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APOSTOŁOWIE  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA   c.d  

Kontynuując cykl artykułów o Bożym 

Miłosierdziu, przedstawiamy postać drugiego 

apostoła Bożego Miłosierdzia XX wieku, jakim 

jest bł. ks. MICHAŁ SOPOĆKO. Urodził się  

1 listopada 1888 roku w Nowosadach na 

Wileńszczyźnie. Pochodził z bardzo pobożnej, 

patriotyc znej rodziny. Rodzice - pomimo 

problemów materialnych - zadbali o jego 

wykształcenie. W 1910 roku Michał Sopoćko 

wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie. 

Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 

1914 roku. Pierwszą jego placówką była parafia w Taboryszkach. Poświęcił 

sie tam pracy duszpasterskiej z dziećmi, które przygotowywał do Pierwszej 

Komunii Świętej. Tworzył sieć szkół, kompletował bibliotekę. Działalność 

oświatową kontynuował także po wybuchu wojny i późniejszym przejściu 

przez Wileńszczyznę frontu niemiecko - rosyjskiego.  Po kilku latach -  

w 1919 roku - ks. Sopoćko rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Warszawskiego. Już wcześniej podjął obowiązki kapelana 

wojskowego przy szpitalu polowym w Warszawie. Po miesiącu poprosił  
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o skierowanie na front wojny polsko - bolszewickiej w ramach służby  

w Pułku Wileńskim. Jako kapelan udzielał posługi sakramentalnej, 

asystował w szpitalach polowych. Ksiądz Sopoćko organizował pomoc 

społeczną dla wdów po żołnierzach i sierot wojennych. Podjął również 

studia w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. Był jednym z pierwszych 

polskich duchownych zaangażowanych w działalność trzeźwościową.   

W 1926 roku ks. Michał Sopoćko uzyskał doktorat na Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wówczas podjął pracę na 

Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Mianowano go także  wileńskiego 

seminarium duchownego. Wykładał historię filozofii, pedagogikę, 

homiletykę i katechetykę. W 1932 roku został spowiednikiem sióstr 

zakonnych. Już w roku następnym jedną z jego penitentek została Siostra 

Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 

"Poznałem siostrę Faustynę w roku 1933, która od razu powiedziała, że zna 

mnie od dawna i że mam być jej kierownikiem oraz głosić światu  

o miłosierdziu Bożym" - zapisał w swoim dzienniczku. Ona to przedstawiła 

duchownemu przeżycia związane z objawieniami Chrystusa. Przekazała mu 

prośby Jezusa: o podjęcie starań o ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego 

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, żądanie namalowania obrazu  

z wizerunkiem najmiłosierniejszego Zbawiciela oraz powołanie nowego 

zgromadzenia zakonnego. To właśnie realizacją tych zadań miał się zająć ks. 

Michał Sopoćko.  Początkowo kapłan sceptycznie odnosił się do relacji 

Faustyny. Nakazał jej opisywać swoje przemyślenia i wizje. Dzięki temu 

mamy dziś Dzienniczek.  Kolejne lata były wypełnione badaniami  

i propagowaniem kultu Miłosierdzia Bożego. W 1934 roku ks. Sopoćko 

habilitował się z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Warszawskim. W tym 

samym roku mianowano go rektorem kościoła św. Michała w Wilnie, gdzie  

4 kwietnia 1937 roku został poświecony i umieszczony pierwszy obraz 

Jezusa Miłosiernego z napisem "JEZU UFAM TOBIE ". To właśnie sam ks. 

Michał Sopoćko zlecił malarzowi - Eugeniuszowi Kazimirowskiemu - 

przygotowanie wizerunku zgodnie z zaleceniami Siostry Faustyny.   

W czerwcu 1936 roku ks. Sopoćko przesłał biskupom zgromadzonym na 

Konferencji Episkopatu w Częstochowie reprodukcję obrazu z napisem "Jezu 

ufam Tobie". W kolejnym roku wydał broszurę zatytułowaną "Miłosierdzie 

Boże w liturgii". Zawarł w niej postulat wprowadzenia odrębnego święta 
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poświeconego Bożemu Miłosierdziu. Gdzie mógł wyjaśniał, że " kult 

Miłosierdzia Bożego nie tylko w niczym nie sprzeciwia się dogmatom ani 

liturgii, ale zmierza do wyjaśnienia prawd wiary świętej i poglądowego 

przedstawienia tego, co dotychczas w liturgii było tylko w związku, do 

uwypuklenia i przedstawienia całemu światu tego, o czym obszernie pisali 

Ojcowie Kościoła, a czego dziś domaga się wielka nędza ludzka".  Kiedy 

zmarła Siostra Faustyna, ks. Sopoćko zajął się jeszcze bardziej 

propagowaniem kultu Miłosierdzia Bożego. Pisał na ten temat artykuły do 

prasy katolickiej, wydawał kolejne broszury z tekstem koronki i reprodukcją 

obrazu.  Po wybuchu II wojny światowej, kiedy abp Romuald Jałbrzykowski 

zezwolił na informowanie wiernych o widzeniach Faustyny i genezie 

powstania obrazu, kult Bożego Miłosierdzia jeszcze bardziej się rozwijał. 

