
1 
 

JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Dychowie 

 

NR 46                                Luty’ 2016 

 

ROK  ŚWIĘTY  MIŁOSIERDZIA  - CZAS ŁASKI 

Rok Święty Miłosierdzia obchodzony jest w całym Kościele powszechnym.  

W Polsce takim szczególnym miejscem jest Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, światowe centrum 

Miłosierdzia Bożego. Jak zauważył jego rektor ks. dr Franciszek 

Ślusarczyk , ogłoszenie przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku 

Świętego poświeconego tajemnicy miłosierdzia jest bardzo wymownym 

znakiem czasu dla Kościół oraz współczesnego świata.    

„Dziś, po upływie piętnastu lat od kanonizacji Siostry Faustyny, widzimy już 

z całą ostrością, że tych bolesnych doświadczeń, które budzą niepokój czy 

wprost przerażenie, jest coraz więcej. Pomiędzy słowem <postęp>  

a <podstęp>  jest różnica tylko jednej litery, dlatego łatwo wpaść w taką 

pułapkę, która ostatecznie zniewala, degraduje i może ogłupić człowieka. 

Wiemy, że spojrzenie Jana Pawła II było spojrzeniem przez pryzmat dwóch 

zgubnych ideologii: nazizmu i komunizmu, które przyniosły światu tak 

potworne zniszczenie. Papież Franciszek ma za sobą podobne 

doświadczenia, znając także niełatwe realia Ameryki Łacińskiej, gdzie strefa 

nędzy i napięć społecznych jest niejednokrotnie wprost przerażająca. W Jego 

ustach słowo <miłosierdzie> jest obecne od pierwszych dni pontyfikatu nie 
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tylko w nauczaniu, lecz i w sposobie kontaktu z ludźmi oraz szukaniu 

sposobów, by zaradzić ludzkiej nędzy i wlać w ludzkie serca nadzieje. 

Dlatego warto powracać do słów św. Jana Pawła II, który mówił  

w krakowskich Łagiewnikach, że „<w miłosierdziu Boga świat znajdzie 

pokój a człowiek szczęście>". Ksiądz Ślusarczyk podkreśla, że dzięki 

opatrznościowej decyzji Ojca Św. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 

będziemy przeżywać w Roku Świętym - w blasku Bożego miłosierdzia, 

podejmując wspólnie z całym Kościołem to ewangeliczne wezwanie: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". „Ufamy 

więc, że spełnia się prorocze słowa Jana Pawła II, który nas zapewniał, że  

< światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu 

na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie 

drogi> na obecnym etapie dziejów, by stawały się coraz bardziej drogami 

prawdy, przebaczenia, pokoju i wzajemnej miłości" - zaznaczył rektor 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. 

P R O G R A M  J U B I L E U S Z U  M I Ł O S I E R D Z I A  O D  L U T E G O  2 0 1 6  

LUTY 2016 - jubileusz życia konsekrowanego połączony z zakończeniem 
poświeconego mu roku; rozesłanie kapłanów-misjonarzy miłosierdzia oraz 
jubileusz Kurii Rzymskiej, Gubernatoratu i innych instytucji związanych  
z Watykanem.  

MARZEC – „24 godziny dla Pana" (z 4 na 5 marca) połączone  
z nabożeństwem pokutnym wieczorem pierwszego dnia, a także obchody  
w diecezjach na całym świecie Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę 
Palmową (20marca).  

KWIECIEŃ - dwa jubileusze środowiskowe: w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, 3 kwietnia - dla czcicieli duchowości Bożego Miłosierdzia,  
i w V Niedzielę Wielkanocną - 24 kwietnia - dla nastolatków (w wieku 13-16 
lat) pod hasłem: „Wyznawać wiarę i budować kulturę miłosierdzia".  

MAJ - czuwanie modlitewne "dla tych wszystkich, którzy potrzebują 
pocieszenia" - 5 maja, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,  
i jubileusz diakonów - w uroczystość Bożego Ciała i w dniach 27-29 maja.  

