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JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Dychowie 

 

NR 49                             Maj’ 2016 

 

MIŁOSIERDZIE  BOŻE  W  NAUCZANIU  OSTATNICH  PAPIEŻY 

Święty JAN PAWEŁ II  był szczególnym apostołem Bożego Miłosierdzia. 

Odważnie stanął obok św. Siostry Faustyny, beatyfikował ja i ogłosił 

świętą. Orędzie o Miłosierdziu Bożym zaniósł na krańce świata, czyniąc 

je centralnym punktem swojego nauczania. Podkreślał, że dziś nic nie 

jest tak potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże - "owa miłość 

łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku 

nieskończonym wyżynom świętości Boga". 

   "Jezu ufam Tobie". Ta modlitwa, ceniona przez wielu czcicieli Miłosierdzia 

Bożego, trafnie wyraża postawę, z jaką my także pragniemy  powierzyć się  

z ufnością Twoim dłoniom, Panie. nasz jedyny Zbawicielu. Ty żarliwie 

pragniesz, by Cię kochano, a kto wzbudza w sobie uczucia Twojego serca, 

uczy się być budowniczym nowej cywilizacji miłości. Wystarczy prosty akt 

zawierzenia, aby przebić zasłonę mroku i smutku, zwątpienia i rozpaczy. 

Promienie Twego Boskiego miłosierdzia przywracają nadzieję w szczególny 

sposób tym, którzy czują się przygnieceni ciężarem grzechu" - mówił Ojciec 

Święty. 

   Papież Polak zwracał uwagę na ogromną potrzebę wyobraźni miłosierdzia, 

"aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby 
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nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie 

różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie, 

duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze 

złem". 

    "Dzisiaj, kiedy w zastraszający sposób szerzy się egoizm, obojętność  

i znieczulica serc, jakże potrzeba odnowionej wrażliwości na człowieka, na 

jego biedy i cierpienia. Świat woła o miłosierdzie"- podkreślał Jan Paweł II. 

    Ojciec Święty w encyklice Dives in misericordia, wydanej w 1980 roku, dał 

niezwykły wykład na temat miłosierdzia . Pokazał nauczanie Pisma 

Świętego o tym najwspanialszym przymiocie Boga. Podkreślił, że 

miłosierdzie to drugie imię miłości. Tłumaczył relacje, jakie zachodzą 

pomiędzy prawdą a miłosierdziem, sprawiedliwością  a miłosierdziem oraz 

emocjonalnym wzruszeniem a aktem miłosierdzia. "Miłosierdzie w relacjach 

międzyludzkich jest dopiero wówczas, gdy osoby świadczące je żywią 

głębokie przekonanie, że równocześnie go doznają ze strony tych, którym 

świadczą jakieś dobro. Jeśli tej dwustronności, tej wzajemności brak, 

wówczas czyny nasze nie są jeszcze prawdziwymi aktami miłosierdzia" 

(DiM 14). 

   7 sierpnia 2002 roku w krakowskich Łagiewnikach Jan Paweł II zawierzył 

cały świat Bożemu Miłosierdziu. Powiedział wtedy między innymi: "Czynię 

to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które 

tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do 

wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to 

przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą umiłowana Ojczyznę i na cały 

świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma 

wyjść <iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście>. 

  Papież zaapelował wówczas o włączenie się w rozprzestrzenianie kultu 

Bożego Miłosierdzia: "Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba 

pokazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie 

pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia  

i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom 

Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i całego świata. 

Bądźcie świadkami miłosierdzia !". Jan Paweł II spełnił również prośbę Pana 

Jezusa, by pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia 
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Bożego. Widocznym znakiem Bożej miłości względem niego, jaki 

rozpoznawali wszyscy, było odejście papieża w wigilię tego święta -  

2 kwietnia 2005 roku. Był to na pewno  znak dla całego świata. Dziś nikt nie 

ma wątpliwości, że był to człowiek szczególnie wybrany przez Boga. Wielu 

zresztą nazywa Go papieżem miłosierdzia. 

