
1 
 

JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Dychowie 

 

NR 47                                Marzec’ 2016 

 

APOSTOŁOWIE  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA   c.d  

Święta Siostra Faustyna i bł. ks. Michał Sopoćko - 

to apostołowie Bożego Miłosierdzia XX wieku. Jej, 

prostej zakonnicy Pan Jezus przekazał orędzie  

o Bożym Miłosierdziu. Tak głęboko poznała ona 

tajemnicę Bożego Miłosierdzia, że dziś z jej 

zapisków korzystają nie tylko ludzie prości, ale 

także teologowie. Jej Dzienniczek jest jakby 

dodatkowym źródłem do zagłębiania tajemnicy 

Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II powiedział, że 

jest to Ewangelia Miłosierdzia pisana  

z perspektywy XX wieku.  

On - kapłan, spowiednik - wykonał to, co polecił 

zrobić Jezus. To dzięki niemu został namalowany  

w Wilnie obraz Pana Jezusa Miłosiernego według 

wskazówek, jakie przekazała malarzowi św. Siostra 

Faustyna. Ksiądz Sopoćko założył także 

zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego,  

o którym marzyła św. Siostra Faustyna. 
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A ponieważ nasza Parafia jest pod wezwaniem  Bożego Miłosierdzia i postać 

Siostry Faustyny jest tu znacząca, poznajmy Jej życiorys bliżej. 

HELENA KOWALSKA - bo tak miała w świecie na imię św. Siostra Faustyna 

urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec w diecezji 

włocławskiej. Była trzecim spośród dziesięciorga rodzeństwa. Dziewczyna 

ukończyła zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej. Chciała wstąpić do 

zakonu, ale rodzice nie wyrazili zgody. Nastolatka w celach zarobkowych 

wyjechała więc z rodzinnego domu. Od 2 lutego 1923r do 1 lipca w Łodzi 

prowadziła dom i zajmowała się dziećmi. W tym czasie wiodła normalne 

życie młodej kobiety. Tak było do pewnej pamiętnej zabawy tanecznej. 

Helena, bawiąc się z innymi w łódzkim parku, zobaczyła obok siebie 

umęczonego Jezusa i usłyszała w duszy Jego głos. Tak opisywała potem  

w Dzienniczku to, co przeżyła: W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr 

swoich na balu. Kiedy się wszyscy dobrze bawili, dusza moja doznawała 

wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć ujrzałam Jezusa 

obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który 

powiedział te słowa "Dokąd cierpiał będę i dokąd Mnie zwodzić będziesz? " .        

.Nie zważając na przyjaciół i muzykę, dziewczyna natychmiast pobiegła do 

łódzkiej katedry św. Stanisława Kostki, gdzie upadła krzyżem przed 

Najświętszym Sakramentem i poprosiła Pana, aby dał jej poznać, co ma 

czynić. I znów przemówił do niej Chrystus: "Jedź natychmiast do Warszawy 

tam wstąpisz do klasztoru".  Tak też uczyniła. Pojechała do Zgromadzenia 

Sióstr Matki Bożej Miłosiernej. Jednak nie od razu została przyjęta. Musiała 

przygotować skromną wyprawkę, wiec pracowała przez rok jako służąca  

w Ostrówku. 

1 sierpnia 1925r została przyjęta do tego Zgromadzenia, ale już po  

3 tygodniach chciała wstąpić do zakonu o bardziej surowej regule. Jednak 

szybko porzuciła tą myśl. Kiedy modliła się w swojej celi, ujrzała umęczone 

oblicze Pana Jezusa, który powiedział" Ty mi wyrządzasz taka boleść, jeżeli 

wystąpisz z tego zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej,  

i przygotowałem wiele łask dla ciebie". 

Po pół roku wyjechała do klasztoru w Krakowie- Łagiewnikach. gdzie 30 

kwietnia 1926r otrzymała habit zakonny i imię Maria Faustyna. Po 
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zakończeniu nowicjatu, który trwał 2 lata i odprawieniu rekolekcji złożyła 

śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W 1930r pojechała do Płocka, tam 

pracowała w piekarni, kuchni i sklepie. I właśnie w Płocku miało miejsce 

niezwykłe wydarzenie. 22 lutego 1931r, kiedy siostra Faustyna przebywała 

w swojej celi, ukazał sie jej Pan Jezus. "Ujrzałam Pana Jezusa ubranego  

w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga 

dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły  

2 promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam sie  

w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i wielka radością. Po chwili 

powiedział mi Jezus: "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz,  

z podpisem: JEZU UFAM TOBIE. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw  

w waszej kaplicy i na całym świecie" -tak to opisała to spotkanie  

w Dzienniczku. 

1 maja 1933r w Krakowie Siostra Faustyna złożyła śluby wieczyste. Stamtąd 

została wysłana na placówkę do Wilna. To właśnie w tym mieście, 

nazwanym często Miastem Miłosierdzia, została wypełniona prośba Pana 

Jezusa skierowana do Siostry Faustyny podczas objawienia w Płocku. W tym 

mieście zakonnica spotkała kierownika duchowego - ks. Michała Sopoćkę. 

Jemu zwierzyła sie z misji, jaką otrzymała od Jezusa. Kapłan - chcąc pomóc 

Siostrze Faustynie - poprosił wileńskiego malarza Eugeniusza 

Kazimirowskiego o namalowanie obrazu Chrystusa Miłosiernego. Dzięki 

jego zabiegom podczas uroczystości na zakończenie Jubileuszowego Roku 

Odkupienia Świata od 26-28 kwietnia 1935r wizerunek Jezusa Miłosiernego 

po raz pierwszy odbierał publiczną cześć w Ostrej Bramie.  