CZERWIEC - dwa jubileusze stanowe: kapłanów - w uroczystość 
Najświętszego Serca Jezusowego  3 czerwca, połączony z obchodami 160 
rocznicy ustanowienia tego święta przez Piusa IX w 1856 roku, oraz chorych 
i posługujących im - w  niedzielę 12 czerwca.  
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LIPIEC - Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (26-31 lipca).  

WRZESIEŃ - jubileusze: wolontariuszy i pracowników dzieł miłosierdzia -  
4 września, z okazji wspomnienia bł. Matki Teresy z Kalkuty, oraz 
katechetów i katechistów - 25 września.  

8 - 9 PAŻDZIERNIKA - jubileusz maryjny. 

LISTOPAD - w uroczystość Wszystkich Świętych Ojciec Św. odprawi 
okolicznościową Mszę Świętą nawiązującą do tematyki Miłosierdzia Bożego. 
Następnie w niedzielę 6 listopada w bazylice Św. Piotra odbędzie się 
jubileusz zakonów i osób klauzurowych, a tydzień później kardynałowie  
i biskupi zamkną Drzwi Święte w bazylikach rzymskich i katedrach  
w diecezjach. 20 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
papież Franciszek zamknie Drzwi Święte w bazylice Św. Piotra i tym samym 
zakończy Rok Święty Miłosierdzia. 

 

HYMN  ROKU  MIŁOSIERDZIA (tłumaczenie nieoficjalne) 

1. Dzięki składamy Ojcu, ponieważ jest dobry,  

stworzył świat z mądrością  

prowadzi swój lud przez historię,  

przebacza i przyjmuje swoje dzieci. 

2. Dzięki składamy Synowi, Światłości Narodów,  
Który ukochał nas sercem z ciała.  
Od Niego otrzymujemy, Jemu się powierzamy,  
niech serce otwiera się na głodnych i spragnionych. 

3. Wypraszajmy od ducha siedem świętych darów,  
Źródło wszelkiego dobra, Najsłodsze pocieszenie,  
Przez Niego umocnieni, dajemy pokrzepienie,  
miłość ma nadzieję i wszystko przetrzyma. 

4. Boga wszelkiego pokoju prosimy o pokój,  

Ziemie czeka na Ewangelię o Królestwie,  

Łaska i radość temu, kto kocha i przebacza,  

Będzie niebo nowe i Ziemia nowa.  

                                     (BL) 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

Do wieczności w miesiącu styczniu odszedł śp. Mieczysław 
Kaźmierczak z Brzózki 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
LUTY 2016 
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 
ŚRODA 10.02.2016 
godz. 18.00 – śp. Jerzy 
Straszkiewicz – od koleżanki 
CZWARTEK 11.02.2016 
godz. 11.00 – w intencji wszystkich 
chorych z okazji ŚDCH 
PIĄTEK 12.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Stefania 
Kucharczyk w 2 rocznicę śmierci, 
śp. Ryszard Kucharczyk  
w 17 rocznicę śmierci  
SOBOTA 13.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Stanisław, 
Leokadia, Olimpia i zmarli  
z rodziny Ciechanowicz 
NIEDZIELA 14.02.2016 
godz. 8.00 – śp. Bronisław 
Winiarczyk w 6 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – w intencji Joanny  
i Rafała z okazji urodzin - 
dziękczynna 
ŚRODA 17.02.2016 
godz. 17.00 – o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Jadwigi   
PIĄTEK 19.02.2016 

