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JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Dychowie 

 

        NR 50, 51, 52        Czerwiec, Lipiec, Sierpień’ 2016 

              

50 – TY JUBILEUSZOWY NUMER GAZETKI 

To już 50 – ty numer naszej gazetki parafialnej „Jezu Ufam Tobie”! 

Pierwszy numer ukazał się cztery lata temu w marcu. Była to tak naprawdę 

jedna kartka z treściami wielkopostnymi i ogłoszeniami wzbogacona 

refleksją o Świętym Józefie, poezją i kilkoma informacjami. Przez lata 

zmieniała się szata graficzna, gazetka wzbogaciła się o wiele różnorodnych 

treści. Przybywało, ale też ubywało osób redagujących, jednakże gazetka 

pozostała i co miesiąc gości w wielu domach. Wierni z całej parafii za 

dobrowolną opłatą nabywają co miesiąc 130 – 160 egzemplarzy, dzięki 

czemu Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ze zgromadzonych ofiar może 

finansować różne dzieła w dychowskiej wspólnocie parafialnej.  

Z okazji tego Jubileuszu pragnę podziękować wszystkim współredaktorom, 

którzy każdego miesiąca, systematycznie i odpowiedzialnie przygotowują 

materiały do gazetki.  Dziękuję również wszystkim czytelnikom, bez których 

gazetka nie miałaby sensu istnienia.  

Módlmy się do Ducha Świętego o nowe, ciekawe pomysły na artykuły,  

a także o nowych redaktorów, którzy być może wnieśliby nową jakość w to 

dzieło ważne dla naszej wspólnoty.                                                               (AK) 
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FORMY  KULTU  BOŻEGO   MIŁOSIERDZIA 

   Bezpośrednio z orędzia przekazanego św. Siostrze Faustynie przez Pana 

Jezusa wywodzą się różne formy kultu Bożego Miłosierdzia. Są to: obraz Pana 

Jezusa Miłosiernego, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia  

i Święto Bożego Miłosierdzia. 

                        OBRAZ  PANA  JEZUSA 

22 lutego 1931 roku Pan Jezus objawił się św. Siostrze Faustynie i poprosił 

ją, by został namalowany obraz z Jego wizerunkiem. Wyraził pragnienie, aby 

ten wizerunek czczono najpierw w kaplicy sióstr, a potem na całym świecie. 

Tłumaczył, ze dwa promienie, które wychodzą z Jego serca oznaczają: blady 

promień - wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony zaś krew, która jest 

życiem dusz...  Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego 

wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu " - 

mówił do Apostołki Bożego Miłosierdzia. 

   Życzeniem Jezusa było, aby na obrazie znalazły się słowa: "JEZU UFAM 

TOBIE".  Ich zadaniem jest przypomnienie ludziom o istocie Bożego 

Miłosierdzia i nadziei z niego płynącej. 

"Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła 

miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z tym podpisem: "JEZU UFAM 

TOBIE". Obiecuję także, już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,  

a szczególnie w godzinę śmierci"- powiedział Jezus do Siostry Faustyny.    

Z kultem tego obrazu związane są obietnice złożone przez samego Jezusa: 

obraz stanowi naczynie czerpania łask ze źródła  miłosierdzia, a jego 

czcicielom zapewnione jest wieczne zbawienie, wzrost w chrześcijańskiej 

doskonałości oraz łaska dobrej śmierci 

                 ŚWIĘTO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

  Pan Jezus przychodzący do św. Siostry Faustyny wyraził życzenie, aby  

w Kościele ustanowiono święto Jego Miłosierdzia. Polecił, by poprzedzane 

było ono nowenną w postaci Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ze świętem 

tym związane są obietnice Jezusa udzielenia duszom wszelakich łask oraz 

zupełnego odpuszczenia win i kar. Powiedział On: "kto w dniu tym przystąpi 
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do Źródła Życia,  ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym 

otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 

dusze, które się zbliżają do źródła Miłosierdzia Mojego". 

   Pan Jezus nazwał to święto " ostatnia deską ratunku dla dusz", ale wyjaśnił 

od razu, że świętowanie musi obejmować: publiczne uczczenie obrazu 

Jezusa Miłosiernego oraz głoszenie przez kapłanów prawdy o wielkim  

i niezgłębionym Jego Miłosierdziu. 

KORONKA  DO  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA 

   Koronka do Miłosierdzia Bożego jest formą nabożeństwa, o które Pan Jezus 

prosił Siostrę Faustynę aż w puętnastu objawieniach. Co więcej, 13-14 

września 1935 roku to On sam podyktował zakonnicy treść tej modlitwy  

i powiedział, że ma być ona modlitwą na przebłaganie i uśmierzenie gniewu 

Bożego, za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata. "Córko moja, miła 

Mi jest mowa serca twojego, a przez odmawianie tej koronki zbliżasz 

ludzkość do Mnie - mówił Jezus do Apostołki Bożego Miłosierdzia  

i obiecywał: - przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko,  

o co Mnie prosić będą". 

   Choć najważniejszym przedmiotem obietnicy związanej z koronką - jak 

mówił Pan Jezus - są łaski duchowe, zwłaszcza dla konających, to prosić 

można również o dobra doczesne. 

   Koronka do Bożego Miłosierdzia jest szczególnie miła Jezusowi, gdyż 

modlący się nią jednoczą się z Jego ofiarą krzyżową. Sam Syn Boży dał nam, 

grzesznikom, tę modlitwę i kazał w niej odwoływać się do miłości Ojca 

wobec cierpiącego Syna, do miłości Boga ku grzesznikom, czyli do 

miłosierdzia : "Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego 

świata". Słowa tej modlitwy zostały już przetłumaczone na kilkadziesiąt 

języków świata. 