W uroczystościach tych brała również udział Siostra Faustyna. W grudniu 

1935r podczas widzenia Pan Jezus powiedział zakonnicy "Czynie cię 

Szafarką miłosierdzia swego. Powiedz spowiednikowi, aby ten obraz był  

w kościele wystawiony, a nie za klauzurą w klasztorze tym. Przez ten obraz 

udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza 

do niego". Pod koniec września 1936 roku Siostra Faustyna udała sie na 

badania lekarskie do szpitala, gdzie stwierdzono zaawansowana gruźlicę 

płuc i kazano odseparować ja od innych zakonnic. W grudniu tego roku 

Apostołka Bożego Miłosierdzia przebywała kilkakrotnie na leczeniu  

w szpitalu. Stamtąd napisała do przełożonej generalnej matki: "Najdroższa 

Mateczko, zdaje się, że to ostatnia nasza rozmowa na ziemi. Czuję się bardzo 
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słabiutka i piszę drżącą ręką. Cierpię tyle, ile znieść jestem zdolna. Jezus nie 

daje ponad siły. Jeżeli cierpienia są wielkie, to i łaska Boża jest potężna. 

Zdana jestem całkowicie na Boga i Jego święta wolę. Do widzenia Mateczko, 

zobaczymy się w niebie u stóp tronu Bożego ". 

Siostra Faustyna zmarła 5 października 1938r o godz.22.45 w klasztorze  

w Łagiewnikach. Pogrzeb Jej odbył się 2 dni później, w liturgiczne 

wspomnienie Matki Bożej Różańcowej i zarazem pierwszy piątek miesiąca. 

Ciało spoczywa we wspólnym grobowcu na cmentarzu zakonnym  

w ogrodzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosiernej w Krakowie - 

Łagiewnikach. 

18 kwietnia 1993r papież Polak ogłosił skromną i pokorną zakonnicę 

błogosławioną, a 7 lat później - 30 kwietnia 2000r - w Rzymie odbyła sie 

kanonizacja Siostry Faustyny. Jan Paweł II powiedział wówczas między 

innymi: "Kanonizacja Siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę 

kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. 

Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać 

prawdziwe oblicze człowieka". Kończąc swoja homilię, papież prosił nową 

świętą: "Ty zaś Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi 

dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego 

Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli  

o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia 

na całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech 

uśmierza spory i nienawiść, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego 

okazywania braterstwa. My dzisiaj wpatrując się razem z tobą w oblicze 

zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego 

zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: JEZU, UFAM TOBIE". 

Nie wiadomo, jak potoczyłaby sie sprawa Bożego Miłosierdzia, gdyby św. 

Siostra Faustyna nie spotkała na swej drodze ks. Michała Sopoćkę. Zresztą, 

poznając historie Bożego Miłosierdzia łatwo sie zorientować, że to sam Jezus 

wybrał ks. Michała na apostoła swego miłosierdzia. I znowu mamy dowód 

na to, że nic nie dzieje się z przypadku... Ty też tak uważasz Czytelniku?  

                                     (BL) 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

Sakrament Chrztu Świętego  
w lutym: 
 
- Żaneta Aneta Majewska  
z Bronkowa 
 
- Bartosz Oliwier Majewski  
z Połupina 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
MARZEC 2016 
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 
godz. 11.00 – śp. Janina i Tadeusz 
Cimek i zmarli z rodziny 
ŚRODA 09.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Jerzy 
Straszkiewicz 
PIĄTEK 11.03.2016 
godz. 17.30 – w intencji Pani Józefy 
Romanowskiej z okazji 92 urodzin  
i imienin 
SOBOTA 12.03.2016 
godz. 17.00 – w intencji Pawła  
i Tomasza z okazji urodzin 
NIEDZIELA 13.03.2016 
godz. 8.00 – śp. Józefa, Józef 
Stańczyk, śp. Cypriana, Czesław 
Stasiłowicz, śp. Leonarda 
Zakrzewska, śp. Janina, Eugeniusz 
Krupińscy  
godz. 11.00 – śp. Weronika i Jan 
Grymowicz, śp. Włodzimierz 
Sieniawski 

PONIEDZIAŁEK 14.03.2016 
godz. 10.30 – o łaskę zdrowia  
i Boże błogosławieństwo dla Pani 
Wandy – od siostry Krystyny  
z rodziną 
godz. 18.30 – śp. Helena, Stanisław 
Wójcik i zmarli z rodziny   
WTOREK 15.03.2016 
godz. 10.30 – w intencji Pani 
Heleny Birkowskiej z okazji 80 ur. 
godz. 18.30 – śp. Henryk Pilipiec  
w 4 rocznicę śmierci    
ŚRODA 16.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Kazimierz Chyła  
w 16 rocznicę śmierci    
PIĄTEK 18.03.2016 
godz. 17.30 – w intencji Łukasza  
z okazji 10 urodzin 
SOBOTA 19.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Józef 
Straszkiewicz, śp. Józef Łoś, śp. 
Józef Sedlecki, śp. Józefa Wigórska,              
śp. Józefa Szarżanowicz 
NIEDZIELA 20.03.2016  
godz. 8.00 – śp. Antoni Popiołek  
i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie  
w rodzinie Bogumiły i Waleriana 
Straszkiewicz 
ŚRODA 23.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Józef Piechocki   
WIELKI CZWARTEK 24.03.2016 
godz. 18.00 – w intencji kapłanów  
z okazji Święta Kapłaństwa 
SOBOTA 26.03.2016 
godz. 22.00 – REZUREKCJA – za 
Parafian 
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NIEDZIELA 27.03.2016  
godz. 11.00 – dziękczynno - 
błagalna  
PONIEDZIAŁEK 28.03.2016 
godz. 8.00 – śp. Janina, Antoni, 
Klara, Jakub i zmarli z rodziny 
Awiżeń i Gakształt, śp. Antonina  
i Jan Kozakiewicz 
godz. 11.00 –  dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego  
ŚRODA 30.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Marian Płonka  
w 8 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
 