godz. 17.00 – śp. Maria, Bronisław 
Szczecińscy, śp. Stanisława Czarny 
SOBOTA 20.02.2016 
godz. 17.00 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego  
w sercach wszystkich ludzi 
NIEDZIELA 21.02.2016 
godz. 8.00 – śp. Rozalia, Stanisław  
i zmarli z rodziny Krasuckich  
godz. 11.00 – śp. Zdzisław Rezner 
ŚRODA 24.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Józefa Niemiec   
PIĄTEK 26.02.2016 
godz. 17.00 – w intencji Patryka  
z okazji 18 urodzin 
SOBOTA 27.02.2016 
godz. 17.00 – w intencji Anny  
i Sławomira Kasprzyk z okazji 
rocznicy ślubu oraz w intencji całej 
rodziny 
NIEDZIELA 28.02.2016  
godz. 8.00 – śp. Roman, Maria, 
Michał Ciesielscy  
godz. 11.00 – śp. Henryk i Barbara 
Zielińscy 
MARZEC 2016 
ŚRODA 02.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Janina i Tadeusz 
Cimek i zmarli z rodziny   
PIĄTEK 04.03.2016 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 05.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Prakseda Płonka 
w 7 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
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NIEDZIELA 06.03.2016  
godz. 8.00 – śp. Maria, Helena   
godz. 11.00 – śp. Danuta 
Szymańska w 1 rocznicę śmierci, 
śp. Bogdan, Tadeusz, Bożena Osuch 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
LUTY 2016 
NIEDZIELA 07.02.2016 
godz. 9.30 – śp. Jacek Kostka – od 
rodziny Napieralskich   
NIEDZIELA 14.02.2016 
godz. 9.30 – śp. Apolonia, Józef 
Jabłońscy, śp. dziadkowie Józef, 
Apolonia Brandeurg  
CZWARTEK 18.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Mieczysław 
Mazur, śp. Tadeusz Kowalski 
NIEDZIELA 21.02.2016 
godz. 9.30 – śp. Roman Mucha  
w 28 rocznicę śmierci   
CZWARTEK 25.02.2016 
godz. 17.00 – śp. Fabian, Regina, 
Andrzej, Mario Nierodzik 
NIEDZIELA 28.02.2016 
godz. 9.30 – śp. Roman, Józefa, 
Leon, Andrzej Mucha   
MARZEC 2016 
CZWARTEK 03.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Helena 
Maćkowiak, śp. Marianna, Roman 
Ciesielscy 
 
 

 
 
NIEDZIELA 06.03.2016 
godz. 9.30 – śp. Henryk, Stanisław 
Kałwińscy 
  
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
LUTY 2016 
NIEDZIELA 07.02.2016 
godz. 12.30 – śp. Janina, Marian 
Niedzielscy i zmarli z rodziny   
NIEDZIELA 14.02.2016 
godz. 12.30 – śp. Adolf Szymański 
w 5 rocznicę śmierci   
WTOREK 16.02.2016 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 21.02.2016 
godz. 12.30 – śp. Antoni Pawlak  
w 2 rocznicę śmierci, śp. Helena  
i Antoni   
WTOREK 23.02.2016 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 28.02.2016 
godz. 12.30 – śp. Franciszek, 
Mikołaj Stasiszyn   
MARZEC 2016 
WTOREK 01.03.2016 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 06.03.2016 
godz. 12.30 – śp. Mieczysław 
Kaźmierczak – od uczestników 
pogrzebu 

 (MK) 
 

PAMIĘTAJMY!  

W lutym przypada rocznica śmierci Ks. Kanonika Witolda Kosickiego. 

Pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji. Wieczny odpoczynek racz Mu 

dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 
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AKTUALNOŚCI POAK 

VVII  FFeessttiiwwaall  KKoollęędd  ii  PPaassttoorraałłeekk  

W dniu 17 stycznia 2016 r. odbył się VI Parafialny Festiwal Kolęd  

i Pastorałek. Do Festiwalu przystąpiło w tym roku 5 uczestników, z których 

każdy przygotował kolędę lub inny utwór o tematyce bożonarodzeniowej.  

Festiwal odbywał się zaraz po Mszy św., więc z racji ograniczonego czasu 

wszyscy uczestnicy zaśpiewali tylko po jednym utworze. Każdy otrzymał 

dyplom za udział w Festiwalu oraz cenne nagrody ufundowane przez 

licznych sponsorów: Gminę Bobrowice, Powiat Krośnieński, PGE Oddział 

ZEW Dychów, Nadleśnictwo Brzózka, Gminę Dąbie, MAGNOLIĘ Lubsko, 

Wiesława Leśko oraz Ks. Marka Kowala.  