                            GODZINA  MIŁOSIERDZIA 

   Godzina Miłosierdzia to modlitwa w godzinie śmierci Pana Jezusa czyli  

o godzinie 15.00 Warunkami jej praktykowania jest podjęcie modlitwy 

skierowanej do Chrystus, która ma za przedmiot rozmyślać Jego mękę,  
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a szczególnie samotność i opuszczenie w agonii. Może to być na przykład 

Koronka do Bożego Miłosierdzia, nabożeństwo drogi krzyżowej, adoracja 

Najświętszego Sakramentu czyli krótki akt modlitewny. 

   Tej formie modlitwy Jezus także przypisał obietnice łask i darów 

doczesnych: " O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla 

grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, 

szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania... W tej godzinie nie 

odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę moją...". 

                 SZERZENIE  CZCI  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

     Pan Jezus powiedział Siostrze Faustynie, że Bóg przyobiecał jej oraz 

wszystkim, którzy głosić będą miłosierdzie Jego, wielkie łaski: " Ja sam 

bronić ich będę w godzinie śmierci, jako swej chwały, i chociażby grzechy 

dusz czarne były jak noc, kiedy grzesznik zwraca się do mojego miłosierdzia, 

oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki mojej. Duszom, które 

wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, we godzinę 

śmierci postąpię z nimi według nieskończonego Miłosierdzia Mojego - 

mówił. 

  Szerzenie kultu to integralna część nabożeństwa Miłosierdzia. O jego wadze 

świadczą przywiązane do niego obietnice "macierzyńskiej " opieki Jezusa w 

całym życiu oraz objawienie niezwykłego miłosierdzia Jezusa w godzinie 

śmierci. " Dusze, które szerzą cześć Miłosierdzia Mojego, osłaniam przez 

życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im 

sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem" - to jedna z obietnic. 

  W innym objawieniu Pan Jezus mówił: " Duszom, które uwielbiać będą to 

Moje Miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając inne dusze do ufności  

w Moje Miłosierdzie - dusze te w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. 

Miłosierdzie Moje osłoni je w tej ostatniej walce". 

  I tak ukazaliśmy w zarysie zagadnienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, 

które wpisuje się w ogłoszony Nadzwyczajny Rok Świętego Miłosierdzia. 

Mamy nadzieję, że objaśnienie tych kwestii pomoże jak najpełniej przeżyć 

ten szczególny czas i zrozumieć, by nie zmarnować go bezpowrotnie!!!. 
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Wierzymy, że wskaże on łaski, którymi szczególnie hojnie Bóg obdarza 

wiernych w Roku Jubileuszowym, oraz powinności spoczywające na 

katolikach. 

Czytelniku bądź czujnym i nie przegap tej szansy ! 

 

ŚWIATOWE  DNI  MŁODZIEŻY  

W  POLSCE 

   Rok 2016 to dla Kościoła w Polsce 

data, która wyznacza kolejne 

Światowe Dni Młodzieży. W dniach 

od 26 do 31 lipca do KRAKOWA, na 

zaproszenie Ojca Świętego 

Franciszka, przyjadą młodzi z całego świata, by przeżyć wielkie święto 

wiary. Jego przewodnim mottem będą słowa::" Błogosławieni miłosierni, 

albowiem oni miłosierdzia dostąpią" . W ten oto sposób Światowe Dni 

Młodzieży po 25 latach od pamiętnego spotkania młodych świata ze św. 

Janem Pawłem II w Częstochowie, powrócą na polską ziemię, do Ojczyzny 

twórcy i patrona Światowych Dni Młodzieży. Organizatorzy spodziewają się 

ponad 2 milionów uczestników tego wydarzenia. 

Podczas Mszy św. wieńczącej 28 Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro 

papież Franciszek ogłosił miejsce kolejnego spotkania młodych świata.  

W przemówieniu przed modlitwą "Anioł Pański" Ojciec Święty powiedział: 

"Drodzy młodzi. jesteśmy umówieni na spotkania na najbliższy Światowy 

Dzień Młodzieży w 2016 roku w Krakowie, w Polsce. Przez matczyne 

wstawiennictwo Maryi prośmy o światło Ducha Świętego na drogę, która 

nas poprowadzi ku temu nowemu etapowi radosnego świętowania wiary  

i miłości Chrystusa ".Od tego czasu rozpoczęły się przygotowania we 

wszystkich diecezjach, w których w ramach "Dni w Diecezjach" 

poprzedzających ŚDM w Krakowie przebywać będą młodzi z innych części 

świata. 26 - 31 lipca br to oficjalny termin XXXI Światowych Dni Młodzieży  

w Krakowie. Tydzień wcześniej, w dniach 20 - 25 lipca( od środy do 
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poniedziałku), na terenie całej Polski odbędą się wspomniane "Dni  

w Diecezjach".                                

   Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego 

świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami  

i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa 

Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan 

Paweł II, który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos 

Aires (1987), Santiago de Compostela (1989110, Częstochowie (1991), 

Denver (1993), Manili (1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002). Po śmierci 

Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi  

i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się emerytowany 

papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii 

(2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro)  

z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. 

  Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji 

Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego 

Roku Młodzieży(1985) nie były jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To 

jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej błogosławionej inicjatywy, 

która trwa do dnia dzisiejszego. Jako datę ustanowienia Światowych Dni 

Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II na 

spotkaniu opłatkowym, wobec kardynałów i pracowników Kurii Rzymskiej, 

wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku  

w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata  

w wyznaczonym przez Niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. 

   Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana 

Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki 

Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale 

pielgrzymując po świecie, gromadzą na modlitwie i adoracji tysiące 

młodych. Ten krzyż stał się szczególną własnością ludzi młodych, gdyż św. 

Jan Paweł II w 1984 r. przekazał go młodzieży świata z takim poleceniem: 

"Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował 

ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym  

i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie". 



7 
 

   Kiedy 13 kwietnia 2014 r. młodzież brazylijska przekazała krzyż ŚDM 

polskiej młodzieży na rozpoczęcie niejako przygotowania do ŚDM w 2016 r., 

papież Franciszek mówił:" Prośmy Pana, aby krzyż wraz z ikoną Maryi, był 

znakiem nadziei dla wszystkich, ukazując światu niezwyciężoną miłość 

Chrystusa".  

  Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkie inicjatywy towarzyszące 

przygotowaniom do ŚDM Kraków 2016. Trwa praca formacyjna, sztafeta 

modlitewna w intencji papieża Franciszka i ŚDM 2016, tempa nabierają 

przygotowania logistyczne(niektóre mają się ku końcowi), podejmowane są 

projekty "Bilet dla Brata" (pomoc dla młodzieży z 13 krajów Europy 

Wschodniej i Zakaukazia) czy Młodzi Misjonarze Miłosierdzia, prężnie 

rozwija się wolontariat. Przygotowują się młodzi i dorośli, osoby chore  

i niepełnosprawne, świeccy i duchowni. Wszyscy musimy poczuć się 

gospodarzami czekających nas wydarzę, dobrze się na nie przygotować  

i dobrze przyjąć naszych gości. 

  Pierwszym i najważniejszym przygotowaniem jest przygotowanie serca, 

umocnienie wiary, a więc znalezienie Jezusa w naszym życiu, spotkanie Go  

i pójście krok za krokiem za Nim. Bez ewangelizacji, a więc głoszenia Jezusa 

innym, bez odważnego dawania świadectwa wiary innym, bez karmienia się 

Jezusem, bez dotykania Jego Miłosierdzia, twoja wiara będzie przygasać i nie 

tylko nie przygotowujesz się na ŚDM 2016, który ma być świętem wiary 

młodego Kościoła, ale stracisz odpowiedź na najistotniejsze pytania 

dotykające twojego życia, odpowiedź, którą jest sam JEZUS. Zadbaj więc  

o swoje serce, w którym nosisz pragnienie szczęścia, miej odwagę być 

szczęśliwym, to znaczy miej odwagę wybrać Jezusa". 

  Już nie długo spotkamy się, by w wielkiej wspólnocie młodego Kościoła  

z całego świata, pod przewodnictwem Ojca Świętego powiedzieć Jezusowi 

"WIERZĘ" i dać świadectwo przynależności do Niego. Warto powiedzieć 

sobie : nie może mnie na tym spotkaniu zabraknąć! Trzeba zachęcać 

młodzież do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i stać się, poprzez włączenie 

się w przygotowania i modlitwę, apostołem ŚDM 2016. 

  Tak więc  < Do zobaczenia w Krakowie ! >                                                   (BL) 
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Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas 

Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 

Kraków − Jasna Góra − Auschwitz: 27−31 lipca 2016 

Środa, 27 lipca 

16.00 − przylot na Lotnisko 
Międzynarodowe im. św. Jana 
Pawła II Kraków-Balice 

CEREMONIA POWITANIA 

17.00 − przyjazd na Wawel 

SPOTKANIE Z WŁADZAMI I Z 
KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM 

17.40 − wizyta kurtuazyjna  
u Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

18.30 − katedra na Wawelu – 
spotkanie z biskupami polskimi 

WIECZOREM: PAŁAC 
ARCYBISKUPÓW KRAKOWSKICH  

 

Czwartek, 28 lipca 

7.40 − przejazd do Balic, wraz  
z zatrzymaniem się w klasztorze 
sióstr Prezentek 

9.45 - przyjazd do klasztoru 
jasnogórskiego 

10.30 - msza święta z okazji 1050. 
rocznicy Chrztu Polski 

17.00 - przekazanie kluczy do 
Krakowa i przejazd tramwajem na 
Błonia 

17.15 - przyjazd na Błonia 

17.30 - CEREMONIA POWITANIA 
(ok. 1,5 godziny) 

 

Piątek, 29 lipca 2016 

7.00 - msza święta prywatna  
w kaplicy Pałacu Arcybiskupów 
Krakowskich 

9.30 - WIZYTA W AUSCHWITZ 

10.30 - WIZYTA W OBOZIE 
BIRKENAU 

16.30 - przyjazd do Prokocimia 

WIZYTA W UNIWERSYTECKIM 
SZPITALU DZIECIĘCYM 

 

Sobota, 30 lipca 2016 

8.30 - WIZYTA W SANKTUARIUM 
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  
W ŁAGIEWNIKACH 

 

8.45 - przejazd papamobile do 
Bazyliki Bożego Miłosierdzia 

9.00 - przejście przez Bramę 
Miłosierdzia 

9.15 - Liturgia Pojednania  
z udziałem młodzieży 

10.30 – msza święta w 
Sanktuarium św. Jana Pawła II  
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z kapłanami, osobami 
konsekrowanymi i seminarzystami 
z Polski. 