Ksiądz Sopoćko napisał wówczas po łacinie traktat teologiczny  

o Miłosierdziu Bożym i o potrzebie ustanowienia jego święta. Rozpoczął 

także intensywne nauczanie o kulcie podczas kazań oraz konspiracyjnych 

spotkań, między innymi wśród członków Koła Inteligencji Katolickiej  

i Sodalicji Mariańskiej.  W czasie okupacji gestapo poszukiwała ks. Sopoćki. 

Niemcy chcieli go aresztować, gdyż pomagał wileńskim Żydom. Kaplan 

uniknął jednak aresztowania - w przebraniu i pod fałszywym nazwiskiem 

wydostał się z Wilna i przez ponad rok ukrywał się w Czarnym Borze. 

Mieszkając w samotności, pracował nad traktatem zatytułowanym" 

Miłosierdzie Boże w dziełach Jego". Publikacja została wydana w Rzymie, 

Paryżu i Londynie w latach 1959-1967. Po wojnie ks. Michał Sopoćko 

powrócił do Wilna, gdzie wykładał w seminarium. W 1947 roku z ostatnim 

transportem repatriacyjnym Polaków powrócił do Białegostoku. Jak mówią 

świadkowie życia ks. Michała, kapłan bardzo przeżywał problemy związane 

z nieporozumieniami wokół kultu Miłosierdzia Bożego. Wobec 

pojawiających się zakazów rozpowszechniania tego kultu pisał pisma do 

prymasa Polski i episkopatu. To nie pomogło i 1959 roku Stolic Apostolska 

wydała zakaz krzewienia kultu Miłosierdzia Bożego. 

W specjalnej nocie stwierdzono, że przeżycia Faustyny nie mają źródła 

nadprzyrodzonego. To był ogromny cios dla kierownika duchownego 

zakonnicy. Kapłan nie poddawał się jednak i choć nie mówił o samej Siostrze 

Faustynie, to wciąż głosił Boże Miłosierdzie.  W 1962 roku ks. Michał 

Sopoćko przeszedł na emeryturę. Bóg - w swej dobroci - dał mu doczekać 
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jubileuszu 50-lecia i 60-lecia posługi kapłańskiej. W 1972 roku ks. Sopoćko 

został wyróżniony funkcją kanonika gremialnego Kapituły Bazyliki 

Misjonarek w Białymstoku. Zmarł 15 lutego 1975 roku w domu zakonnym 

Sióstr Misjonarek w Białymstoku.  Ksiądz Sopoćko nie doczekał czasu 

zniesienia zakazu propagowania objawień o Miłosierdziu Bożym przez 

Stolicę Apostolską. Stało sie to dopiero w 1978 roku, po zapoznaniu się  

z oryginalną dokumentacją oraz po interwencji ówczesnego arcybiskupa 

krakowskiego kard. Karola Wojtyły, wielkiego orędownika kultu Bożego 

Miłosierdzia.  W 1978 roku rozpoczął się w Białymstoku proces beatyfikacji 

ks. Sopoćki na szczeblu diecezjalnym. 20 grudnia 2004 roku w Watykanie 

został ogłoszony dekret o heroiczności cnót tego sługi Bożego, a 17 grudnia 

2007 roku zatwierdzono cud za jego przyczyną. 28 września 2008 roku  

w Białymstoku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się grób 

kapłana, miała miejsce uroczysta beatyfikacja.  

I tak pokrótce przedstawiliśmy oto życie i losy naszych Apostołów 

Miłosierdzia Bożego. Jak widzisz czytelniku łatwe ono nie było... Ale warto 

było pokonać tle przeciwności by teraz w spokoju i godności móc przeżywać 

ten kult Bożego Miłosierdzia, tylko nie zaprzepaśćmy tego Ich wysiłku.... 

