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LIPIIEC 2016 - WYJĄTKOWYM CZASEM 

MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓLNOTY LUDZI MŁODYCH ...  

Wakacje, urlopy, wolne i już po nich... . Trzy miesiące przerwy w wydaniu 
naszej gazetki, a tyle się wydarzyło.  

Zaczynając od miesiąca czerwca - braliśmy udział w ramach corocznej 
pielgrzymki naszego stowarzyszenia w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji 
Katolickiej na Jasną Górę w dniach 17-18.06.2016 r. pod hasłem  
"Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Ojczyznę". Część 
naszych parafian 18.06.2016r udało się do Międzyrzecza na diecezjalne  
i wojewódzkie obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.  

Lipiec natomiast to miesiąc, 
w którym odbyły się 
Światowe Dni Młodzieży  
w Krakowie. Jednak 
poprzedziły je uroczystości 
diecezjalne. Centralne 
wydarzenia miały miejsce 
w Świebodzinie w dniu 23 
lipca br. Odbyły się tam 
wspólne tańce, koncert 
"Bachus Classic Orchestra ", pokaz tańca ulicznego "Wojowników krzyża”, 
wielojęzyczna Msza Św., a na koniec koncert uwielbienia Tymczasowej 
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Formacji Prowizorycznej i występy Teatru "Małe co nieco". Pod figurą 
Chrystusa Króla odbyła się polowa Msza Św. ,której przewodniczył pasterz 
zielonogórsko-gorzowski bp Tadeusz Lityński, który powiedział " w drodze 
do Krakowa zatrzymamy się na Lubuskim Przystanku Uwielbienia, aby 
stanąć we wspólnocie wiary i miłości, aby przyjąć na nowo prawdę, którą 
podkreślał mocno Św. Jan Paweł II, że nasze chrześcijaństwo nie jest jakąś 
ideologią czy przejawem kultury. Ono jest wejściem w bliską relację  
z Jezusem, który nadaje sens i pełnię życia człowieka..." 

..."  To Jezus jest gwarantem prawdy, miłości bliźniego i miłosierdzia, które 
objawia się przebaczeniem. Gdzie Jezus tam wspólnota i tam modlitwa. 
Cieszę się, że dzisiaj tu na modlitwie i świadectwie wiary obecna jest 
międzynarodowa wspólnota młodych ludzi, którzy są dla nas zwiastunami 
Dobrej Nowiny - dodał bp Tadeusz Lityński. 

A francuski biskup F.Touvet, który wygłosił na tej mszy homilię powiedział, 
"Nawet jeśli mamy tutaj tak wielką i piękną figurę Chrystusa Króla, to nie 
wystarczy - Musimy uczynić Jezusa Królem naszego życia! To jest 
najważniejsze, abyśmy zwrócili się do Jezusa i przyjęli Go do siebie w Jego 
słowie i Ewangelii. Abyśmy stali się Jego uczniami". I powinniśmy o tym 
pamiętać każdego dnia!  A Ty pamiętasz Czytelniku?! 

26-31 lipiec 2016 - KRAKÓW - to czas Światowych Dni Młodzieży. 
Wydarzeniu temu towarzyszyła wizyta papieża Franciszka. A oto krótkie 
podsumowanie. 

Papież Franciszek przez 5 dni przebywał w Polsce. Światowe Dni Młodzieży 
przebiegały pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią". 

26 lipca czyli pierwszego dnia ŚDM odbyła sie msza św. na krakowskich 
Błoniach, której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Była to inauguracja 
tego pięknego wydarzenia. Msza zaczęła się od rozpalenia w kaganku pod 
dużym Krzyżem Ognia Bożego Miłosierdzia, sam ogień płonął aż do 
ostatniego dnia ŚDM. Papież przybył do Polski w środę 27 lipca, wcześniej 
modląc się w intencji podróży i ŚDM przy grobie Św. Jana Pawła II  
w Bazylice św. Piotra. Po Jego przylocie miało miejsce przywitanie Go  
z udziałem prezydenta Polski. Gdy jechał na Wawel papież Franciszek był 
gorąco pozdrawiany przez mieszkańców Krakowa i uczestników ŚDM. 
Papież wyraził radość, że zaczyna od Polski, skąd wywodził się Św. Jan 
Paweł II, który był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży. Następnie udał 
się na spotkanie z biskupami, którzy modli Mu swobodnie zadawać pytania. 
Swoje pierwsze wystąpienie w Oknie Papieskim rozpoczął od opowieści  
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o wolontariuszu Szymonie Cieślaku. któremu nie było dane doczekać ŚDM  
i poprosił o modlitwę za Niego. 

Drugiego dnia papież odwiedził klasztor Sióstr Prezentek, który mieści się 
na krakowskiej Starówce. Siostry wręczyły papieżowi kielich mszalny,  
a młodzież, która śpiewała - ornat.  Następnie odwiedził    w Szpitalu kard. 
Franciszka Macharskiego, jak się później okazało, było to ostatnie spotkanie, 
gdyż po kilku dniach kard. zmarł. 