13.00 - obiad z młodzieżą 

Ojciec Święty zje obiad  
z Kardynałem Arcybiskupem 
Krakowskim, z tłumaczem i 12 
przedstawicielami młodzieży  
z różnych krajów: jednym 
chłopcem i jedną dziewczyną  
z każdego kontynentu, oraz  
z chłopcem i dziewczyną z Polski. 

19.00 – przyjazd na CAMPUS 
MISERICORDIAE 

19.30 - czuwanie modlitewne  
z młodzieżą 

 

Niedziela, 31 lipca 2016 

8.45 - przyjazd na Campus 
Misericordiae 

10.00 - Msza Święta Posłania na 
zakończenie Światowych Dni 
Młodzieży 

Rozesłanie młodych świadków 
Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie 
miejsca i roku kolejnych 
Światowych Dni Młodzieży. 

17.00 - przyjazd do Tauron Arena 
na spotkanie z wolontariuszami 
ŚDM oraz Komitetem 
Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 
i Dobroczyńcami spotkania 
młodych całego świata 

18.15 - przyjazd do Balic (część 
wojskowa). 

CEREMONIA POŻEGNANIA OJCA 

ŚWIĘTEGO 

(AK) 

 

 

AKTUALNOŚCI 

PARAFIALNE  

Sakrament Chrztu Świętego  
w maju otrzymali: 
- Anna Gładysz z Dychowa 
 
Do wieczności w maju odeszli: 
- śp. Maria Straszkiewicz – Stary 
Zagór 
- śp. Wacław Siepiora- Stary Zagór 
- śp. Józefa Romanowska – Stary 
Zagór 
 

 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

 
CZERWIEC 2016 

NIEDZIELA 12.06.2016  
godz. 8.00 – śp. Janina, Ewa 
godz. 11.00 – śp. Maciej Grudziński 
w 5 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 13.06.2016 
godz. 18.00 – w intencji Zuzanny  
z okazji 2 urodzin 
ŚRODA 15.06.2016 
godz. 18.00 – śp. Krzysztof Daniel 
w 5 rocznicę śmierci 
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PIĄTEK 17.06.2016 
godz. 18.00 – śp. Mieczysława, Jan 
Marciniak 
NIEDZIELA 19.06.2016  
godz. 8.00 – śp. Ryszard, Adolf 
Pastuch 
godz. 11.00 – śp. Maria, Antoni, 
Andrzej Niemiec 
PONIEDZIAŁEK 20.06.2016 
godz. 18.00 – w intencji P. Janiny 
Jastrzębskiej – dziękczynna za 
otrzymane łaski 
ŚRODA 22.06.2016 
godz. 18.00 – śp. Edward, Zenon, 
Stefan, Mirosława Burzyńscy 
PIĄTEK 24.06.2016 
godz. 18.00 – śp. Janina, Tadeusz 
SOBOTA 25.06.2016 
godz. 17.00 – śp. Jan Nowak – od 
żony i córki Krystyny 
NIEDZIELA 26.06.2016  
godz. 8.00 – śp. Agnieszka, 
Eugeniusz 
godz. 11.00 – śp. Jan Halkowicz  
i zmarli z rodziny 

 
LIPIEC 2016 

NIEDZIELA 03.07.2016  
godz. 8.00 – śp. Maria Wróbel  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Zofia, Edward 
Kula 
WTOREK 05.07.2016 
godz. 18.00 – śp. Józef Wiszniowski 
w 4 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 10.07.2016  
godz. 8.00 – śp. Maria, Szymon, 
Wiktoria, Teresa Margas 

godz. 11.00 – w intencji Wiesławy 
Wąsickiej z okazji 80 urodzin – od 
dzieci 
ŚRODA 13.07.2016 
godz. 18.00 – w intencji Małgorzaty 
i Kamila Sobczyk z okazji  
5 rocznicy ślubu oraz z okazji 33 
urodzin Małgorzaty 
PIĄTEK 15.07.2016 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 16.07.2016 
godz. 16.00 – ślub: Kinga Ślipko  
i Rafał Stępa 
NIEDZIELA 17.07.2016  
godz. 8.00 – śp. Karolina, Helena, 
Anna, Jan i zmarli z rodziny 
Łazorka i Grabowy 
godz. 11.00 – śp. Delfina, Weronika 
Hrycewicz i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 22.07.2016 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt 
Terczewski i zmarli z rodziny 
SOBOTA 23.07.2016 
godz. 17.00 – sp. Antoni, Stefania, 
Bolesław Fieńko, śp. Ryszard, 
Bronisława Rogalińscy, śp. Jadwiga, 
Józef Rogalińscy 
NIEDZIELA 24.07.2016  
godz. 8.00 – w intencji P. Anny 
Kasprzyk z okazji imienin – od 
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ  
i Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej 
godz. 11.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz 
ŚRODA 27.07.2016 
godz. 18.00 – śp. Anna Żółtańska  
z okazji imienin – od Krystyny  
i Jadwigi  
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PIĄTEK 29.07.2016 
godz. 18.00 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego 
SOBOTA 30.07.2016 
godz. 10.00 – śp. Anna 
Straszkiewicz w 3 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 31.07.2016  
godz. 8.00 – śp. Stefania 
Skowrońska 
godz. 11.00 – w intencji Lenki 
Menartowicz z okazji 5 urodzin 
oraz w intencji jej rodziców 