Być może mała liczba uczestników jest sygnałem do tego, aby zmienić 

formułę tego tradycyjnego wydarzenia. Zarząd POAK i Wójtowie naszych 

gmin poczynili już pierwsze kroki w tym kierunku. 

Zatem, pracując nad nową, ciekawszą formą Festiwalu – zapraszamy do 

licznego udziału ponownie za rok!  
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Dziękczynienie za czas pasterzowania  

i diecezjalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej 

W dniu 9 stycznia 2016 r. odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe 
członków Akcji Katolickiej z naszej diecezji, w Parafii p.w. Narodzenia NMP  
w Nowym Kramsku. Spotkanie rozpoczęliśmy przedpołudniową Mszą św. 
pod przewodnictwem JE Biskupa Stefana Regmunta, któremu przy ołtarzu 
towarzyszyli ks. asystenci z: Łęknicy, Nowego Kramska, Zbąszynka, dwóch 
parafii z Zielonej Góry i Żarek Wielkich. W wygłoszonej homilii  ks. biskup 
przypomniał najważniejsze wydarzenia w Kościele powszechnym  
w mijającym roku oraz wskazał zadania dla członków AK na 2016 r. Ks. 
biskup Stefan podziękował też członkom AK za  modlitwy w Jego intencji,  
w czasie kiedy potrzebował duchowego wstawiennictwa ze względu na stan 
zdrowia. Członkowie AK spotykający się w przeddzień święta niedzieli 
Chrztu Pańskiego odnowili swój chrzest poprzez zanurzenie dłoni w XVIII 
wiecznej chrzcielnicy z piękną postacią anioła. 

Po Mszy św. gospodarze, pod 
wodzą prezes POAK – Krystyny 
Koszylowskiej, ugościli blisko 
150 osób z dwudziestu POAK-
ów w pięknej i obszernej sali. 
Spotkanie ubogacił występ 
dzieci z Zespołu Edukacyjnego z 
Nowego Kramska. Łamanie się 
opłatkiem i wymiana radosnych 
życzeń, umocniły nas do pracy 
w bieżącym roku. W radosnym 
nastroju kontynuowaliśmy 
śpiewanie kolęd a prawdziwą 
niespodziankę sprawił nam ks. biskup przygrywając na akordeonie do 
śpiewu kolęd proponowanych przez kolejne osoby! 

Tego dnia kapłani podkreślali, że cieszą się i nadal liczą na pomoc AK  
w pracy w swoich parafiach, życząc by starczyło nam sił do czynienia dobra 
w atmosferze miłości i odpowiedzialności za Kościół. Wszyscy bez wyjątku 
cieszyli się radosnymi doznaniami z tego spotkania opłatkowego a przede 
wszystkim z radosnej atmosfery panującej wśród zgromadzonych. 

Barbara Kowalczyk i Ryszard Furtak                                                                                                                              
W uroczystości wzięły udział członkinie naszego POAK.                  
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TWÓJ  1% PODATKU…      NA CO GO PRZEZNACZYSZ? 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na prowadzony przez Akcję 

Katolicką Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Przy tej okazji, 

pragniemy podziękować za dotychczasowe wsparcie w poprzednich latach. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część z Państwa ma już wybrany 

kierunek wsparcia. Wiemy, że dokonuje się przez tą formę pomoc wielu 

ludziom chorym i potrzebującym. Zachęcamy jednak wszystkich tych, którzy 

jeszcze nie sprecyzowali kierunku swojej pomocy aby uczynić to na rzecz  

naszej Szkoły. 

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY, Numer KRS 0000339553 z dopiskiem: KSM 

ZG - KATOLIK 

                           (AK) 

 
PORADY OGRODNICZE NA LUTY 

Pomimo tego że luty jest jeszcze 
bardzo mroźny, mamy już dnia o dwie 
godziny więcej. Słońce ukazuje już 
swoje promienie, które są coraz 
mocniejsze. Chociaż jesteśmy jeszcze 
uśpieni snem zimowym, możemy 
powoli zabierać się do pierwszych 
prac. 