    BENEDYKT  XVI - następca św. Jana Pawła II - w wielu swoich 

wystąpieniach nawiązywał do orędzia Bożego Miłosierdzia. W jednej  ze 

swoich katechez powiedział:" czy można kochać Boga, nie widząc Go i czy 

można nakazać miłość? Podkreśla się nierozerwalny związek miedzy 

miłością Boga a miłością bliźniego. Jedna wymaga drugiej w sposób ścisły, że 

stwierdzenie o miłości do Boga staje sie kłamstwem, jeżeli człowiek zamyka 

się na bliźniego czy wręcz go nienawidzi. Przytoczony  werset Janowy należy 

interpretować raczej w takim sensie, ze miłość bliźniego jest drogą do 

spotkania również Boga, a zamykanie oczu na bliźniego czyni człowieka 

ślepym na Boga". Czyż nie jest tak czytelniku..? 

   FRANCISZEK - obecny papież - także często mówi o Bożym Miłosierdziu.  

W czasie swojej podróży do Ekwadoru wyznał: "Przybywam jako świadek 

Bożego Miłosierdzia". Również biskupi Kuby w liście do wiernych napisali: 

"tak jak św. Jan Paweł II - którego <słów i gestów nie zapomnieliśmy> - był 

na tej wyspie przyjmowany jako <zwiastun prawdy i nadziei>, a Benedykt 

XVI jako <pielgrzym miłości>, tak Franciszek zostanie przyjęty jako 

<misjonarz miłosierdzia>, gdyż bez wytchnienia o nim mówi i ogłosił 

Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia 

  W homilii wygłoszonej podczas pierwszych nieszporów Niedzieli 

Miłosierdzia, 11 kwietnia 2015 roku w bazylice watykańskiej Franciszek 

mówił: "W wielu sercach pojawia sie pytanie: dlaczego dziś Jubileusz 

Miłosierdzia? Po prostu dlatego, że Kościół w tym czasie wielkich przemian 

epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków 

obecności i bliskości Boga. Nie jest to czas na rozrywkę, ale przeciwnie, by 

trwać na czuwaniu i rozbudzić w nas umiejętność dostrzegania tego, co 

istotne. Jest to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaka Pan powierzył 

swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem 

miłosierdzia  Ojca. Jest to czas stosowny, aby leczyć rany, aby niestrudzenie 



4 
 

spotykać tych, którzy czekają, aby zobaczyć i namacalnie dotknąć znaki 

bliskości Boga, aby zaoferować każdemu drogę przebaczenia i pojednania".  

  I Ty Czytelniku nie przegap tego wyjątkowego czasu....! 

   Innym razem - 17 marca 2013 roku - w czasie porannej Mszy Św. 

sprawowanej w watykańskiej parafii św. Anny, obecny Ojciec Święty 

wyznał: "orędzie Jezusa to miłosierdzie. Dla mnie - mówię to z pokorą - 

najmocniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie. Ale to On sam powiedział: 

"Nie przyszedłem dla sprawiedliwych, sprawiedliwi usprawiedliwią się 

sami. Jezus przyszedł do grzeszników". 

 

K R W I    P R Z E N A J Ś W I Ę T S Z A 

Krwi Przenajświętsza z Litanii 

słabość moją, nadzieję ogarnij - 

już mnie przemień zawsze niedobrego 

z grzechem każdym - w białą iskrę śniegu. 

 

Krwi Przenajświętsza z Ran wszystkich - 

obmyj oczy me z każdego lęku - 

niech łza spadnie na garb mego grzechu 

jak serdeczne organki dźwięku. 

 

Krwi Przenajświętsza z kielichów - 

daj nam płakać nad sobą po cichu - 

przy ołtarzach, w autobusach, na bruku - 

w Sakramencie Bożego Słuchu. 

                                                                                                  Jan Twardowski 

 

                                                                                                                                     (BL) 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

Sakrament Chrztu Świętego w kwietniu otrzymali: 
- Michalina Kwiatkowska z Dychowa 
- Maja Maria Marcinkowska z Chromowa 
 
Sakrament małżeństwa w kwietniu: 
- Katarzyna Musiał i Szczepan Ostrowski - Dychów 
 