 
SIERPIEŃ 2016 

ŚRODA 03.08.2016 
godz. 18.00 – dziękczynna za 
otrzymane Boże łaski z prośbą  
o dalszą opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 
PIĄTEK 05.08.2016 
godz. 18.00 – dziękczynna za 
otrzymane łaski z okazji urodzin ks. 
Marka – od Wspólnoty dla 
Intronizacji NSPJ 
SOBOTA 06.08.2016 
godz. 17.00 – w intencji Jasia 
Łabędzkiego z okazji 1 urodzin 
oraz w intencji P. Teresy 
Łabędzkiej z okazji 65 urodzin 
NIEDZIELA 07.08.2016  
godz. 8.00 – śp. Helena, Marianna 
godz. 11.00 – w intencji  
P. Małgorzaty i Roberta Ozga  
z okazji 20 rocznicy ślubu 
PIĄTEK 12.08.2016 
godz. 18.00 – śp. Stanisław Bednar 
w 6 rocznicę śmierci 
SOBOTA 13.08.2016 
godz. 14.30 – ślub: Marta Kałuża  
i Maciej Klupś 

godz. 16.00 – ślub: Daria Janik  
i Michał Bogucki 
NIEDZIELA 14.08.2016  
godz. 8.00 – śp. Helena Dąbrowska  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji P. Teresy  
i Mieczysława Biernackich z okazji 
40 rocznicy ślubu 
NIEDZIELA 15.08.2016  
godz. 11.00 – w intencji P. Marii  
z okazji imienin i 90 urodzin 
ŚRODA 17.08.2016 
godz. 18.00 – śp. Irena i Sylwester 
Woźniak  
PIĄTEK 19.08.2016 
godz. 18.00 – śp. Maria i Czesław 
Trzaskowscy 
SOBOTA 20.08.2016 
godz. 17.00 – w intencji Emilii 
Straszkiewicz z okazji 7 urodzin 
oraz w intencji jej rodzeństwa 
Zuzanny, Marysi i Szymona a także 
ich rodziców 
NIEDZIELA 21.08.2016  
godz. 8.00 – śp. Bronisława 
Kostrzewska, śp. Anna, Michał, Jan, 
Petronela Urbanowscy 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Sieniawski w 8 rocznicę śmierci,  
śp. Franciszka i Józef Sieniawscy 
ŚRODA 24.08.2016 
godz. 18.00 – w intencji Marii  
z okazji imienin i urodzin – od córki 
z rodziną  
PIĄTEK 26.08.2016 
godz. 18.00 – w intencji P. 
Katarzyny i Pawła Murawa z okazji 
10 rocznicy ślubu 
SOBOTA 27.08.2016 
godz. 17.00 – śp. Rozalia, Wojciech, 
Józef Zuber  



12 
 

NIEDZIELA 28.08.2016  
godz. 8.00 – śp. Władysława i Jan 
Saganowscy 
godz. 11.00 – dziękczynna za 
tegoroczne zbiory 
ŚRODA 31.08.2016 
godz. 18.00 – śp. Józef Pilazy w 18 
rocznicę śmierci, śp. Andrzej Pilazy 
w 4 rocznicę śmierci  

 
WRZESIEŃ 2016 

PIĄTEK 02.09.2016 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 03.09.2016 
godz. 16.00 – ślub: Anna Stępa  
i Maciej Kasperowicz 
NIEDZIELA 04.09.2016  
godz. 8.00 – w intencji  
P. Bronisława Grabowskiego  
z okazji imienin 
godz. 11.00 – śp. Stanisława 
Jusińska w 16 rocznicę śmierci  
ŚRODA 07.09.2016 
godz. 18.00 – śp. Józef Szczerbiński 
w 12 rocznicę śmierci  
PIĄTEK 09.09.2016 
godz. 18.00 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego  
SOBOTA 10.09.2016 
godz. 17.00 – w intencji P. Teresy  
i Andrzeja Kula z okazji 35 rocznicy 
ślubu oraz w intencji P. Beaty  
i Mariusza Mołczan z okazji 5 
rocznicy ślubu oraz w intencji ich 
dzieci  
NIEDZIELA 11.09.2016  
godz. 8.00 – śp. Ignacy Rzęsa 

godz. 11.00 – w intencji P. Sylwii  
i Marka Matz z okazji 15 rocznicy 
ślubu oraz w intencji ich dzieci 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

 
CZERWIEC 2016 

NIEDZIELA 12.06.2016 
godz. 9.30 – śp. Bożena  
w 2 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny Staszków i Markiewicz 
CZWARTEK 16.06.2016 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt 
Maćkowiak, śp. Zofia, Zbigniew, 
Krzysztof Wasiak 
NIEDZIELA 19.06.2016  
godz. 9.30 – w intencji P. Anny  
i Andrzeja Gdowskich z okazji 25 
rocznicy ślubu 
CZWARTEK 23.06.2016 
godz. 18.00 – w intencji wszystkich 
Ojców z okazji Dnia Ojca 
NIEDZIELA 26.06.2016  
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Kostrzewa, Gapczyńskich  
i Pietrzyków     

 
LIPIEC 2016 

NIEDZIELA 03.07.2016 
godz. 9.30 – śp. Apolonia, Józef, 
Barbara, Tadeusz z rodziny 
Jabłońskich 
NIEDZIELA 10.07.2016  
godz. 9.30 – śp. Katarzyna, Józef 
Muszyńscy, śp. Teresa Aleszczuk 
NIEDZIELA 17.07.2016  
godz. 12.30 – Odpust – za Parafian     
godz. 12.30 – śp. Mario Nierodzik     
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NIEDZIELA 24.07.2016  
godz. 9.30 – śp. Teresa, Waleria, 
Józef Palarczyk, śp. Halina, 
Kazimierz Kapłon, śp. Józef 
Luberda  
 