 
KWIECIEŃ 2016 
PIĄTEK 01.04.2016 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 02.04.2016 
godz. 17.00 – śp. Antonina Krawiec 
w 16 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
NIEDZIELA 03.04.2016 
godz. 8.00 – o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo dla ks. 
Stanisława Karlińskiego 
godz. 13.00 – Odpust – za 
wszystkich Parafian 
godz. 13.00 – w intencji Teresy 
Hołownia z okazji 60 urodzin  
– od dzieci i wnuków 
ŚRODA 06.04.2016 
godz. 18.00 – o łaskę zdrowia  
i Boże błogosławieństwo dla  
ks. Stanisława Karlińskiego 
PIĄTEK 08.04.2016 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

SOBOTA 09.04.2016 
godz. 17.00 – śp. Jan Skowroński, 
oraz śp. zmarli rodzice  
i rodzeństwo 
NIEDZIELA 10.04.2016  
godz. 8.00 – śp. ks. Sylwester 
Zawadzki, śp. ks. Norbert Nowak, 
śp. ks. Grzegorz Tuligłowicz  
godz. 11.00 – śp. Henryk Sieradzki                 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
MARZEC 2016 
NIEDZIELA 06.03.2016 
godz. 9.30 – śp. Henryk, Stanisław 
Kałwińscy 
CZWARTEK 10.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Edward Kawka  
w 16 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 13.03.2016 
godz. 9.30 – śp. Zofia Świątek  
w 1 rocznicę śmierci – intencja od 
męża i dzieci 
PONIEDZIAŁEK 14.03.2016 
godz. 17.30 – śp. Mieczysław 
Mazur, śp. Tadeusz Kowalski   
WTOREK 15.03.2016 
godz. 17.30 – śp. Józefa, Stanisław 
Lewandowscy   
NIEDZIELA 20.03.2016 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Jan, Andrzej 
Klinik    
NIEDZIELA 27.03.2016 
godz. 9.30 – śp. Rozalia, Józef, 
Franciszek Kulas    
PONIEDZIAŁEK 28.03.2016 
godz. 9.30 – śp. Helena Maćkowiak, 
śp. Marianna i Roman Ciesielscy    
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CZWARTEK 31.03.2016 
godz. 17.00 – śp. Gabriel 
Sapikowscy, śp. Andrzej Mucha, śp. 
Dorota Chalcarz  
 
KWIECIEŃ 2016 
NIEDZIELA 03.04.2016 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy 
CZWARTEK 07.04.2016 
godz. 18.00 – śp. Bronisława, 
Franciszek Zastawni  
NIEDZIELA 10.04.2016 
godz. 9.30 – śp. Helena, Franciszek, 
Henryk, Józef Patynowscy 
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
MARZEC 2016 
NIEDZIELA 06.03.2016 
godz. 12.30 – śp. Mieczysław 
Kaźmierczak – od uczestników 
pogrzebu 
WTOREK 08.03.2016 
godz. 17.00 – w intencji wszystkich 
Kobiet z okazji ich święta 
 

NIEDZIELA 13.03.2016 
godz. 12.30 – śp. Józef, Janina 
Tarnowieccy i zmarli z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 14.03.2016 
godz. 16.30 – wolna intencja   
WTOREK 15.03.2016 
godz. 16.30 – śp. Wanda, Józef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 20.03.2016 
godz. 12.30 – śp. Bronisław, 
Roman, Karolina Denis   
WTOREK 22.03.2016 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 27.03.2016 
godz. 12.30 – śp. Stanisława, 
Władysław Wankowicz   
PONIEDZIAŁEK 28.03.2016 
godz. 12.30 – śp. Kazimierz Zapała 
w 10 rocznicę śmierci, śp. Teodora, 
Henryk, Robert i zmarli z rodziny 
 
KWIECIEŃ 2016 
NIEDZIELA 03.04.2016 
godz. 11.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 10.04.2016 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo dla Roksany  
i Dawida z okazji urodzin

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W DYCHOWIE 

13 - 15 MARCA 2016 R. 

Niedziela 13.03.2016r. 

8.00  Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

9.30  Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.00 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

12.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

15.00 Dychów Gorzkie Żale z kazaniem – młodzież klasy II i III  gimnazjum  

z indeksami  
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Poniedziałek 14.03.2016r. 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

Wtorek 15.03.2016r. 