Sakrament Bierzmowania 30 kwietnia 2016  
z rąk J.E. Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego otrzymali: 
- Baran Grzegorz – Bronków 
- Bemka Aleksander – Bronków 
- Brażycka Julia – Stary Zagór 
- Cholewiński Szymon – Dychów 
- Czarska Wiktoria – Sarnie Łęgi 
- Fajgiel Paulina – Chromów 
- Halkowicz Marcel – Dychów 
- Kasowski Arkadiusz – Brzózka 
- Klinik Jowita – Bronków 
- Kozłowska Weronika – Prądocinek 
- Miazgowicz Hubert – Brzezinka 
- Pilazy Przemysław – Stary Zagór 
- Piotrowska Wiktoria – Stary Zagór 
- Plawgo Daria – Prądocinek 
- Sieradzki Rafał – Dychów 
- Skowroński Marek - Chromów 
 
Do wieczności w marcu i kwietniu odeszli: 
- śp. Andrzej Świątek - Bronków 
- śp. Marta Kowalska - Dychów 
- śp. Stanisław Zakrzewski - Dychów 
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
MAJ 2016 
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                
ŚRODA 11.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Alicja Kret 
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PIĄTEK 13.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Bronisława 
Radziukiewicz, śp. Edmund  
i Wiktor Radziukiewicz 
SOBOTA 14.05.2016 
godz. 17.00 – śp. zmarli z rodziny 
Sawickich, Szymańskich  
i Łabędzkich  
NIEDZIELA 15.05.2016  
godz. 8.00 – śp. Pelagia, Jan 
Grabowscy 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski w 2 rocznicę śmierci                
ŚRODA 18.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Władysław, Anna 
Grabowscy 
PIĄTEK 20.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Aurelia Bochonos 
w 9 rocznicę śmierci 
SOBOTA 21.05.2016 
godz. 12.00 – w intencji Zofii 
Murawa z okazji I Komunii Świętej, 
oraz w intencji jej rodziców  
i rodzeństwa 
NIEDZIELA 22.05.2016  
godz. 8.00 – śp. Bazyli i Maria 
Pastuch 
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodziny 
Szczepaniaków i Jastrzębskich 
ŚRODA 25.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Zbigniew Dudzic, 
śp. Maria i Piotr Dudzic 
CZWARTEK 26.05.2016 
godz. 10.30 – za parafian 
PIĄTEK 27.05.2016 
godz. 18.00 – w intencji Waleriana 
z okazji 60 urodzin oraz Wojciecha 
z okazji 28 urodzin 
SOBOTA 28.05.2016 

godz. 13.00 – w intencji Zofii  
z okazji 80 urodzin – od dzieci  
i wnuków 
godz. 17.00 – śp. zmarli z rodziny 
Kuklów i Nowaków – od Heleny 
Nowak z córką Krystyną 
NIEDZIELA 29.05.2016  
godz. 8.00 – śp. Maria, Eleonora, 
Antoni, Emilia, Paweł, Jan, 
Władysław 
godz. 11.00 – w intencji Kacpra 
Kula z okazji 13 urodzin, oraz  
w intencji jego mamy Agnieszki  
z okazji urodzin 
PONIEDZIAŁEK 30.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Marek Dudzic 
WTOREK 31.05.2016 
godz. 18.00 – w pewnej intencji 
 
CZERWIEC 2016 
ŚRODA 01.06.2016 
godz. 18.00 – w intencji wszystkich 
dzieci z okazji Dnia Dziecka 
CZWARTEK 02.06.2016 
godz. 16.30 – za parafian 
PIĄTEK 03.06.2016 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 04.06.2016 
godz. 17.00 – śp. Zbigniew, Józef 
Wywiórka, śp. Anna, Antoni 
Zabłoccy 
NIEDZIELA 05.06.2016  
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Jasińskich i Babul 
godz. 11.00 – śp. Helena, Alicja, 
Ryszard Kret 
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Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
MAJ 2016 
NIEDZIELA 08.05.2016  
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
w 10 rocznicę śmierci    
CZWARTEK 12.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt, 
Stanisław Maćkowiak, śp. 
Małgorzata Zdrojewska  
NIEDZIELA 15.05.2016  
godz. 9.30 – w intencji Marianny  
i Zdzisława Pietrzyk z okazji 60 
rocznicy ślubu 
CZWARTEK 19.05.2016 
godz. 18.00 – śp. Małgorzata 
Zdrojewska w 8 rocznicę śmierci – 
od córki Emilki i rodziców  
NIEDZIELA 22.05.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisława  
i Franciszek Sobscy     
CZWARTEK 26.05.2016 
godz. 9.00 – śp. ojciec Stanisław,  
śp. syn Stanisław Chmiel, śp. 
Helena, Franciszek, Henryk, Józef 
Patynowscy 
NIEDZIELA 29.05.2016  
godz. 9.30 – śp. Zygmunt, Stanisław 
Maćkowiak, śp. Anna Napieralska    
godz. 9.30 – w intencji Filipa  
z okazji 1 urodzin oraz w intencji 
jego rodziców – od dziadków 
 