NIEDZIELA 31.07.2016  
godz. 9.30 – w intencji Patrycji  
i Roksany z okazji 18 urodzin – od 
babci i rodziców 
 

SIERPIEŃ 2016 
NIEDZIELA 07.08.2016 
godz. 9.30 – śp. Hubert Jagodziński 
w 1 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 14.08.2016  
godz. 9.30 – śp. Wanda Krygier  
w 1 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 15.08.2016  
godz. 9.30 – śp. Bronisław, 
Stanisława, Bolesław z rodziny 
Kucharczyk 
NIEDZIELA 21.08.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel, Jerzy Sapikowscy     
NIEDZIELA 28.08.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisława, 
Franciszek Sobscy, śp. Bożena 
Siuda  
WRZESIEŃ 2016 
NIEDZIELA 04.09.2016  
godz. 9.30 – śp. Stanisław, 
Bronisław Brodko, sp. Anna Wań  
CZWARTEK 08.09.2016 
godz. 18.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 11.09.2016  
godz. 9.30 – śp. Helena, Andrzej, 
Edward Kowalscy i śp. Zofia 
Morawska 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
CZERWIEC 2016 

NIEDZIELA 12.06.2016 
godz. 12.30 – śp. Ferdynand Lipka, 
śp. Franciszek, Anna, Rozalia 
Magalas 
WTOREK 14.06.2016  
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 19.06.2016  
godz. 12.30 – z okazji 40 urodzin, 
dziękczynno-błagalna 
WTOREK 21.06.2016  
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 26.06.2016  
godz. 12.30 – w intencji Zuzanny  
z okazji 5 urodzin, oraz w intencji 
Bartka Soliwoda z okazji  
10 urodzin 

 
LIPIEC 2016 

NIEDZIELA 03.07.2016 
godz. 12.30 – śp. Aurelia Rzepka  
w 2 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 10.07.2016  
godz. 12.30 – w intencji Kasi 
Romanowskiej z okazji 9 urodzin 
NIEDZIELA 17.07.2016  
godz. 9.30 – śp. Bronisława, Józef 
Szymańscy     
NIEDZIELA 24.07.2016  
godz. 12.30 – za ofiary ludobójstwa 
na Podolu i Wołyniu 
NIEDZIELA 31.07.2016  
godz. 12.30 – śp. Stefania, Paweł, 
Józef, Jan 
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SIERPIEŃ 2016 
NIEDZIELA 07.08.2016 
godz. 12.30 – śp. Edward 
Zabiegałowski 
NIEDZIELA 14.08.2016  
godz. 12.30 – śp. Anna Radecka w 2 
rocznicę śmierci, śp. Regina Klama 
PONIEDZIAŁEK 15.08.2016  
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 21.08.2016  
godz. 12.30 – śp. Bożena 
Golinowska w 27 rocznicę śmierci     
 
 
 

NIEDZIELA 28.08.2016  
godz. 12.30 – w intencji Gabriela 
Haber z okazji 7 urodzin 
 

WRZESIEŃ 2016 
NIEDZIELA 04.09.2016  
godz. 12.30 – śp. Franciszek i 
Krzysztof Solecki 
WTOREK 06.09.2016  
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 11.09.2016  
godz. 12.30 – śp. Jan Szulc w 19 
rocznicę śmierci 
 

(MK) 

 

23 CZERWCA - DZIEŃ OJCA 
 

Wszystkim Ojcom, Tatom, Tatusiom i Tatulkom  
z okazji Dnia Ojca składamy najgorętsze życzenia 

zdrowia, miłości, spełnienia marzeń, 
błogosławieństwa bożego  

                                    i opieki Matki Najświętszej.  
A dopełnieniem życzeń niech będzie ten piękny wiersz Hanny Łochockiej 

 

           ŚWIĘTO  TATY 
 
Dzisiaj dzień Taty, mojego Taty 
i wszystkich ojców na świecie. 
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty. 
Co swoim tatom niesiecie? 
 

 

Kwiatka nie macie?  

Zarzućcie Tacie na szyję ciepłe ręce, 

mówiąc do ucha - Tatku, posłuchaj 

chcę Cię uściskać, nic więcej!
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AKTUALNOŚCI POAK 

Z PIELGRZYMKĄ DO PANI JASNOGÓRSKIEJ  

W związku z przypadającą  
w tym roku 1050 rocznicą 

chrztu Polski, w szczególnie 
serdeczny sposób pragnę 
zaprosić całą diecezjalną 

wspólnotę Akcji Katolickiej, jej 
członków, księży asystentów  
i wszystkich sympatyków do 

udziału Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Akcji Katolickiej na 

Jasną Górę w dniach17- 18 
czerwca 2016 roku.  W tym 
wyjątkowym dla Kościoła  

w Polsce czasie, będziemy ją 
przeżywać pod hasłem  

„Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę”. 