Ogród ozdobny. Jeżeli w Twoim 
ogrodzie rosną oczary, w tym 
miesiącu będziesz mógł podziwiać jak pięknie kwitną te wspaniałe krzewy. 
Pod koniec miesiąca być może również dostrzeżesz pojawiające się krokusy. 
Podczas wizyt w ogrodzie bądź jednak ostrożny. Jeśli koniec stycznia był 
ciepły, w rozmiękłej ziemi mogą pojawić się kiełki wiosennych kwiatów 
cebulowych. Uważaj zatem aby ich nie zdeptać. Silne promienie słońca  
w połączeniu z ostrymi wiatrami przy mroźnej i bezśnieżnej pogodzie, mogą 
dokonać szkód w naszych ogrodach. Szczególnie wśród zimozielonych 
krzewów i bylin. Dlatego też koniecznie sprawdź stan zimowych okryć 
roślin.  W oczekiwaniu na wiosnę rozpocznij własną produkcję rozsad 
kwiatów. Wysiej rośliny jednoroczne o długim okresie wegetacji, min. 
lobelię, petunię, szałwię błyszczącą oraz żeniszek. Rośliny wysiej 
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powierzchniowo do pojemników wypełnionych niezbyt zasobnym 
podłożem i przysyp cienką warstwą piasku. Następnie pojemniki umieść  
w oszklonej i ciepłej werandzie lub na parapetach okiennych,  
a następnie przykryj je szybą, co zapewni roślinom odpowiednią ilość 
wilgoci. Gdy nasiona zaczną kiełkować, szybę stopniowo odchylaj, aż  
w końcu zdejmiesz ją całkowicie. Kolejnym ważnym zabiegiem jest 
pikowanie. Wykonaj je gdy siewki wytworzą po 3 lub 4 listki. Małe roślinki  
z niewielkimi bryłami ziemi przesadzaj do nowych pojemników, w których 
będą rosły w większej rozstawie. Mając lepszy dostęp światła i więcej 
przestrzeni, będą bujnie się rozrastać. Podczas bezmroźnych dni możesz 
przyciąć ozdobne rośliny drzewiaste. Wykonaj cięcie odmładzająco-
formujące krzewów i drzew kwitnących latem i jesienią. Nie wolno 
natomiast przycinać gatunków kwitnących wiosną, które tworzą pąki 
kwiatowe latem ubiegłego roku i gdybyś je przyciął przed kwitnieniem. Po 
prostu nie mogły by zakwitnąć tego roku. Do końca lutego dokonaj 
odmładzającego przycięcia żywopłotów, szczególnie, jeśli stały się zbyt 
wybujałe. 

Sad. W sadzie sprawdź stan wybielonych pni drzew owocowych i jeżeli jest 
to konieczne bielenie powtórz. Często bowiem zdarza się, że padające 
deszcze zmywają wapno z pni drzewek. Rozpoczynamy cięcie roślin 
sadowniczych. Konieczne jest przycięcie krzewów takich jak agrest, maliny  
i porzeczki. Cięcie drzew owocowych możesz opóźnić nawet do początku 
kwietnia. Jeżeli jednak decydujesz się na cięcie już w lutym (jako pierwsze 
możemy przycinać drzewa najbardziej odporne na mróz - jabłonie i grusze), 
musi ono być umiarkowane, a większe rany po cięciu posmaruj pastą 
Funaben 03PA lub farbą emulsyjną z dodatkiem preparatów Topsin lub 
Benlate. Śnieg na działce możesz wykorzystać do obsypania krzewów 
czarnej porzeczki. Pąki porzeczki obsypane śniegiem będą się nieco później 
rozwijać (około tydzień później). Dzięki temu zmniejszy się ryzyko 
uszkodzenia ich przez wiosenne przymrozki. Podczas przycinania drzew  
i krzewów warto przyjrzeć się czy na roślinach nie ma oznak występowania 
szkodników lub objawów chorób drzew owocowych. Jeżeli w okolicznych 
sadach występuje kędzierzawość liści brzoskwini, warto przeprowadzić 
opryski przeciw tej chorobie. Grzyb ją powodujący zimuje na powierzchni 
kory gałęzi i pni, dlatego też pokryj je dokładnie odpowiednim środkiem 
Możesz użyć Miedzian 50 WP lub Syllit 65 WP. Tych samych preparatów 
można użyć do zwalczania torbieli śliw. Choroba ta objawia się 
wydłużeniem, deformacją, brunatnieniem i zbyt wczesnym opadaniem 
owoców. Jeżeli w minionym roku zaobserwowałeś te objawy - wykonaj 
opryski tuż przed pękaniem pąków. 