                                                                                                                                     (BL) 

 

 

L I T A N I A  D O  

M I Ł O S I E R D Z I A  B O Ż E G O  

Kyrie, eleison, Chryste, eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, 
wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad 
nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże – 
zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad 
nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj 
się nad nami. 

Miłosierdzie Boże, najwyższy 
przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona 
miłości Uświęciciela, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, niepojęta 
tajemnico Trójcy Świętej, 
ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, wyrazie 
największej potęgi Boga, ufamy 
Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu 
duchów niebieskich, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, powołujące nas 
z nicości do istnienia, ufamy Tobie! 
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Miłosierdzie Boże, ogarniające 
wszechświat cały, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, darzące nas 
życiem nieśmiertelnym, ufamy 
Tobie! 
Miłosierdzie Boże, chroniące nas 
przed zasłużonymi karami, ufamy 
Tobie! 
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z 
nędzy grzechu, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, 
usprawiedliwiające nas w Słowie 
Wcielonym, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, wypływające z 
ran Chrystusowych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, tryskające z 
Najświętszego Serca Jezusowego, 
ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, dające nam 
Najświętszą Maryję Pannę za Matkę 
Miłosierdzia, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w objawieniu 
tajemnic Bożych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu 
Kościoła powszechnego, ufamy 
Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu 
sakramentów świętych, ufamy 
Tobie! 
Miłosierdzie Boże, przede 
wszystkim w sakramencie chrztu i 
pokuty, ufamy Tobie! 

Miłosierdzie Boże, w sakramencie 
Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w powołaniu 
nas do wiary świętej, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu 
grzeszników, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu 
sprawiedliwych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, w 
udoskonaleniu świątobliwych, 
ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i 
cierpiących, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc 
udręczonych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz 
zrozpaczonych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, towarzyszące 
wszystkim ludziom zawsze i 
wszędzie, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, uprzedzające 
nas łaskami, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, pokoju 
konających, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, rozkoszy 
niebiańska zbawionych, ufamy 
Tobie! 
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo 
dusz czyśćcowych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, korono 
Wszystkich Świętych, ufamy Tobie! 
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane 
źródło cudów, ufamy Tobie!

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata 
na krzyżu – przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej 
– wysłuchaj nas, Panie. 
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Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – 
zmiłuj się nad nami.  
K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. 
W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.   
 
Módlmy się: 
Boże, w którym miłosierdzie 
jest niezgłębione, a skarby 
litości nieprzebrane, wejrzyj na 
nas łaskawie i pomnóż w nas 
ufność w miłosierdzie Twoje, 
byśmy nigdy, nawet w 
największych trudnościach nie 
poddawali się rozpaczy, lecz 
zawsze ufnie zgadzali się z wolą 
Twoją, która jest samym 
miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, 
który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. 
Amen. 
 

 