 

CZERWIEC 2016 
CZWARTEK 02.06.2016 
godz. 18.00 – śp. Bronisław, 
Stanisław Brodko 
NIEDZIELA 05.06.2016  
godz. 9.30 – śp. Antonina, Antoni 
Zuber, śp. Edward Kowalski 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
MAJ 2016 
NIEDZIELA 08.05.2016  
godz. 12.30 – śp. Władysław Dębski    
WTOREK 10.05.2016  
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski 
NIEDZIELA 15.05.2016  
godz. 12.30 – śp. Stanisława, 
Stanisław Szulc i zmarli z rodziny    
WTOREK 17.05.2016  
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 22.05.2016  
godz. 12.30 – śp. Stanisław Haber    
CZWARTEK 26.05.2016  
godz. 8.00 – w intencji wszystkich 
matek 
NIEDZIELA 29.05.2016  
godz. 12.30 – śp. Stanisław, Józefa 
Kowalscy i zmarli z rodziny    
 
CZERWIEC 2016 
NIEDZIELA 05.06.2016  
godz. 12.30 – w intencji Józefa  

z okazji 70 urodzin 
(MK) 
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AKTUALNOŚCI POAK 

KEP powołała nowego Prezesa Krajowego 

Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce 

16 kwietnia 2016  

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski nowym 
Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej  
w Polsce została Urszula Furtak z Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

Na stanowisku Prezes Krajowego Instytutu zastąpi Halinę Szydełko. 

Akcja Katolicka w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej działa od 1994 r 

„Akcja Katolicka jest coraz bardziej rozpoznawalna. Współpracujemy  
z wieloma instytucjami, jesteśmy widoczni w mediach, wiele dzieł 
podejmujemy na szczeblu diecezjalnym, ale przede wszystkim działamy  
w parafiach” – mówi prezes w 15 rocznicę AK w diecezji. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Mgr inż. Urszula Furtak jest absolwentką Politechniki i Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w zakresie - specjalista zarządzania przedsiębiorstwem 
oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

Od 1980 roku związana z Zielonogórskim Oddziałem Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa. 

Jest autorką wielu artykułów, prezentacji i publikacji. Ściśle związana 
z lokalnym środowiskiem. Była organizatorką i współtwórczynią wielu 
inicjatyw lokalnych i krajowych. Jest członkiem kapituł i rad. Od 2007 roku 
pełni funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 
Od zawsze fascynuje ją piękno krajobrazu, fotografia i ludzie. Za swoją 
działalność społeczną, stowarzyszeniową i zawodową uhonorowana 
nagrodami i odznaczeniami. Dewiza, za bł. Janem Pawłem II - „Wymagać od 
siebie, choćby inni nie wymagali”. (za: Wiadomości) 

http://www.wnig.pl/pl/info/mgr-inz-urszula-furtak
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Komunikat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

Zielona Góra 30.04.2016 r. 

Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej, zebrani w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
w Zielonej Górze, obradowali nad  bieżącymi sprawami dotyczącymi 
potrzeby zaangażowania świeckich w życie Kościoła. Biskup Diecezjalny 
Tadeusz Lityński, przekazał Radzie decyzję biskupów zebranych w Poznaniu 
na 372 KEP o wyborze w dniu 16.04.2016 Urszuli Furtak na prezesa zarządu 
krajowego AK. W spotkaniu uczestniczył  Asystent Diecezjalny ks. kan. 
Zbigniew Samociak. Zebrani wyrazili swoją radość z wyboru prezes DIAK na 
osobę sprawującą najwyższy urząd we władzach krajowych AK. 

