScchhaabb  ppiieecczzoonnyy  zz  bboocczzkkiieemm  ii  cceebbuulląą  

Składniki: 1,5 kg schabu, 8 plastrów 
boczku surowego, 1 duża cebula 

Marynata: 5łyżek oleju, 1 łyżeczka 
wegety, 2 ząbki czosnku, sól i piepr 

Przygotowanie: Schab dobrze wymyć i wysuszyć. Następnie nacinamy 
mięso jak na kotlety o grubości 1,5-2 cm lecz nie do końca. Od spodu 
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zostawiamy 2 cm nie przeciętego mięsa. Przyrządzamy marynatę  
z podanych składników i nacieramy schab bardzo dokładnie ze wszystkich 
stron. Wkładamy do miseczki, przykrywamy i do lodówki na 24 godz. 
Następnego dnia wyciągamy schab i w miejsca rozcięte wkładamy boczek  
i pokrojoną w plastry cebulę. Szykujemy naczynie żaroodporne i na dno 
wlewamy troszkę oleju i wkładamy mięso. Następnie wlewamy trochę wody  
i przykrywamy pokrywką. Tak przygotowany schab wstawiamy do 
piekarnika na około 1,5 godz. 200 C. Co jakiś czas polewamy mięso sosem 
który nam się robi w naczyniu podczas pieczenia. Kiedy schab jest już 
miękki to zdejmujemy pokrywkę i zostawiamy jeszcze troszkę aby ładnie 
nam się zarumienił.I jest gotowy. Podać z ziemniaczkami z piekarnika  
i ćwikłą. 

S m a c z n e g o ! ! !                  (EZ) 

 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  W  S T Y C Z N I U  

Intencja ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne 

religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości. 

 

Intencja misyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce 

Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan. 

 

Jezu  Ufa m 
Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B oż ego  
w  Dychowi e -  wyda rzenia  r e l ig i jne  i  sp oł eczn e,  intencje  
mszaln e ,  ogł oszenia ,  in for macje  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kcj i  Katol ic ki ej  –  r eda gują  
czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  140  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dres  e -mai l :  
A .Kaster@wp .p l .   

Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