25 KWIETNIA –  ŚW. MARKA EWANGELISTY  

 
Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje 
Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako "Jana zwanego Markiem". 
Pochodził z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy. Zapewne w czasach 
publicznej działalności Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową; 
pochodziła z Cypru. Jest bardzo prawdopodobne, że była właścicielką 
Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. 
"Człowiek niosący dzban wody" (Mk 14, 13) - to prawdopodobnie Marek. 
Jest również bardzo możliwe, że matka Marka była właścicielką ogrodu 
Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje 
ciekawy szczegół, o którym żaden z Ewangelistów nie wspomina: że  
w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne  
w budce czy też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien 
młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i owinięty 
jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa 
zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł 
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do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło  
w rękach pachołka (Mk 14, 15).  
Marek był uczniem św. Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha 
Świętego św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywa go swoim 
synem (1 P 5, 13). Wieczernik służył Apostołom za dom schronienia po 
śmierci Chrystusa Pana. Tam właśnie udał się książę Apostołów zaraz po 
swoim cudownym uwolnieniu przez anioła z więzienia (Dz 12, 11-17). 
Kiedy w roku 44 św. Paweł i św. Barnaba przybyli do św. Piotra z jałmużną 
dla Kościoła w Jerozolimie, znaleźli św. Piotra i św. Jakuba w Wieczerniku. 
Barnaba był krewnym Marka. Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi  
w podróży do Antiochii, a potem w pierwszej podróży na Cypr. Kiedy zaś 
Paweł chciał iść w głąb Małej Azji przez wysokie góry Tauru, Marek się 
sprzeciwił, co bardzo rozgniewało Apostoła narodów. Marek nie czuł się 
zdolny ponosić trudów tak uciążliwej pieszej wyprawy i dlatego w roku 49 
w Pergo zawrócił (Dz 12, 25; 13, 13). Kiedy Paweł wybierał się z Barnabą  
w swą drugą podróż apostolską, Barnaba chciał zabrać ze sobą Marka, ale 
Apostoł narodów nie zgodził się na to. Wtedy Barnaba opuścił Pawła. Razem 
z Markiem udali się wówczas razem na Cypr. Była to wyspa rodzinna 
Barnaby, a może także i Marka (Dz 15, 35-40). W kilkanaście lat potem,  
w roku 61, widzimy ponownie Marka przy Pawle w Rzymie. Pisze o tym sam 
Apostoł w Liście do Kolosan i do Filemona (Kol 4, 10; Flm 24). Możliwe, że 
Marek wybierał się wtedy, wysłany przez św. Pawła, do wspomnianych 
adresatów, gdyż Apostoł narodów żąda dla niego gościnnego przyjęcia.  
W Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby przybył 
do niego także Marek, jest mu bowiem "przydatny do posługiwania" (2 Tm 
4, 1). Na tym urywają się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie 
wiemy nic pewnego o jego dalszych losach. Według tradycji miał być 
założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym 
biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania 
cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego śmierci do czasów cesarza 
Trajana (98-117). Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy żadnych 
danych. Zastanawia to, że o męczeńskiej śmierci Marka nic nie wie św. 
Hieronim. Tym większe zastrzeżenie budzi legenda, według której Marek 
miał głosić Ewangelię w Akwilei, a nawet w Lorch (Austria).  
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis 
życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem 
katechezy św. Piotra. Marek napisał ją przed rokiem 62, w którym ukazała 
się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst Markowy mógł więc powstać  
w latach 50-60. Autor zaczyna swoją relację od chrztu Pana Jezusa  
i powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół 
pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 
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29-31). 
Święty Marek znał doskonale język aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał 
nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa aramejskie na język grecki (Mk 5, 
4; 14, 36; 15, 22). Tłumaczy również zwyczaje żydowskie (Mk 7, 1-23; 14, 
12). Ewangelię swoją pisał zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych  
w Rzymie gminie chrześcijańskiej: Aleksandra i Rufusa (Mk 15, 21) jako 
pośrednich świadków męki Pańskiej. Święty Marek jest patronem pisarzy, 
notariuszy, murarzy, koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji,  
a także Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach 
pogody. 
W ikonografii św. Marek ukazywany jest  
w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako 
biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni 
zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go 
m.in. lew ze skrzydłami - jedno  
z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, 
drzewo figowe, zwój. 
Marek w księgach Nowego Testamentu 
występuje pod imieniem Jan. Dzieje 
Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako 
"Jana zwanego Markiem". Pochodził  
z Palestyny. Imienia jego ojca nie znamy. 
Zapewne w czasach publicznej działalności 
Pana Jezusa jego matka, Maria, była wdową; 
pochodziła z Cypru. Jest bardzo 
prawdopodobne, że była właścicielką 
Wieczernika, gdzie Chrystus spożył z Apostołami ostatnią wieczerzę. 
"Człowiek niosący dzban wody" (Mk 14, 13) - to prawdopodobnie Marek. 
Jest również bardzo możliwe, że matka Marka była właścicielką ogrodu 
Getsemani na Górze Oliwnej. Marek bowiem w swojej Ewangelii podaje 
ciekawy szczegół, o którym żaden z Ewangelistów nie wspomina: że  
w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu znalazł się w nim (zapewne  
w budce czy też w małym domku, jaki się tam znajdował) pewien 
młodzieniec. Kiedy usłyszał krzyki zgrai żydowskiej, obudził się i owinięty 
jedynie prześcieradłem, wybiegł na zewnątrz. Kiedy zobaczył, że Jezusa 
zabierają oprawcy, zaczął krzyczeć. Wtedy ktoś ze służby świątyni podbiegł 
do niego, aby go pochwycić, ale on uciekł, zostawiając prześcieradło  
w rękach pachołka (Mk 14, 15).                               
                                               
                                                                                                      Źródło: brewiarz.pl        (AK) 
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Wielebny Księże,  

 

z okazji imienin pragniemy złożyć 

serdeczne życzenia obfitych Bożych łask 

oraz samych radosnych chwil! 

Niech Duch Święty opromienia swym światłem 

każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, 

Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, 

a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca. 