Biskup Diecezjalny nawiązując do dziejów Kościoła i trwającego Jubileuszu 
1050 rocznicy chrztu Polski, zwrócił uwagę na ciągłość misji. Działalność 
misyjna powierzona została również Akcji Katolickiej. Nakreślił oczekiwania 
i zadania do realizacji przez świeckich, zarówno na poziomie diecezjalnym 
jak i tym, którym biskup miejsca powierza do realizacji w swoich parafiach. 
Ponadto ks. Biskup przybliżył program duszpasterski zaplanowany do 
realizacji na najbliższy czas. 

 

Rada podsumowała i przyjęła sprawozdanie z działalności DIAK za ubiegły 
rok. Omówiono przygotowania do konkursu patriotycznego „Ojczyzno Ma” 
oraz zaplanowanego na jesień Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Zatrzymano 
się nad priorytetami diecezjalnymi oraz zadaniami dla naszego 
stowarzyszenia oraz nad kierunkami jego rozwoju. Omówiono 
przygotowanie do krajowej pielgrzymki AK na Jasną Górę, oraz jesiennych 
rekolekcji w Gościkowie-Paradyżu. Poinformowano o kontynuacji zawodów 
wędkarskich. Podsumowano wysiłki we wsparciu naszej młodzieży w ich 
przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Pochylono się również nad 
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tegorocznym planowanym na 09 października Dniem Papieskim oraz 
nauczaniem i wskazaniami naszego patrona - Św. Jana Pawła II.  Rada 
zapoznała się ze stanem prowadzonego Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej 
Górze. Szkoła pomyślnie się rozwija, troską jednak pozostaje skromna baza 
lokalowa. Wśród tematów ponad diecezjalnych poruszono powrót do 
inicjatywy starań o wolną niedzielę i zmianę przepisów prawa. Polska 
Federacja Ruchów Obrony Życia i Akcja Katolicka, podejmuje szeroką akcję 
edukacyjną i apostolską aby jak najszerzej pokazać właściwą troskę  
o ochronę życia poczętego dziecka, bez wyjątków, przy jednoczesnej opiece 
nad matką i rodziną poczętego dziecka. Zapoznano się z akcją „Kochamy 
każde dziecko”. Jednym z sygnalizowanych tematów było uczestnictwo  
w przygotowywanym Poznańskim Forum Duszpasterskim, podczas którego 
omawiane będą kierunki duszpasterskie Kościoła w Polsce. 

Króluj nam Chryste!                                               W imieniu członków Rady DIAK 
Ryszard Furtak Przewodniczący zebrania Rady DIAK 

 

 

26 MAJA - DZIEŃ MATKI 
 

Wszystkim Mamom z okazji Dnia 
Matki składamy najgorętsze 

życzenia błogosławieństwa bożego  
i opieki Matki Najświętszej.  

Niech dopełnieniem życzeń będzie 
ten piękny wiersz Tadeusza Kabiaka 

 

           „Mamo” 

 
Popatrz, Mamo, majowe bzy  
I wiosenna, słyszysz, piosenka. 
Deszcz majowy ciepły jak łzy 
I wiosenny pąk, który pęka. 
 
 

Piękny, Mamo, ogród i sad.  
Piękne kwiaty w Twoim ogródku. 
Kocham Ciebie, Ty kochasz świat 
To obroni wszystkich od smutków. 
 
Ty nam w serca nasypiesz gwiazd,  
A te gwiazdy są tak gorące. 
Jesteś skrzydłem z rodzinnych gniazd 
Jesteś życia naszego słońcem.  

 (AK) 
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Modlitwa za Kościół św. Błogosławionego Bartola Longo 

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca 
Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, 
Oblubienica Syna Twego, znajdował się  
w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego 
wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki  
i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś  
w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, 
a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół 
nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską! 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym 
Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej 
obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze 
niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się jeszcze tak 
bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za 
dni naszych. 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że 
jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby 
zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami. 

Otocz także Swą potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną 
Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego 
szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość, na którą, jako Ojciec 
wszystkich wiernych, zasługuje. 

Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców jego praw, utwierdź bazylikę św. 
Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem 
jedności katolickiej. Amen                                                                                        (SS) 

Bartłomiej Longo urodził się w średniozamożnej rodzinie, w małym 
miasteczku koło Brindisi w południowych Włoszech. Jego rodzice byli 
bardzo religijni. Po ukończeniu szkoły elementarnej i średniej podjął studia 
prawnicze na Uniwersytecie Lecce oraz – po likwidacji szkół prywatnych – 
w Neapolu. Był uczestnikiem wystąpień antyklerykalnych, uczestnikiem 
seansów spirytystycznych i kapłanem świątyni szatana. Pod wpływem 
swojego przyjaciela Vincenza Pepego nawrócił się, a następnie podjął studia 
prawnicze ukończone doktoratem. Był zaangażowany w pomoc chorym  
w szpitalu, działał też na polu religijnym, został tercjarzem dominikańskim  
i przyjął imię Brat Różaniec. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brindisi
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antyklerykalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirytyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szatan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawr%C3%B3cenie
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13 listopada 1875 sprowadził do Pompejów do podupadłej parafii 
wizerunek Maryi Różańcowej, który wiele lat później nazwał „narzędziem 
do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego Miłosierdzia”. Na 
polecenie biskupa diecezji Nola, ks. Giuseppe Formisano, zaczął zbierać 
fundusze na budowę kościółka dla ubogich mieszkańców Pompejów. Dzięki 
zaangażowaniu, w ciągu 20 lat powstała okazała świątynia, a przy niej domy 
wychowawcze dla dzieci więźniów, sierot, szkoły, warsztaty, drukarnia  
i liczne miejsca pracy dla okolicznych mieszkańców. Po kilkudziesięciu 
latach pracy, wskutek oskarżeń o defraudacje i szkody społeczne, jakie 
wysuwali dawni przyjaciele-antyklerykałowie, a także dwaj nieprzychylni 
księża, Bartłomiej zrzekł się wszelkich praw do świątyni oraz innych 
inicjatyw. Następnie został pozbawiony dachu nad głową przez swoich 
zadłużonych pasierbów, którzy wyprzedawali rodzinny majątek. Wskutek 
tego bez grosza przy duszy, jako 84-letni starzec, wrócił do rodzinnego 
Latiano. Z okazji 50-lecia dzieł w Pompejach wrócił do sanktuarium  
i zrehabilitowany od wszystkich zarzutów, pozostał tam przez ostatnie pół 
roku życia. 

Bartłomiej Longo zmarł w opinii świętości. Pogrzeb odbył się 7 października 
1926 roku przy uczestnictwie rzeszy tłumów. Został beatyfikowany przez 
papieża Jana Pawła II 26 października 1980. Zbudowany przez niego kościół 
znajduje się pod osobistym zarządem papieża, jest też najważniejszym 
"kościołem różańcowym" na świecie. 

Kościół rzymskokatolicki wspomina „Kawalera Maryi”, który wiele lat życia 
poświęcił szerzeniu modlitwy różańcowej, 5 października.            (wikipedia.pl) 

 

 
PORADY OGRODNICZE NA MAJ 

Ach... mamy wreszcie ten najpiękniejszy miesiąc 
roku! Nadeszła pełnia wiosny, czas obfitości - tak 
w największym skrócie określić można maj  
w ogrodzie. Możemy podziwiać świeżą zieleń 
młodych liści i coraz obficiej pojawiające się 
różnobarwne kwiaty. Ciepłe i coraz dłuższe dni 
sprzyjają chęci przebywania na dworze  
i wykonywania majowych prac w ogrodzie. 
 
Ale uwaga! Dla roślin ogrodowych niebezpieczne mogą być przymrozki 
występujące jeszcze do połowy maja. Często zdarza się ochłodzenie  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Bo%C5%BCa_Pompeja%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_w_Pompei
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beatyfikacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
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w dniach 12 do 14 maja, tzw. "Zimni Ogrodnicy" oraz 15 maja - "Zimna 
Zośka". Pamiętajmy zatem aby w tych dniach chronić rośliny najbardziej 
wrażliwe na spadki temperatury.  