W dniu 17 czerwca, podobnie jak w latach poprzednich, odbędzie się 
konferencja, w której zaplanowano nasz udział. Wzorem lat ubiegłych, 
sobotnią część pielgrzymki rozpoczniemy w Katedrze Częstochowskiej, by 
następnie w uroczystej procesji przejść przed szczyt Jasnej Góry i tam 
kontynuować nasze dziękczynienie i czas wspólnotowego spotkania(…) 

Szczęść Boże! 
Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

prezes DIAK 

 

M A J O W A  R E F L E K S J A  

Wielu z nas zapewne pamięta czasy, kiedy w Dychowie nie było Kościoła  

i nabożeństwa majowe były odprawiane pod Figurą Matki Bożej niedaleko 

elektrowni. Codziennie o godz. 19:00 gromadziliśmy się tłumnie: małe 

dzieciaczki z mamusiami, większe dzieci, młodzież, młodsi i starsi dorośli… 

Ci w wieku szkolnym przychodzili już o w pół do siódmej, żeby poganiać po 

skarpie po przeciwległej stronie drogi, narwać oszałamiająco pachnącego 
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bzu, a potem zjadać kwiatki z pięcioma płatkami – na szczęście Wodę do 

kwiatów w wazonach brało się ze zbiornika. Chłopcy, pamiętacie, jacy 

byliście odważni schodząc ze słoikiem po betonowych płytach? I wreszcie 

nadchodziła ta chwila… Wszyscy się wyciszali i rozpoczynał się wspólny 

śpiew „O Maryjo, witam Cię!” Potem była Litania do Matki Bożej Loretańskiej 

i pieśni maryjne śpiewane do w pół do ósmej, albo i dłużej. Ja z koleżanką  

w ostatniej klasie podstawówki przyrzekłyśmy Matce Bożej codzienny 

udział w nabożeństwach prosząc o łaskę dostania się do wymarzonej szkoły 

średniej. Dostałyśmy się. 

A dzisiaj? 

Mamy piękny Kościół, wygodne ławki, są też nabożeństwa, a jakże…  
Tylko gdzie są te tłumy: dzieciaczki z matkami, dzieci  
i młodzież, a także ich rodzice, z całego serca i na całe gardło modlący się 
litanią i śpiewem ku czci najlepszej Matki? 

Paradoks czy znak czasów?  
Ani jedno, ani drugie. To NAS tam nie ma 

 (AK) 

 

PORADY OGRODNICZE NA CZERWIEC 

„Czerwiec temu zieleni, kto do pracy się nie leni”. 

Czerwiec jest miesiącem kwitnienia następnych 

popularnych roślin ogrodowych. Kończą 

kwitnienie bzy lilaki, kwitną kosaćce zwane 

popularnie irysami. Wkrótce będziemy 

podziwiać piwonie, ostróżki a pod koniec 

miesiąca – róże. 

Warto zaplanować prace ogrodnicze, aby w zapale pielenia nie zapomnieć  

o sezonowych zabiegach. 

 

W sadzie. Zaczynają dojrzewać pierwsze owoce: jagoda kamczacka, 

wczesne truskawki, poziomki, porzeczki i agrest. Czekamy cierpliwie i nie 

zbieramy ich zbyt wcześnie, warto odczekać kilka dni a wtedy będą dojrzałe 

i smaczne. Zabezpieczamy drzewka czereśni przed szpakami, najlepsza 
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metoda to zakładanie na koronę specjalnej siatki, która odgrodzi owoce od 

żarłocznych ptaków. Siatkę należy dokładnie przymocować do ziemi aby 

szpaki nie wchodziły pod nią. Ważne są zabiegi ochronne, w czasie 

kwitnienia robinii akacjowej czereśnie są porażane przez nasionnicę 

trześniówkę, owoce stają się „robaczywe” i nieprzydatne do spożycia. 

Opryski należy prowadzić bardzo ostrożnie, szczególnie w warunkach 

działkowych. Formujemy młode, świeżo posadzone drzewka, odginamy 

pędy przy pomocy klamerek do suszenia bielizny tak, aby odchodziły od 

pnia pod kątem prostym. 

Pod koniec czerwca można przerzedzać zawiązki owoców jabłoni, grusz  

i brzoskwiń. Pozostawiamy na drzewie tylko tyle zawiązków, aby plon był 

dobrej jakości. 

 

W warzywniku. Sadzimy do gruntu ciepłolubne warzywa: paprykę, 

oberżynę i melony. Jeśli mamy warzywa w szklarni lub tunelu foliowym – 

regularnie podlewamy i wietrzymy. Pamiętamy o nawożeniu, silny wzrost 

wymaga dostarczenia składników pokarmowych. W gruncie możemy 

jeszcze wysiewać marchew i buraki na późny zbiór, fasolę szparagową  

i koper. Przerywamy wcześniejsze zasiewy tak, aby rośliny miały dobre 

warunki wzrostu. Wycinamy pędy kwiatostanowe szczawiu, rabarbaru  

i szczypiorku, „ogławiamy” bób, ponieważ jego wierzchołki są atakowane 

przez mszyce. Z pomidorów w gruncie i pod osłonami systematycznie 

usuwamy pędy boczne aby nie dopuścić do zagęszczenia i zdrobnienia 

roślin. Nawozimy warzywa nawozami mineralnymi lub zasilamy 

rozcieńczoną gnojowicą. 

 

W ogrodzie ozdobnym. Rozpoczynamy wykopywanie cebul tulipanów. Po 

wykopaniu cebule czyścimy, suszymy i przechowujemy do jesieni w suchym, 

przewiewnym i ciemnym miejscu. Dzielimy i przesadzamy byliny, które już 

przekwitły. Dwa tygodni po kwitnieniu można przesadzać kłącza kosaćców. 