Parafianie 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 
Do wieczności w marcu odeszli:  
- śp. Stanisław Zakrzewski  
z Dychowa 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
KWIECIEŃ 2016 
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                 
ŚRODA 13.04.2016 
godz. 18.00 – śp. Cecylia, Józefa, 
Zofia, Ignacy, Henryk, Krzysztof 
Daniel 
PIĄTEK 15.04.2016 
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od kolegów  
i koleżanek z pracy 
SOBOTA 16.04.2016 
godz. 17.00 – śp. Stanisław, Marcin 

NIEDZIELA 17.04.2016  
godz. 8.00 – śp. Stanisława, Ryszard 
Tumiłowicz   
godz. 11.00 – w intencji Ewy  
i Łukasza Mrozowskich z okazji  
1 rocznicy ślubu                 
ŚRODA 20.04.2016 
godz. 18.00 – w intencji Antosia  
z okazji 9 urodzin oraz w intencji 
jego rodzeństwa: Mai, Stasia  
i Anieli oraz ich rodziców 
PIĄTEK 22.04.2016 
godz. 18.00 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego 
SOBOTA 23.04.2016 
godz. 16.00 – ślub: Musiał 
Katarzyna i Ostrowski Szczepan  
NIEDZIELA 24.04.2016  
godz. 8.00 – śp. Mikołaj Grabowski 
w 16 rocznicę śmierci   
godz. 11.00 – w intencji ks. 
Proboszcza Marka z okazji imienin, 
dziękczynno-błagalna                
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ŚRODA 27.04.2016 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Samulewicz i Szymańskich 
PIĄTEK 29.04.2016 
godz. 10.00 – wolna intencja 
SOBOTA 30.04.2016 
godz. 10.00 – o światło Ducha 
Świętego i Boże błogosławieństwo 
dla Kacpra na egzaminy maturalne  
 
MAJ 2016 
NIEDZIELA 01.05.2016  
godz. 8.00 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego 
godz. 11.00 – w intencji Jasia 
Ząbczyk z okazji 1 rocznicy urodzin 
oraz jego siostrzyczki Marysi i ich 
rodziców 
PONIEDZIAŁEK 02.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski w 30 dni po pogrzebie 
WTOREK 03.05.2016  
godz. 8.00 – w intencji Anny  
i Franciszka Mielnik z okazji 55 
rocznicy ślubu 
godz. 11.00 – śp. Helena Waszczuk, 
ś. Leokadia, Stanisław 
Ciechanowicz 
ŚRODA 04.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Rozalia, Wojciech, 
Józef Zuber 
PIĄTEK 06.05.2016 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 07.05.2016 
godz. 17.00 – śp. Stanisław, 
Barbara, Maciej Grudzińscy 
NIEDZIELA 08.05.2016  
godz. 8.00 – śp. Roman Ciesielski  
w 16 rocznicę śmierci    

godz. 11.00 – w intencji P. 
Stanisława Nadolnego i P. 
Stanisława Mielnika z okazji 
Imienin                
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
KWIECIEŃ 2016 
NIEDZIELA 10.04.2016 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Świątek – 
30 dni po śmierci 
CZWARTEK 14.04.2016 
godz. 18.00 – śp. Helena, 
Franciszek, Antonina, Jan 
Patynowscy 
NIEDZIELA 17.04.2016 
godz. 9.30 – śp. Marta, Mieczysław, 
Marian, Stanisław i zmarli  
z rodziny Jabłońskich 
godz. 9.30 – śp. Helena, Franciszek, 
Henryk, Józef Patynowscy 
CZWARTEK 21.04.2016 
godz. 18.00 – śp. Zenon Więzowski 
w 1 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 24.04.2016 
godz. 9.30 – dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie 
dla całej rodziny 
CZWARTEK 28.04.2016 
godz. 18.00 – śp. Jan, Józefa Klinik, 
śp. Józef, Stanisława Sapikowscy  
 
MAJ 2016 
NIEDZIELA 01.05.2016 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Mucha  
w 8 rocznicę śmierci  
WTOREK 03.05.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak 
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CZWARTEK 05.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Bogusław 
Krasuski  
NIEDZIELA 08.05.2016  
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
w 10 rocznicę śmierci   
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
KWIECIEŃ 2016 
NIEDZIELA 10.04.2016 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo dla Roksany  
i Dawida z okazji urodzin 
WTOREK 12.04.2016 
godz. 18.00 – za parafian 
 
 
 
 

NIEDZIELA 17.04.2016 
godz. 12.30 – śp. Helena i Jan 
Janiszewscy 
WTOREK 19.04.2016 
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 24.04.2016 
godz. 12.30 – śp. Leonia, Piotr, Julia, 
Florian Błaszków 
 