10.00 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

16.00 Brzózka Spowiedź rekolekcyjna 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

16.45 Bronków Spowiedź rekolekcyjna 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

17.30 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 
 

PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO 

Kościół Parafialny w Dychowie 

Wielki Czwartek 24.03.2016 – Pamiątka ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa i Eucharystii  

godz. 1800 - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej i Rocznica I Komunii Świętej 

oraz adoracja w ciemnicy do godz. 2200  

 

Wielki Piątek 25.03.2016 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu 

godz. godz. 1400 - Rozpoczęcie adoracji w Ciemnicy; godz. 1500 - Droga Krzyżowa  

i Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.1800 - Nabożeństwo Męki 

Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 2200 

Wielka Sobota 26.03.2016 – Wigilia Paschalna 

godz. 1100 - Rozpoczęcie adoracji Przy Bożym Grobie; godz. 1500 - Nowenna przed 

Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.2200 - Liturgia Wielkiej Soboty i procesja 

rezurekcyjna wokół kościoła.Na Liturgię Wigilii Paschalnej zabieramy świece. 
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Niedziela Zmartwychwstania 27.03.2016 

Msze św.: Dychów godz. 1100, Bronków o godz. 930 i Brzózka o godz. 1230 

Poniedziałek Wielkanocny 28.03.2016 

Msze św.: Dychów godz. 800 i 1100, Bronków godz. 930 i Brzózka o godz.1230. Taca 

przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

TRIUDUUM PASCHALNE  

PROGRAM ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 
WIELKI CZWARTEK 24.03.2016 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dychów, Przyjaciele Paradyża, Róża Różańcowa P. Misztal 

Godz. 21.00 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, młodzież 
starsza, Akcja Katolicka, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 22.00 - zakończenie adoracji 

 
WIELKI PIĄTEK 25.03.2016 

Godz. 14.00 - Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 15.00 - Droga Krzyżowa i Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego 

Godz. 16.00 - Róża Różańcowa P. Ireny Ciesielskiej 

Godz. 17.00 - Bronków, Brzózka, Kołatka oraz ministranci 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dychów, Róża Różańcowa P. Ilony Duchnowskiej 

Godz. 21.00 - Gorzkie Żale cz. III - Młodzież przygotowująca się do sakramentu 
bierzmowania i młodzież starsza, mężczyźni, PZC, Wspólnota dla Intronizacji NSP  

Godz. 22.00 - Zakończenie adoracji 
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WIELKA SOBOTA 26.03.2016 

Godz. 11.00 – Dychów, Uczniowie klas I – IV i Przedszkolaki z Rodzicami  

Godz. 12.00 - Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 13.00 - Uczniowie klas V - VI i Gimnazjum, nauczyciele  

Godz. 14.00 - Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór 

Godz. 15.00 - Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego 

Godz. 16.00 - Dychów, Róża Różańcowa P. Ireny Smoleńskiej 

Godz. 17.00 – Dychów, Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania 

Godz. 18.00 – Dychów, Rada Parafialna, Akcja Katolicka 

Godz. 19.00 – Dychów, Róża Różańcowa z Brzózki 

Godz. 20.00 – Dychów, Róże Różańcowe z Bronkowa 

Godz. 21.00 – Dychów, Chromów, Brzezinka 

 

ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH 

WIELKA SOBOTA 26.03.2016 

 

Dychów   godz. 11.00, 13.00, 16.00 

Chromów  godz. 11.20  

Brzezinka  godz. 11.40 

Bronków  godz. 12.00 

Brzózka   godz. 12.30 

Stary Zagór  godz. 10.30 

 

 

 

 

(MK) 
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AKTUALNOŚCI POAK 

Spotkanie rejonowe w Gubinie  

Członkowie Akcji Katolickiej z: Dychowa, 
Gubina i Krosna Odrzańskiego spotkali 
się na spotkaniu rejonowym w dniu  
27 lutego w parafii pw. Św. Trójcy  
w Gubinie. Podczas Eucharystii, 
odprawianej przez ks. proboszcza 
Ryszarda Rudkiewicza – asystenta AK z miejscowej parafii, wsłuchaliśmy się 
w czytanie z Pisma Św. dotyczącego syna marnotrawnego, doskonale 
nawiązującego do Roku Miłosierdzia Bożego. Następnie w domu 
parafialnym, przy słodkim poczęstunku omawialiśmy najważniejsze dla AK 
tematy. Całość spotkania prowadzili członkowie Zarządu DIAK: wiceprezes – 
Janusz Baran wraz z sekretarzem Ryszardem Furtakiem.  

To nasze spotkanie odbywało się wśród 
członków działających już od wielu lat 
Oddziałów parafialnych, znających 
doskonale swoje zadania w Kościele. 
Oczywiście wśród zebranych zawsze 
pojawiają się nowe osoby i dla nich 
szczególnie cenne były poruszane 
tematy. W strefie nadgranicznej są 
dodatkowe możliwości pokazania 
swojej wiary także we wspólnych 

nabożeństwach z Niemcami. Właśnie tego samego dnia,  również członkowie 
AK będą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej z Guben do Gubina a później w 
czuwaniu modlitewnym w kościele parafialnym, a wszystko przy okazji 
peregrynacji krzyża i ikony – znaków Światowych Dni Młodzieży. Okazuje 
się, że osoby z tego rejonu z wielką troska wypowiadały się na temat 
dobrego zorganizowania udziału młodzieży w ŚDM i godnego ich przyjęcia 
pod swój dach. Chwile zadumy przeżyliśmy przy okazji obejrzanych filmów 
na temat AK, a szczególnie filmu podsumowującego II Kongres naszego 
stowarzyszenia, który odbył się na jesieni 2015 r. w Krakowie. Wiele radości 
sprawiały nam urywki pokazujące naszych ludzi zaangażowanych w dzieła 
AK. Dziękujemy prezesowi POAK z Gubina – Józefowi Żuławie za 
zorganizowanie spotkania i za poczęstunek a ks. proboszczowi za 
odprawienie Mszy Św. i za uczestnictwo w spotkaniu. 