Wysiewamy jeszcze maciejkę, smagliczkę i groszek pachnący. Możemy też 

wysiewać nasiona roślin dwuletnich: bratka, stokrotki malwy czy 

niezapominajki. Przycinamy krzewy, które zakończyły kwitnienie: forsycje, 

migdałki i lilaki. W pochmurne dni tniemy żywopłoty z bukszpanu i ligustru. 

Systematycznie kosimy i nawozimy trawnik, w razie potrzeby – podlewamy. 

Prawdziwą plagą są w tym roku ślimaki. Atakują rośliny ze wszystkich grup 

uprawowych, powodują duże straty. Zwalczanie szkodników z tej grupy jest 

dość trudne, można spotkać się z bardzo różnymi pomysłami: pułapki 
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wypełnione piwem (ślimaki podobno lubią ten napój),bariery wokół roślin 

zrobione ze skorupek od jaj i trocin, posypywanie miejsc uczęszczanych 

przez ślimaki niegaszonym wapnem. Warto też zbierać i wynosić szkodniki 

poza teren ogrodu (ale nie do sąsiada!). Ślimaki lubią miejsca wilgotne  

i zacienione, należy więc starannie odchwaszczać grządki i oszczędnie 

podlewać rośliny. 

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A 

Pstrąg zapiekany w folii 

Składniki: pstrąg , ciut masła , suszone 

oregano i tymianek, świeża bazylia, sól, 

pieprz , cytryna  

 
Przygotowanie: Wypatroszoną rybę dokładnie myjemy .Nacieramy ją 
wewnątrz i z wierzchu solą i pieprzem .Zioła suche mieszamy i również 
nacieramy nimi wnętrze ryby .Świeżą bazylie kroimy drobno i wkładamy ją 
do środka ryby ,dajemy łyżeczkę masła.Na wierzchu układamy plasterki 
cytryny (wnętrze można też skropić sokiem ).Całą rybę owijamy folią 
aluminiową i przekładamy do piekarnika na co najmniej 20 -25 min. w temp. 
200 stopni C. Po wyłączeniu piekarnika trzymamy rybę przez 5-10 min. by 
"doszła". 

Zupa szparagowa 

Sposób przygotowania: Bulion rozpuść w 1 litrze 
wrzącej wody. Szparagi oczyść, pokrój i ugotuj  
w bulionie około 20 minut. Ugotowane szparagi 
zmiksuj. Z mąki i masła zrób jasną zasmażkę, dodaj 
do zupy i zagotuj. Do przygotowanej zupy dodaj śmietanę, wcześniej ją 
hartując - zanim dodasz śmietanę do zupy, wymieszaj śmietanę z kilkoma 
łyżkami gorącej zupy). Podajemy z grzankami lub groszkiem ptysiowym  
i ewentualnie kawałkami szparagów oraz gałązką natki lub koperku do 
dekoracji.  

 
 

http://prostepotrawy.blogspot.com/2012/06/pstrag-zapiekany-w-folii.html
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Ciasto z truskawkami 
 
Składniki: 1 ½  szkl. mąki pszennej, 1/3  szkl. 
cukru, 2/3 kostki margaryny/masła (ok.160 g),  
3 jajka, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, sok z ½  
cytryny (małej), truskawki 
Truskawki odszypułkować i przekroić na pół. 
Margarynę roztopić na małym ogniu i zostawić do wystudzenia. Do miski 
przesiać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, dodać jajka, cukier  
i wlać roztopiony tłuszcz. Wszystko zmiksować mikserem. Ciasto wylać do 
blaszki 20 x 24 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu ułożyć 
połówki truskawek środkiem do góry. Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do temperatury 180 st. C z termoobiegiem i piec ok. 30 minut. Po 
przestygnięciu posypać cukrem pudrem. 

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

 

JUŻ ZA PARĘ DNI,  
ZA DNI PARĘ… 

Choć to dopiero 12 czerwca i w szkołach 
jeszcze huczy od zaliczeń, poprawek  
i wystawiania ocen, to na pewno każdy z nas 
ma już zaplanowane wakacje. Jedni wykupili 
drogie wczasy nad ciepłym morzem inni nad 
zimnym, jeszcze inni po prostu odwiedzą 
rodzinę, będą pewnie i tacy, którzy pozostaną 
w domach. Cokolwiek byśmy jednak nie 
uczynili, nie zapominajmy o Bogu,  
o miłosiernym i dobrym Ojcu, bez którego 
nawet najciekawiej zaplanowane wakacje 
okażą się puste i niespełnione.  

Pamiętajmy, wysyłając na kolonie i obozy nasze dzieci, aby zadbać o ich 
obecność na niedzielnej Mszy Świętej.  

Pamiętajmy o godnym stroju wchodząc do Świątyni.  

Niech Pan Bóg będzie obecny we wszystkich naszych wakacyjnych 
planach i czynach, a wtedy wrócimy nie tylko wypoczęci i opaleni, ale 
także w zgodzie z katolickim sumieniem.                                                      (AK) 

http://kulinarnespotkania.blogspot.com/2012/06/ciasto-z-truskawkami.html
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M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A   

Czerwiec 

Ogólna: Aby osoby w podeszłym wieku, zepchnięte na margines i samotne 

znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarność. 

Ewangelizacyjna: Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali 

formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy mądrze przygotują ich do 

misji, jaką mają pełnić. 

 

Lipiec 

Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet 

egzystencja są zagrożone. 

Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez 

swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem  

i entuzjazmem. 

 

Sierpień 

Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami  

i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie. 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając 

świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego. 

 

 

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 .  
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