MAJ 2016 
NIEDZIELA 01.05.2016 
godz. 12.30 – śp. Józef, Weronika, 
Maria Skrzypacz  
WTOREK 03.05.2016  
godz. 12.30 – Odpust – za Parafian 
NIEDZIELA 08.05.2016  
godz. 12.30 – śp. Władysław Dębski  
 

(MK) 

 

AKTUALNOŚCI POAK 

KONKUR S „OJCZYZNO MA”  

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej 
po raz kolejny organizuje konkurs wiedzy 
patriotycznej pt. „Ojczyzno Ma”. Zaproszenie do 
tegorocznej edycji konkursu kierujemy do uczniów 
szkół gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych konkurs 
poprowadzimy dwu etapowo. Pierwszy wpisze się w 
czas majowy, kiedy to wspominamy Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
oraz Święto Królowej Polski. Finał konkursu zaplanowano tuż przed kolejną 
rocznicą Odzyskania Niepodległości przypadającą w listopadzie. 

Dzisiejsze losy Polski skłaniają nas dorosłych do refleksji, skłaniają do tego 
by ze szczególną mocą Wam kochani młodzi ludzie przekazać ducha 
patriotyzmu. Dlatego pragniemy zachęcić Was, Waszych katechetów, 
nauczycieli i wychowawców do współpracy i udziału w konkursie. Akcja 
Katolicka realizuje program duszpasterski Kościoła w Polsce. Dlatego też 
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nasza inicjatywa wpisuje się w trwający rok obchodów 1050 rocznicy chrztu 
Polski, który to dał podwalimy polskiej państwowości. 

W temacie konkursu informacji udzieli viceprezes DIAK Janusz Baran tel. 
603 197 099, e-mail: jany44@wp.eu, który to w nieprzekraczalnym 
terminie, do dnia 20.04.2016 r. przyjmuje zgłoszenia z POAK oraz z innych 
środowisk przystępujących do udziału w konkursie. 

UROCZYSTOŚĆ 1050 CHRZTU  POLSKI  

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej 
weźmie udział w zaplanowanym na 16 kwietnia 2016 r. 
spotkaniu narodowym, na stadionie INEA w Poznaniu. 
Reprezentować ją będzie blisko 70 osobowa grupa 
uczestników. W Poznaniu spotkamy się  
z uczestnikami z Gorzowa Wlkp., Dobiegniewa i 
Wschowy. weźmiemy udział w dwóch częściach 
zaplanowanej na ten dzień uroczystości: Część I - godzina 
10.50 Świętowanie jubileuszowe „Gdzie chrzest, tam 
nadzieja”, o godzinie 14.00 Eucharystia z chrztem 
dorosłych i posłaniem oraz Część II - godzina 19.45 
Musical „Jesus Christ Superstar”.  

  
Urszula Furtak, prezes 

 

Drodzy Parafianie! 

W dniu 24 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00  

w Kościele Parafialnym w Dychowie zostanie 

odprawiona Msza Św. w intencji  

Księdza Proboszcza Marka Kowala.  

Niech nie zabraknie nikogo z nas podczas tej  

jakże ważnej modlitwy dziękczynno – błagalnej  

z okazji imienin naszego Duszpasterza!    

                                                                                                                                                                    (AK) 

mailto:jany44@wp.eu
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PORADY OGRODNICZE NA KWIECIEŃ 

Kwiecień w ogrodzie to czas radości dla 
miłośników roślin. Mamy wiosnę  
i coraz wyraźniej widać jak budzi się przyroda. 
Jak sama nazwa miesiąca wskazuje, jest to 
miesiąc, w którym rozpoczyna się okres 
kwitnienia wielu roślin. Nadeszła już pora aby ostro zabrać się za 
porządkowanie ogrodu po zimie i inne prace na działce. Pracom 
ogrodniczym w kwietniu będzie sprzyjać wydłużający się dzień.  
W pierwszych dniach kwietnia słońce będzie wschodzić zaraz po godz. 6,  
a zachodzić dopiero po 19. W ciągu tego miesiąca dzień wydłuży się o 
kolejne ponad 1,5 godziny. Wykonując kwietniowe prace w ogrodzie 
pamiętajmy tylko aby się zbytnio nie rozpędzić, szczególnie przy 
odkrywaniu roślin, gdyż noce bywają jeszcze mroźne.  