Maj w sadzie. Dobry start młodym drzewkom w sadzie zapewni 
odpowiednie podlewanie i spulchnianie wierzchniej warstwy gleby.  
W połowie maja warto zasilić młode drzewka i krzewy nawozami 
wieloskładnikowymi. Starsze drzewa i krzewy warto było zasilić już  
w kwietniu, ale jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, wykonaj to na początku maja. 
W tym miesiącu sady wyglądają pięknie, gdyż zakwitają drzewa owocowe.   
Połowa maja to najdogodniejszy moment na zawieszenie pułapek wabiących 
owady, których gąsienice żerują w zawiązkach i owocach. Pułapki są dość 
skuteczne w walce z owocówkami oraz nasionnicą trześniówką. Kupując 
pułapki, należy zwrócić uwagę na termin ważności i okres aktywności 
zawartego w nich preparatu. Ładna pogoda sprzyja pojawieniu się mszyc. 
Aby się z nimi uporać, zabiegi ochronne rozpoczynamy gdy tylko pojawią się 
pierwsze kolonie tego szkodnika. Przede wszystkim usuwamy najsilniej 
porażone liście i wierzchołki pędów z koloniami mszyc. Przeprowadzamy 
oprysk wyciągiem z pokrzywy, czosnku lub cebuli.  

Maj w ogrodzie warzywnym. Od początku maja można przystąpić do 
wysiewu ogórków przeznaczonych na rozsady. W maju, gdy tylko minie 
ryzyko występowania przymrozków, wysadzamy do gruntu rozsady 
kwiatów i warzyw. Sadzimy rozsadę pomidorów, ogórków, papryki i selera. 
Rosnące warzywa wymagają pielęgnacji - nawadniania, spulchniania  
i odchwaszczania gleby, przerywania gatunków uprawianych z siewu. Silny 
okres wzrostu pod koniec maja przechodzą pomidory. Ich łodyżki są dość 
słabe, należy zatem każdą roślinę zaopatrzyć w silny palik, do którego 
delikatnie przywiązujemy roślinę. Pomidory potrzebują dużo wody, którą 
należy lać w rowek wokół rośliny. Na przełomie maja i czerwca więcej wody 
potrzebują truskawki. Podlewania międzyrzędzi dokonujemy bez użycia 
prysznica. Dziobek konewki należy trzymać możliwie blisko ziemi, tak aby 
woda nie rozmywała gleby i nie brudziła owoców. Na miejscu 
przeznaczonym pod rabaty warzywne warto wysiać rośliny na zielony 
nawóz, takie jak żyto, łubin, peluszka czy gorczyca. Wysiane gęsto tworzą 
szybko zielony dywan utrudniając rozwój chwastów. Potem należy je 
przekopać, co użyźni glebę i poprawi jej strukturę. 

Maj w ogrodzie ozdobnym. Nadszedł czas na wysianie roślin dwuletnich. 
W pierwszej połowie maja możemy jeszcze wysiewać niektóre letnie kwiaty 
jednoroczne. W maju możemy nadal przesadzać i dzielić byliny, pamiętajmy 
przy tym aby przyciąć zbyt mocno rozrośnięte, nadziemne części roślin. 

http://poradnikogrodniczy.pl/icodalej.php
http://poradnikogrodniczy.pl/bezchemii.php#pulapki
http://poradnikogrodniczy.pl/bezchemii.php#pulapki
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#owocowka
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#nasionnica
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#mszyca
http://poradnikogrodniczy.pl/ogorki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://poradnikogrodniczy.pl/papryka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/seler.php
http://poradnikogrodniczy.pl/truskawki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiatydwu.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty.php
http://poradnikogrodniczy.pl/podzial_bylin.php
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Byliny, które wypuściły już młode pędy należy zabezpieczyć przed nocnymi 
chłodami.  

Trawnik w maju. Jeżeli na trawniku pojawia się mech, glebę należy 
spulchnić widłami lub walcem kołkowym. Można skorzystać również ze 
specjalnych, regulowanych urządzeń, usuwających martwą trawę i mech. 

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Warkocze z karkówki z pieczonymi ziemniakami 

Do przyrządzenia potrzebne 
nam będzie: 1/2 kg karkówki, 
2 ząbki czosnku, majeranek, 
papryka w proszku słodka, 
chili, sól, pieprz, oliwa z oliwek, 
6 dużych młodych ziemniaków 

Sposób przyrządzenia: 
Karkówkę pokroić w plastry  
o grubości około 1 cm i lekko rozbij. Każdy plaster pokroić w paski  
o szerokości ok. 1 cm. Paski mięsa podziel na 2 równe części i włóż do 
osobnych miseczek. 