10 
 

Warzywnik. W lutym usuń z grządek liście, które jesienią pozostawiliśmy 
jako ściółkę. Zgrabione liście możesz przeznaczyć na kompost. W mroźne 
dni okryj folią lub włókniną wczesne odmiany warzyw rosnące  
w gruncie, takie jak sałata, kalarepa, rzodkiewka, czy szpinak. Jeżeli nie 
kupiłeś jeszcze nasion, koniecznie wybierz się do sklepu. Przygotuj sobie 
także narzędzia i sprzęt do produkcji wczesnych warzyw, min. akcesoria 
potrzebne do postawienia niskich tuneli.  

Trawnik. Rozbijamy skorupę śnieżną, która tworzy się, gdy nocą zamarza 
nadtopiony w dzień śnieg. Zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu pleśni 
śniegowej, która może zniszczyć trawnik. 

Pod koniec lutego możesz wysiać na trawniku nawóz. Nawet jeżeli jeszcze 
nie stopniał śnieg. Dzięki temu zabiegowi, gdy tylko się ociepli, trawa 
zacznie ładnie rosnąć.  

Kwiaty w domu, na balkonie i tarasie. Rośliny doniczkowe podlewaj tak 
samo jak w styczniu. Pod koniec lutego możesz zacząć podlewać nieco 
obficiej. Mieszkanie wietrz częściej, a rośliny stojące na oknach 
południowych chroń w dni słoneczne przed zbytnim nagrzaniem, aby nie 
były narażone na duże wahania temperatury między dniem i nocą. Więcej 
uwagi należy poświęcić domowej hodowli kaktusów. Powinny one nadal 
stać w miejscu jasnym i chłodnym, jednak należy już zacząć delikatnie je 
podlewać. Obserwuj czy nie pojawiły się oznaki występowania chorób lub 
szkodników. W lutym, pod koniec okresu spoczynku, warto też przyciąć 
starsze egzemplarze roślin zimujących w chłodnych pomieszczeniach, takich 
jak fuksje, bugenwille czy oleandry. Uszkodzone i suche pędy tych roślin 
wytnij, a zdrowe, jeżeli są przerośnięte, możesz skrócić nawet o połowę ich 
długości (standardowo skracamy o 3 lub 4 oczka). Po przycięciu, pod koniec 
lutego, można je już przenieść je do cieplejszego, jasnego pomieszczenia  
i rozpocząć ich nawożenie. Dzięki tym zabiegom rośliny będą miały nie tylko 
ładniejszy, zwarty pokrój ale też obficiej zakwitną. 

Już teraz w Twoim mieszkaniu może zagościć wiosna, jeżeli przyniesiesz 
pędzone w doniczkach kwiaty cebulowe. Aby wyglądały pięknie, najpierw 
przenieś je do pomieszczenia przejściowego o niższej temperaturze,  
a dopiero potem na właściwe, dobrze oświetlone miejsce w mieszkaniu. 