Sad. Kończymy zimowe cięcie drzew w sadzie. Do kwietnia możemy opóźnić 
cięcie gatunków najbardziej narażonych na uszkodzenia mrozowe, takich 
jak śliwa, morela, brzoskwinia i nektaryna. Początek kwietnia to ostateczny 
termin aby przyciąć winorośl (opóźnienie cięcia do kwietnia ma pozytywny 
wpływ w miejscach szczególnie narażonych na przymrozki). Tnąc winorośl 
pamiętaj, iż owocuje ona na pędach jednorocznych, wyrastających z pąków 
położonych na dwuletnich pędach zdrewniałych. Zwlekanie z przycięciem 
do końca kwietnia lub początku maja spowoduje silny wyciek soków z ran 
po cięciu i osłabi krzewy, zatem zabieg przeprowadź jak najszybciej. 
Początek kwietnia to ostateczny termin przygotowywania drzew do 
przeszczepienia. Gałęzie przeznaczone do przeszczepiania skracamy,  
w zależności od ich grubości, na długość 30 do 60 cm, licząc od miejsca 
rozgałęzienia. Gałęzie dolne pozostawiamy dłuższe, zaś górne - krótsze. 
Przewodnik skracamy do przeszczepienia na około 30 cm od ostatniego 
rozgałęzienia. Miejsce do przeszczepienia wybieramy tak, aby kora była była 
gładka, wolna od uszkodzeń mechanicznych i bez rozgałęzień. 

Ogród warzywny. Na miejsce stałe sadzimy rozsadę warzyw - cebuli i pora, 
a na początku miesiąca - wczesnych odmian kalarepy i sałaty. Odmiany 
późniejsze wysadzimy pod koniec miesiąca. Do połowy kwietnia kończymy 
siew grochu i szpinaku. W drugiej połowie miesiąca na zagonie wysiewamy 
pora. Przez cały kwiecień w ogrodzie możemy wysiewać rzodkiewkę, 
najlepiej w odstępach 7 do 10 dniowych w różnych miejscach - do gruntu 
odkrytego, przykrywanego potem włókniną lub folią perforowaną, do 
niskiego tunelu foliowego lub do zimnego inspektu. To zapewni nam 
ciągłość zbiorów przez cały sezon. Pamiętajmy, iż rzodkiewka lubi dobre 

http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/morela-odmiany-uprawa-ciecie-choroby.php
http://poradnikogrodniczy.pl/brzoskwinia-odmiany-na-dzialke-uprawa-ciecie-choroby.php
http://poradnikogrodniczy.pl/winorosl.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rozsadawarzyw.php
http://poradnikogrodniczy.pl/por.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#groch
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
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nasłonecznienie. Wysiewamy nasiona średnio późnych odmian marchwi na 
zbiór wczesnojesienny, oraz nasiona pietruszki, pasternaku i kopru. Pod 
koniec miesiąca możemy wysiewać skorzonerę, cykorię, bób i szczaw. 

Ogród ozdobny. Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony  
z roślin, czynność tą wykonujemy w kwietniu. Pamiętajmy aby krzewy 
wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury, np. budleję, odsłonić dopiero 
pod koniec miesiąca. Jeżeli budleja przymarzła, pędy ścinamy dość nisko. 
Roślina odbije. Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony z 
krzewów róż i dokonać cięcia, również i to wykonujemy w kwietniu. 
Możemy też sadzić nowo zakupione róże. Sadzimy liściaste drzewa i krzewy 
ozdobne (możemy sadzić dopóki nie zaczną wypuszczać pierwszych liści). 
Po posadzeniu silnie je przycinamy , a dookoła pnia formujemy w ziemi 
zagłębienia w kształcie mis, dzięki którym możliwe będzie zatrzymanie 
wody. Sadzimy również iglaki i gatunki zimozielone. 

Trawnik. Trawnik nawozimy nawozem organicznym i dobrze podlewamy. 
Miejsca wyłysiałe obsiewamy regeneracyjną mieszanką traw. Możemy też 
użyć kawałków darni z innych części trawnika. Wzrost traw w kwietniu jest 
na tyle duży, że możesz przystąpić do pierwszego koszenia. Regularne 
koszenie sprzyjać będzie lepszemu krzewieniu się trawy, dzięki temu 
trawnik stworzy gęsty kobierzec i będzie odporny na intensywne 
użytkowanie. Pamiętaj jednak aby nie przycinać trawy krócej niż na 4 cm, a 
w miejscach zacienionych pozostaw źdźbła jeszcze dłuższe. 