Przygotuj dwie marynaty - pierwsza: czosnek, majeranek, sól, pieprz, łyżka 
oliwy; druga: słodka papryka, chili, sól, pieprz, łyżka oliwy. Mięso marynuj 
minimum 2 godziny w lodówce. Gdy mięso się zamarynuje weź z miseczek  
3 plastry karkówki i zapleć je w warkocz. Końce zepnij wykałaczkami. to 
samo zrób z pozostałymi. Grilluj na rozgrzanym ruszcie. Ziemniaki 
dokładnie myjemy, owijamy folią spożywczą i układamy na grillu. Gdy się 
upieką robimy na każdym znak x nożem i w środek wkładamy twarożek 
bądź masełko czosnkowe. 

Masełko czosnkowe – przepyszne, idealne do grzanek, do potraw z grilla, 
czy nawet do świeżego pieczywa. Koniecznie musicie wypróbować. 

Składniki: masło osełkowe, 4 ząbki czosnku, sól, świeża natka pietruszki 

Sposób przyrządzenia: Czosnek przeciskamy przez praskę, natkę drobno 
siekamy. Łączymy wszystko z masłem, solimy (masełko powinno być dość 
słone w smaku). 

http://poradnikogrodniczy.pl/chwasty_i_mech.php
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Szaszłyki z kurczakiem, ananasem i papryką 

Składniki: 1 pojedyncza pierś kurczaka,  
1 ząbek czosnku, 1 łyżka posiekanej natki 
pietruszki, ½ czerwonej świeżej papryki,  
½ ananasa, oliwa, cząstki cytryny lub 
limonki. 

Przyprawy: sól, pieprz, 1 łyżeczka 
suszonego oregano, ½ łyżeczki mielonej 
kolendry, 1/3 łyżeczki kurkumy,  
1/3 łyżeczki tymianku, 1/3  łyżeczki chili  
w proszku, ½ łyżeczki wędzonej papryki 
(lub słodkiej) 

Przygotowanie: Piersi kurczaka pokroić w niedużą kostkę (ok. 1 cm), 
włożyć do miski, doprawić startym czosnkiem, natką pietruszki oraz 
wszystkimi przyprawami, dodać łyżkę oliwy i wymieszać. Ananasa pokroić 
na plastry, obkroić skórę, wyciąć środek, miąższ pokroić w kosteczkę takiej 
samej wielkości jak kurczak. Podobnie pokroić paprykę. Składniki 
nadziewać na patyczki i układać na tacce, następnie skropić łyżką oliwy, 
doprawić solą. Odstawić na pół godziny, w międzyczasie szaszłyki 2-3 razy 
obrócić. Dobrze rozgrzać patelnię, ułożyć szaszłyki i grillować w sumie przez 
ok. 10 minut, w międzyczasie obracając. Podawać z cząstką cytryny lub 
limonki. 

 
Surówka z ogórka i awokado 

 Składniki: 3 ogórki gruntowe, 1 dojrzałe 
awokado, 1 łyżka soku z limonki,  
½ papryczki chili,1 cebulka szalotka, garść 
rukoli lub rukoli z roszponką 

Sos: po 1 łyżeczce musztardy, majonezu, 
oliwy extra vergine, cukru, octu winnego, 
1 ząbek czosnku, starty na drobnej tarce,  
1 łyżeczka drobno startego imbiru, sól  
i pieprz 

Przygotowanie: Ogórki umyć, przyciąć przy końcach, obrać (można 
miejscami pozostawić wąskie paseczki skórki). Pokroić w kostkę. Awokado 
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obrać, przekroić na pół, wyjąć pestkę, miąższ pokroić w kostkę, skropić 
sokiem z limonki. Ogórka i awokado włożyć do salaterki, doprawić solą  
i pieprzem, wymieszać. Dodać pokrojoną w kosteczkę papryczkę chili bez 
pestek, pokrojoną w małą kosteczkę cebulkę oraz opłukaną i osuszoną 
rukolę. W oddzielnej miseczce połączyć składniki sosu i delikatnie 
wymieszać  
z surówką. 

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 J U  

Intencja ogólna:  Aby we wszystkich krajach świata kobiety były 

traktowane z czcią i szacunkiem oraz by doceniano ich niezbędny 

wkład w życie społeczne. 

 

Intencja misyjna:  Aby rozpowszechniał się w rodzinach, 

wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania różańca w intencji 

ewangelizacji i pokoju. 

 

 

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  150  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