Przygotowując się do nadejścia wiosny nie można zapomnieć o jakości 
nasion przeznaczonych do siewu. Na parapecie okiennym przeprowadź co 
roku test żywotności przechowywanych nasion, polegający na wysiewie 
kilkudziesięciu nasion na ciągle wilgotną bibułę. Po okresie przewidzianym 
dla skiełkowania większości nasion danego gatunku, oblicza się procentową 
żywotność sprawdzanej partii materiału siewnego. 
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K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Pączki na tłusty czwartek  

Składniki: 700 g mąki tortowej, 60 g cukru pudru, 
5 żółtek, 60 g masła, 2 łyżki spirytusu, 300 ml 
letniego mleka, 40 g drożdży, szczypta soli, 2 łyżeczki cukru, waniliowego, 
podgrzany dżem  lub powidła, 1kg smalcu albo 1l oleju do smażenia. 

Sposób wykonania: Do letniego mleka wsyp łyżeczkę cukru pudru  
i łyżeczkę mąki, rozmieszaj i dodaj pokruszone drożdże. Odstaw w ciepłe 
miejsce do wyrośnięcia. Masło rozpuść w rondelku i przestudź. Do miski 
przesiej mąkę i cukier puder, dodaj szczyptę soli, żółtka, zaczyn drożdżowy  
i spirytus. Wyrabiaj, aż pojawią się pęcherzyki powietrza, następnie wlej 
ciepłe masło i ponownie wyrabiaj. Gdy cały tłuszcz się wchłonie, uformuj  
z ciasta kulę, przykryj miskę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do 
podwojenia objętości. Wyłóż je na stolnicę, uformuj wałek i pokrój na  
25 części. Z każdego kawałka zrób placuszek, nakładaj na niego podgrzane 
nadzienie i zlepiaj. Układaj do wyrośnięcia złączeniem do dołu na 
oprószonej mąką stolnicy. Podrośnięte pączki smaż z obu stron na gorącym 
tłuszczu. Wyjmuj je łyżką cedzakową i odsączaj na papierowym ręczniku  
z nadmiaru tłuszczu, następnie  posyp obficie cukrem pudrem lub polukruj. 
Pączki można nadziać po usmażeniu. Rozwałkuj ciasto na grubość około  
1,5 cm i wykrawaj szklanką krążki, które po podrośnięciu usmaż z obu stron 
na gorącym tłuszczu. 

 
Ryba zapiekana z warzywami w sosie 
serowo – czosnkowym  

Składniki: 6 kostek z mintaja np.  
z Biedronki, po kilka różyczek brokuła  
i kalafiora,  2-3 średniej wielkości marchwie,  

2 garści fasolki szparagowej,  30 dag sera żółtego,  ½ l śmietany 18%,   
2 ząbki czosnku,  sól, pieprz, olej do smażenia, mąka 

Sposób przygotowania: Filety z mintaja rozmroź, obtocz w mące i smaż na 
oleju. Brokuła, kalafior i marchew lekko podgotuj aż zmiękną. Układaj  
w naczyniu na przemian rybę, kalafior, brokuł, marchew, fasolkę. 
Sos: wymieszaj śmietanę, przeciśnięte ząbki czosnku, sól i pieprz, garść 
startego sera żółtego. Sosem zalej rybę z warzywami a wierzch posyp 
pozostałym startym serem żółtym. Zapiekaj w 170°C z termoobiegiem aż do 
momentu zarumienienia się sera na złocisty kolor. 

http://agatagotuje.pl/domowy-cukier-waniliowy/
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Sałatka śledziowa ze świeżym ogórkiem  
i oliwkami 

Składniki: 2 duże zielone ogórki, garść 
czarnych oliwek, 1 czerwona papryka,  
3 jajka, 6 płatów śledzi wiejskich  
z cebulką, pieprz, majeranek, tymianek. 

Sposób przygotowania: Ogórek i paprykę kroję w drobniutką kostkę. 
Oliwki kroję wzdłuż na dwie połówki. Jajka gotuję na twardo, ugotowane 
kroję w drobną kostkę. Śledzie kroję w większą kostkę. Wszystko razem 
mieszam, przyprawiam.  

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  L U T Y M  

Intencja ogólna: Abyśmy opiekowali się światem stworzonym, 

który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować  

i chronić dla przyszłych pokoleń. 

 

Intencja misyjna: Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie 

wiary chrześcijańskiej i ludów Azji. 

 

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 larz y  

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