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Blok czekoladowy 
Składniki: 250 g masła, 500 g mleka  
w proszku, ½ szklanki wody, 1,5 szklanki cukru 
lub cukru pudru, 6 łyżek kakao, ok. 450 g 
herbatników, garść orzechów i rodzynek 
 
Wykonanie: Do rondelka wlać wodę i włożyć masło, podgrzać, aż masło się 
roztopi. Wtedy dodać cukier i mieszać, aż cukier się roztopi. Dodać kakao, 
mieszać, a potem odstawić, by masa przestygła. Herbatniki przełożyć do 
woreczka (kilka odłożyć) i za pomocą tłuczka rozgnieść drobno. Połowę  
pokruszonych herbatników włożyć do miski. Dodać masę kakaową (może 
być ciepła) i mleko w proszku. Zmiksować mikserem, a potem dłonią, bo 
masa będzie bardzo gęsta. Dodać resztę ciastek (ile przyjmie), bakalie  

http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#bob
http://poradnikogrodniczy.pl/dikozdlis.php#budleja
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i mieszać łyżką lub dłonią. Formę wyłożoną papierem do pieczenia napełnić 
masą. Najpierw nałożyć troszkę, docisnąć, a potem dołożyć resztę. Wcisnąć 
w masę jeszcze kilka pozostałych herbatników (pod skosem - dla ładnego 
wzoru). Docisnąć z wierzchu i odstawić do lodówki na przynajmniej  
2 godziny.   

Placek z gruszkami i budyniem 

Placek z nadzieniem z gruszek, zapieczonym 
kremem budyniowym i kruszonką na 
wierzchu nie tylko dobrze smakuje, ale 
równie dobrze wygląda. 

Składniki: 3 szklanki mąki krupczatki, 5 jaj, 2 szklanki cukru, 20 dag masła 
lub margaryny, 1 torebka cukru waniliowego, 1 łyżka proszku do pieczenia, 
3 łyżki kwaśnej śmietany, 5 gruszek (mogą być ze słoika), 2 opakowania 
budyniu waniliowego, 2 szklanki mleka, mały słoiczek dżemu 
pomarańczowego, brzoskwiniowego lub ananasowego 

Wykonanie: Żółtka oddzielić od białek, siekając nożem połączyć z mąką, 
masłem, proszkiem do pieczenia, połową cukru, cukrem waniliowym  
i śmietaną. Szybko zagnieść ciasto. Ok. 1/5 odłożyć na kruszonkę, włożyć do 
zamrażalnika. Pozostałe ciasto rozwałkować i wyłożyć nim prostokątną 
blachę, wysmarowaną wcześniej tłuszczem lub wyłożoną papierem do 
pieczenia. Rozsmarować na nim dżem. Owoce obrać, wyciąć gniazda 
nasienne, pokroić i ułożyć na cieście. Białka ubić na sztywną pianę z resztą 
cukru, połączyć z przygotowanym wcześniej, nieco ostudzonym budyniem. 
Masą polać owoce. Zamrożone ciasto zetrzeć na tarce równomiernie na całe 
ciasto. Piec w temperaturze 200°C przez ok. 50 minut. 

 
Sałatka z roszponki z piersią z kurczaka  

Składniki: 10 dag roszponki,  
10 pomidorków koktajlowych, 1 mała pierś  
z kurczaka, 4 pomidory suszone w zalewie,  
3 łyżki oleju z suszonych pomidorów, 2 łyżki 
łuskanego słonecznika, ocet winny, sól, 
pieprz 

Wykonanie: Pierś z kurczaka oczyszczamy, płuczemy i osuszamy 
papierowym ręcznikiem. Skrapiamy z dwóch stron łyżką oleju z suszonych 
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pomidorów. Doprawiamy solą i pieprzem. Zawijamy w papier do pieczenia  
i gotowania i smażymy około 7 minut z obu stron na rozgrzanej patelni.  
W razie potrzeby podpiekamy nieco dłużej. Roszponkę i pomidorki 
koktajlowe płuczemy i osuszamy. Pomidorki kroimy na ćwiartki. Układamy 
na dużym talerzu na roszponce. Posypujemy suszonymi pomidorami 
pokrojonymi w kostkę lub cienkie paski. Skrapiamy pozostałym olejem  
z suszonych pomidorów, spryskujemy odrobiną octu winnego. Doprawiamy 
solą i pieprzem. Posypujemy uprażonym na suchej patelni słonecznikiem. 
Podajemy z pokrojoną w cienkie plastry piersią z kurczaka (ciepłą lub już 
ostudzoną). 

 

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  K W I E T N I U  

Intencja ogólna:  Aby rolnicy indywidualni otrzymywali należyte 

wynagrodzenie za swoją cenną pracę. 

Intencja misyjna:  Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo 

miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-

religijnych. 

 

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 fialny  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 t ania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