Ryszard Furtak 
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DZIEŃ KOBIET  

Z okazji  nadchodzącego Dnia Kobiet życzymy 

wszystkim parafiankom zdrowia,  pomyślno ści,  pogody 

ducha, a przede wszystkim wielu łask bożych i  op ieki  

Matki Najświętszej.  Niech B óg Miłosierny przyjmie 

nasze wszystkie troski i  kłopoty,  a także radości  dnia 

codziennego jako ofiarę naszego powołan ia.   

                 

  

Wielkanoc - Jan Lechoń  

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,  
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.  
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,  
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.  
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,  
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
 Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy  
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.  
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,  
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.  
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,  
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".  
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,  
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem  
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,  
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem." 
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A  T Y  Z  K I M  N I E S I E S Z  S W Ó J  K R Z Y Ż ?   

Wszyscy ludzie niosą krzyż: słabości,  lęku,  wątpliwości ,  
niezrozumienia,  samotności ,  cierpienia,  choroby. . .   
Przykłady można mnożyć w nieskończoność.   

Pewien człowiek, z trudem 
dźwigający krzyż na swoich 
ramionach skarżył się Bogu: „Boże, 
dlaczego dałeś mi taki ciężki 
krzyż? Widzisz, już nie mam siły 
go nieść? Czy to dlatego, że chodzę 
do kościoła, a gdybym nie chodził, 
to mój krzyż byłby mniejszy  
i łatwiejszy do uniesienia” - pytał 
mężczyzna. „Bo widzisz Boże, 
krzyże innych ludzi muszą być 

lżejsze, może bardziej dopasowane do ich życia i sił fizycznych. Na przykład 
moi sąsiedzi zarabiają na życie w jakiś podejrzany sposób, nadużywają 
alkoholu i innych używek, a nieustannie na ich twarzach widzę radość. Może 
ja też powinienem spróbować żyć tak, jak oni?”. 

I nagle ów stękający z wysiłku mężczyzna słyszy głos: „Możesz wymienić 
swój krzyż. Możesz wybrać inny, które lepiej będzie do Ciebie pasował”. 
„Mogę? Naprawdę? Ok! Boże, to ten niewygodny krzyż odłożę na bok,  
a poszukam innego” - z radością odpowiedział mężczyzna i udał się na 
poszukiwanie.  
Po jakimś czasie zauważył wysoki na ponad dwa metry krzyż, stojący 
samotnie przy drodze jego życiowej wędrówki. I pomyślał: „O, jaki piękny 
krzyż! Nie sposób go nie zauważyć, nawet z dużej odległości. Będzie dla 
mnie idealny, zawsze lubiłem być w centrum uwagi, a dzięki temu krzyżowi 
wszyscy będą mnie widzieć i podziwiać”. Jednak po pewnym czasie nowy 
krzyż stał się dla mężczyzny uciążliwy. Wchodząc do autobusu, ludzie 
krzyczeli, że rozpycha się ze swoim krzyżem tak, bardzo, że dla innych nie 
pozostaje wiele miejsca. Sprzedawcy w sklepach narzekali, że podczas 
zakupów zrzuca z półek cały ułożony na nich towar i nie potrzebnie zabiera 
krzyż z sobą na zakupy. 

Mężczyzna był coraz bardziej rozżalony i wtedy znowu usłyszał głos: 
„Możesz wymienić swój krzyż”. Zadowolony człowiek ponownie odłożył 
niewygodny krzyż i wyruszył na poszukiwanie innego. W pewnym 
momencie zauważył mały krzyż. „O, ten będzie dobry” - pomyślał 
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mężczyzna. „Schowam go do kieszeni tam, gdzie trzymam drobne pieniądze. 
Nikomu nie będzie przeszkadzał. Niczego nim nie zdemoluje. Ten krzyż 
będzie dla mnie idealny”.  

Jednak mężczyzna nie długo cieszył się swoim nowym nabytkiem, ponieważ 
krzyż nadal przeszkadzał mu w zakupach, kiedy szukał w kieszeni drobnych, 
czy kiedy chciał odebrać dzwoniący telefon wyciągał zamiast niego krzyż.  
I znowu zaczął skarżyć się Bogu: „Boże, ten krzyż do mnie nie pasuje, on mi 
przeszkadza, więcej z niego szkody, niż pożytku”. I znowu Bóg odpowiedział 
mężczyźnie: „Możesz go wymienić”. I ponownie porzuciwszy znaleziony 
niedawno krzyż, mężczyzna udał się na poszukiwanie innego, aż dotarł do 
miejsca, w którym rozpoczęły się jego poszukiwania. I wtedy jego oczom 
ukazał się leżący samotnie, niechciany przez nikogo krzyż. 

Wyglądał jakby go ktoś porzucił w biegu. Mężczyzna podniósł go, 
przymierzył na ramię, sprawdził jego ciężar, przeszedł się z nim kilka 
kroków i z wyrazem bezgranicznego szczęścia na twarzy zwrócił się do 
Boga: „Biorę ten krzyż. On jest wykonany jakby specjalnie dla mnie, nie 
rozumiem jak ktoś mógł go porzucić”. Wtedy Bóg mu odpowiedział: „Dobrze, 
zatrzymaj ten krzyż. Tylko chce Ci powiedzieć, że to jest ten sam krzyż, który 
ja przygotowałem dla Ciebie ten, który niosłeś przez życie, ale który zaczął 
Ci ciążyć. To Ty jesteś właścicielem tego porzuconego krzyża”.  
                                                                           * 
Chrystus w Ewangelii św. Łukasza (9,23-27) wyjaśnia słuchaczom, że „Jeśli 
ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Podczas gdy świat, w którym żyjemy 
mówi nam: „bądź jak Kasia”, albo „bądź jak Michał”, albo: „bądź sobą, nie 
musisz być nikim innym, bo jesteś doskonały” Chrystus mówi: „zaprzyj się 
siebie”. Czyli to nie Ty powinieneś stać w centrum Twojego życia, ale Bóg.  
A co się stanie, kiedy skupisz się na sobie i poza czubkiem własnego nosa nie 
będziesz widział niczego więcej? 

We fragmencie Ewangelii, Chrystus mówi także o krzyżu. Bardzo pięknie 
słowa Jezusa wyraził Thomas Shephard w swoim hymnie: „Czy wolno nam 
spokojnie stać, widząc Jezusa znój? Ten krzyż jest dla każdego z nas, ten 
krzyż jest także mój”. Syn Boży kieruje swoje słowa do wszystkich ludzi,  
a nie tylko do wybranych przez siebie Dwunastu uczniów. Wobec tych, 
którzy chcą pójść za Nim, ukazuje On konsekwencje takiego wyboru. 

Naśladowanie Syna Bożego nie jest czynnością jednorazową, ale wymaga 
nieustannego wysiłku, codziennej decyzji i jej nieustannej kontynuacji. 
Niestety zdarza się, że skoncentrowani na sobie stajemy się chrześcijanami 
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na pół etatu, którzy domagają się, zwłaszcza w ciężkich chwilach, aby Bóg 
był na pełen etat. Jednak być uczniem Chrystusa oznacza rezygnację  
z oparcia na sobie samym i ufne oddanie się w ręce Boga, a także gotowość, 
aby każdego dnia iść w ślad za Jezusem, nawet dźwigając niewygodny krzyż. 

Wszyscy ludzie niosą krzyż: słabości, lęku, wątpliwości, niezrozumienia, 
samotności, cierpienia, choroby, przykłady można mnożyć  
w nieskończoność. Ale nie wszyscy chcą go nieść w łączności z Chrystusem, 
dlatego jego ciężar dla wielu z nas jest nie do udźwignięcia. A szatan zna Cię 
lepiej, niż Ty znasz samego siebie i swoje słabości, i wie gdzie i jak mocno 
uderzyć, abyś upadł. Wie, co zrobić, aby krzyż, który niesiesz przygniótł Cię. 
Wtedy wysyła legion żołnierzy, aby płachtą niemocy zakrywają Ci oczy.  
 
A Ty? Będziesz się potykał, będziesz upadał, aż zabraknie Ci sił, aby wstać.  
I co wtedy zrobisz? Ty, który oparłeś się na sobie samym? Wtedy pozostaje 
Ci tylko jedno rozwiązanie. Zwrócić się do Chrystusa. Bo kiedy Ty upadasz, 
On Cię podnosi; kiedy nie widzisz sensu, aby iść dalej, On chce Ci go pokazać; 
kiedy nie radzisz sobie z własną słabością i grzechem, On z Ciebie nie 
rezygnuje. 

Dla wielu chrześcijan krzyż oznacza trudne wyzwanie, burzące ich obraz 
Boga. Tymczasem Chrystus jest Bogiem, który wchodzi w nasze cierpienie, 
przyjmuje je na siebie i w ten sposób je przemienia. Bo tam, gdzie kończą się 
Twoje siły, możliwości i znajomości, tam zaczyna się łaska Chrystusa. Życie 
człowieka nie stoi w miejscu, ale powinno się nieustannie rozwijać. 
Podobnie więc powinna odnawiać się i rozwijać relacja z Chrystusem, jeśli 
ma być prawdziwa i życiodajna. 

                                                                              * 
Drogi Czytelniku, pamiętasz Wielki Tydzień w roku 2005? Telewizyjna 
transmisja Drogi Krzyżowej z Koloseum w Rzymie. Rozważania 
poszczególnych stacji były przerywane krótkimi migawkami przygarbionej 
sylwetki człowieka trzymającego w ręku krzyż. Pamiętasz te obrazy?  
Twarz św. Jana Pawła II nie była dobrze widoczna. Przy ostatniej stacji 
wierni w Koloseum na telebimach, a oprócz nich ludzie w kilkudziesięciu 
krajach śledzili z zapartym tchem, jak papież Polak usiłuje zgonie z tradycją 
podnieść niewielki, drewniany krzyż, który podał mu ks. Mokrzycki… aż  
w końcu wtula się w niego, a z odbiorników płyną odczytywane papieskie 
słowa: „Składam w ofierze moje cierpienie, aby spełniły się zamysły Boże”. 

A ja, Anna Gładkowska? Ja też, każdego dnia przychodzę do Ciebie, Panie  
z krzyżem na ramionach. Nie jestem zdolna dłużej iść sama, nie chcę już 
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sama dźwigać tego ciężaru. Wołam do Ciebie, Chryste z otchłani zmęczenia, 
które ogarnia mnie w ciągu dnia. Panie, proszę Cię, naucz mnie doceniać 
małe kroki, które stawiam na mojej drodze do Ciebie. Boże, niech nie gonię 
za tym, co wielkie w oczach świata i co przerasta moje siły. Chryste, naucz 
mnie dostrzegać Ciebie w każdej życiowej sytuacji, kiedy idziesz obok. 

A Ty, Czytelniku, co powiesz Chrystusowi?                      Anna Gładkowska, wiara.pl 

 

RECEPTA NA MĄDROŚĆ  

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie 
mądrości w modlitwie - pisze autor Księgi Mądrości Syracha. To ostatni 
fragment, ostatnie słowa, świadectwo autora tej szczególnej księgi pouczeń. 

Mądrość to coś więcej niż wiedza. To nie tylko wiedza: znajomość faktów  
i mechanizmów. Mądrość to coś więcej niż praktyczne umiejętności czy 
doświadczenie. Mądrość to umiejętność życia. Takiego życia, o którym na 
jego końcu powie się, że nie było zmarnowane. Takiego życia, które warto 
przeżyć. 

Skąd mam wiedzieć, jak żyć? Czy wystarczy znaleźć mistrza? A może trzeba 
osobiście sprawdzić każdą drogę? Nagromadzić doświadczenia, by w końcu 
wybrać... 

To prawda, doświadczenie jest drogą zdobywania mądrości. Ale to 
kłamstwo, że można spróbować wszystkiego. Każdy wybór jakąś ścieżkę 
zamyka, inną otwierając. Mogę się cofnąć. Ale wtedy nigdy nie dowiem się, 
co byłoby dalej. Mogę nie dokonywać żadnego wyboru. Wtedy nie poznam 
pełni smaku żadnej z dróg. 

To prawda, doświadczenie jest drogą zdobywania mądrości. Ale kosztuje też 
wiele bólu. I mnie i ludzi wokół mnie. Czy da się tego uniknąć? 

Całkiem zapewne nie. Ale wielu cierpień - swoich i cudzych - uniknąć można. 
Trzeba tylko spróbować zaufać Temu, który wie. Choćbyśmy tego w danym 
momencie nie rozumieli. 

Autor Księgi Mądrości Syracha podał swoją receptę na mądrość. Najlepszą. 

 

Źródło: wiara.pl                                                                                                                                                              (AK) 
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PORADY OGRODNICZE NA 
MARZEC 

Marzec w ogrodzie jest bardzo ważnym 

miesiącem, gdyż wreszcie zawita do nas 

upragniona wiosna. Pierwszy dzień 

kalendarzowej wiosny przypada na  

21 marca. Pora zatem zabrać się do 

pracy i porządkowania ogrodów  

i działek po zimie. Powinniśmy także śledzić prognozy pogody, gdyż wbrew 

często spotykanej opinii, to nie mroźna zima, a właśnie przedwiośnie  

i niebezpieczne wiosenne przymrozki, mogą wyrządzić duże szkody  

w naszych uprawach.  

Marzec w sadzie. Rozpoczynamy porządkowanie działki po zimie. 
Wygrabiamy pozostałe opadłe zeszłoroczne liście i oglądamy w jakim stanie 
są rośliny sadownicze, czy nie są widoczne uszkodzenia mrozowe drzew lub 
oznaki infekcji chorobowych. Gdy kora drzew popękała, konieczne jest 
podjęcie próby wyleczenia ran na drzewach. Wykonujemy cięcie drzew  
i krzewów owocowych - w połowie marca przycinamy posadzone jesienią 
młode drzewa owocowe, a także krzewy.  

Marzec w ogrodzie warzywnym. Jeżeli nie zakupiliśmy jeszcze nasion  
i nawozów, nadszedł najwyższy czas aby wybrać się do sklepu ogrodniczego. 
Wybór nasion warto wcześniej przemyśleć abyśmy do sklepu szli już z listą 
poszukiwanych odmian. 

Marzec w ogrodzie ozdobnym. Od początku marca, o ile zrobiło się już 
wystarczająco ciepło, usuwamy okrycia zimowe, które zabezpieczały przed 
mrozami i wiatrami rośliny ozdobne. W ogrodzie ozdobnym zaczynamy 
usuwać resztki bylin pozostałe po zeszłym roku. Uschnięte łęty obcinamy 
tuż przy ziemi i jeśli nie wykazują oznak chorób przenosimy na 
kompostownik, gdzie dostarczą materii organicznej do produkcji cennej 
próchnicy. Przycinamy krzewy kwitnące późną wiosną i latem. Odpowiednie 
cięcie krzewów ozdobnych a gwarantuje intensywny wzrost i ładny wygląd 
roślin.  

Trawnik w marcu. Z trawnika zgrabiamy rozłożony jesienią obornik, 
kompost i stare liście. Trawnik będzie teraz potrzebował tlenu z powietrza. 
Powinniśmy więc zacząć go intensywnie pielęgnować. Na początek 
usuwamy przez wygrabienie resztki zaschniętych źdźbeł oraz mech 

http://poradnikogrodniczy.pl/drzewa_po_zimie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/icodalej.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ochrona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecieozdobnych.php
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tworzące filc. Małe trawniki możemy nakłuwać widłami. Aby przewietrzyć 
trawniki o większych powierzchniach, warto zastosować specjalne 
urządzenia, takie jak nacinaki do darni lub aeratory. W drugiej połowie 
marca (najlepiej w momencie zaobserwowania pierwszych symptomów 
wzrostu) trawnik zasilamy nawozem. Ponieważ zalecane jest zarówno 
nawożenie azotowe, potasowe, jak i fosforowe, najprościej będzie po prostu 
użyć nawóz wieloskładnikowy. Trawnik warto również zasilić w magnez  
i wapń, do czego doskonale nadaje się dolomit. 

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Sernik z makiem 

Potrzebne składniki 

Masa serowa: 1 Budyń o smaku waniliowym,  
¾ kostki masła, 1,5 szkl. cukru pudru,  4jajka , 
1kg mielonego sera, 50g rodzynek  
Masa makowa:  300g maku , 0,5 kostki stopionego masła 4 jajka,  
1 szkl.cukru, aromat migdałowy  
Spód kruchy:  1,5 szkl.mąki ,3 łyżki cukru pudru , 100g masła, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, 1 jajko, 1 łyżka gęstej śmietany 18%  

Sposób przygotowania. Zacznij od masy serowej - masło utrzyj z cukrem  
i żółtkami. Dodaj ser, proszek budyniowy, ubitą pianę z białek i rodzynki. 
Mak zaparz wrzącą wodą, zagotuj, pozostaw do ostudzenia. Odsącz i zmiel  
z cukrem dwa razy w maszynce do mięsa. Dodaj jajka, masło i aromat 
migdałowy. Dokładnie wymieszaj. Z podanych składników zagnieć ciasto. 
Rozwałkuj je i wyłóż nim wysmarowaną tłuszczem lub wyłożoną folią 
aluminiową blachę. Na cieście rozłóż łyżką masę makową (nie wyrównuj), 
następnie masę serową. Piecz w temperaturze 180°C przez około 60 minut. 

 
Mazurek wielkanocny 

Potrzebne składniki: 500g mąki 
krupczatki, 250 g masła, 2 łyżki cukru 
pudru, 1 jajko, 3 żółtka ,orzechy, migdały 
(do dekoracji),  1 cukier wanilinowy, 1 szkl. 
śmietany 30%,  2 szkl. cukru 
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Sposób przygotowania 

Mąkę posiekaj z masłem i cukrem, dodaj jajko i żółtka. Szybko zagnieć ciasto 
i wstaw na 30 minut do lodówki. Trochę ciasta odłóż na wałeczki do 
podwyższenia brzegów mazurków .Resztę ciasta rozwałkuj na dwa placki 
grubości 5 mm, rozłóż na dwóch blaszkach. Uformuj wałeczki i ułóż je na 
brzegach mazurków. Piekarnik rozgrzej do 220°C. Piecz 10-20 minut. 
Przygotuj pomadę śmietanową: do dużego rondla wlej śmietanę, wsyp 
cukier i Cukier wanilinowy. Gotuj na małym ogniu 11 minut, mieszając od 
momentu wrzenia. Po zdjęciu z ognia ucieraj przez chwilę drewnianą łyżką. 
Pomadę wylej na mazurki i rozsmaruj, udekoruj płatkami migdałów  
i orzechami. 

Pasztet domowy 

Jeśli szukacie przepisu na pasztet 
domowy, proponujemy 
przygotowanie tego tradycyjnego 
specjału z wątróbki drobiowej, 
boczku, wołowiny, kurczaka  
i wieprzowej łopatki. 
 
Danie zyska na smaku oraz będzie 
miało wspaniały aromat, jeśli 
wykorzystasz do jego przygotowania Bulion drobiowy z liściem 
laurowym i zielem angielskim. Domowy pasztet przypraw gałką 
muszkatołową i imbirem oraz tradycyjnie – solą i pieprzem. 
 
Pasztet zapiekaj w piekarniku, a następnie podawaj np. z Sosem tatarskim 
oraz pieczywem. Idealnie komponuje się również z grzybami! 

Potrzebne składniki: 

2 kostki bulionu drobiowego z liściem laurowym i zielem angielskim, Sos 
tatarski (do smaku), 250 g łopatki wieprzowej, 250 g kurczaka, 250 g 
wołowiny, 250g boczku, 250 g wątróbki drobiowej, 1 marchewka,  
1pietruszka, kawałek selera, 2 cebule, 3 łyżki smalcu, 2 łyżki masła, 5 łyżek 
tartej bułki, 4 jajka, sól, pieprz, gałka muszkatałowa, imbir (do smaku).  

Zimne sosy : Sos tatarski lub Sos wiosenny z koperkiem 
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Sposób przygotowania 

Mięso i warzywa pokrój w kostkę. Rozgrzej smalec i podsmaż mięso oprócz 
wątróbek, następnie dodaj warzywa. Przełóż do garnka, zalej wodą (tak, aby 
mięso było przykryte), dodaj kostki bulionowe.Gotuj ok. 50-60 minut. Na 10 
minut przed końcem gotowania wrzuć wątróbki, przestudź. Wsyp bułkę 
tartą, pozostaw do nasiąknięcia.Następnie dwukrotnie zmiel w maszynce do 
mielenia. Dodaj jajka i dopraw do smaku solą, pieprzem, gałką i imbirem. 
Formę do zapiekania posmaruj masłem i posyp bułką tartą. Przełóż masę 
mięsną. Piekarnik rozgrzej do temp. 200°C, wstaw formę i piecz przez 40 
minut. Podawaj z Sosem tatarskim. 

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  M A R C U  

Intencja ogólna:  Aby rodziny przeżywające trudności 

otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać  

w zdrowym i pogodnym środowisku. 

 

Intencja misyjna:  Aby chrześcijanie dyskryminowani lub 

prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni 

Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła. 

 

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  160  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