Kolejnym etapem wizyty było odprawienie mszy na Jasnej Górze z okazji 
1050 rocznicy chrztu Polski. Po modlitwie przed Cudownym Obrazem 
papież złożył na ołtarzu Złotą Różę, a sam otrzymał od Paulinów kopię 
obrazu i kielich mszalny. 

Ciekawym punktem wizyty był przejazd biało-żółtym tramwajem  
z elektronicznym napisem "Tram del  Papa". W środku towarzyszyły Mu 
osoby niepełnosprawne z opiekunami. Następnie papież, jako uczestnik ŚDM 
otrzymał plecak pielgrzyma, w którym mieścił się m.in.: modlitewnik, 
przewodnik i peleryna przeciwdeszczowa. Pielgrzymi z różnych stron 
świata tańczyli swoje tańce. Wystąpienie w Oknie Papieskim tego dnia 
wieńczyły słowa: "proszę, dziękuję, przepraszam" oraz wskazówki dla 
małżeństw. 

Trzeci dzień papieża Franciszka był wyjątkowy, ponieważ wiązał się  
z wizytą w Obozie Koncentracyjnym Auschwitz- Birkenau. Przeszedł przez 
bramę z napisem "Arbeit macht frai", następnie modlił się przez kilkanaście 
minut, po czym ucałował słup szubienicy. Spotkał się też z byłymi więźniami 
obozu. Od jednego z nich dostał zapalony znicz, który ustawił przy Ścianie 
Straceń. Następnie udał się do sąsiedniego Obozu Birkenau, gdzie również 
długo sie modlił obrócony twarzą do Pomnika. Potem papież odwiedził 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy na Prokocimiu, gdzie czekało na Niego 50 
chorych dzieci z rodzicami i personelem medycznym. Obdarzył ich obrazem 
"Przed drzwiami" P. Casentiniego. Potem udał się do najbardziej chorych 
dzieci i pobłogosławił je. Następnie na Błoniach wziął udział z uczestnikami 
ŚDM w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, 14 stacji miało prezentować kolejno 
14 uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, poruszając w ten sposób 
problemy, z którymi spotykają się ludzie młodzi. Tego dnia Jego wystąpienie 
w Oknie Papieskim dotyczyło okrucieństw, jakie dzieją się obecnie na 
świecie i tradycyjnie zostało uwieńczone wspólną modlitwą. 

Czwartego dnia papież Franciszek udał się z wizytą do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia zaczynając od Kaplicy św. Faustyny. Od Sióstr otrzymał 
"Dzienniczek" św. Faustyny po hiszpańsku i stułę oraz ornat. Następnie 
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pobłogosławił niewidomego mężczyznę, grekokatolickiego chorego księdza  
i 2 chore dziewczynki. Wyspowiadał 8 osób po włosku, hiszpańsku  
i francusku. Na koniec podarował Sanktuarium Krzyż Ołtarzowy. Kolejnym 
Jego celem podróży było Sanktuarium św. Jana Pawła II.W świątyni odbyła 
się Eucharystia, a na zakończenie papież pomodlił się przy relikwiach krwi 
Św. Jana Pawła II. Później udał sie na obiad z młodzieżą z różnych 
kontynentów, a w Bazylice Ojców Franciszkanów spotkał się z rodzinami 
dwóch błogosławionych misjonarzy- męczenników. Modlił sie z nimi o pokój 
na świecie i w intencji ofiar terroryzmu. Pod wieczór miało miejsce 
spotkanie papieża z młodzieżą na czuwaniu modlitewnym na Campus 
Misericordiae. Po nim odbył się ekumeniczny koncert Credo in 
Misericordiam Dei. 

Ostatniego, piątego dnia pobytu w Polsce, papież znowu przybył na Campus 
Misericordiae w Brzegach i poświęcił dwa nowe budynki Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej. Kolejno odbyła się Msza Święta posłania, która 
wieńczyła Światowe Dni Młodzieży, a przy pieśni "Abba Ojcze" papież 
wręczył sześciu młodym osobom z 6 kontynentów lampiony, które miały 
symbolizować iskrę Bożego Miłosierdzia. Później ogłosił, że kolejne ŚDM 
odbędą się w 2019 roku w PANAMIE. Jeszcze raz pokazał sie w Oknie 
Papieskim, z którego podziękował za gorące przyjęcie, a następnie spotkał 
się z 15 tyś. wolontariuszy, organizatorami  ŚDM. A twierdząc, że Jego 
wcześniej przygotowane przemówienie jest "chyba nudne', zdecydował się 
mówić spontanicznie:" Nie wiem, czy będę w Panamie na kolejnych ŚDM, ale 
zapewniam Was o jednym: Piotr tam będzie i zapyta Was czy rozmawialiście 
z dziadkami, ze starszymi ludźmi, by zachować PAMIĘĆ. Czy mieliście 
odwagę, byliście dzielni, stawialiście czoło; czy potrafiliście zasiać nadzieję 
na przyszłość? Piotrowi odpowiecie, jasne? Po odmówieniu ”Zdrowaś 
Mario" i udzieleniu błogosławieństwa dodał jeszcze: "byłbym zapomniał, jak 
to było? PAMIĘĆ, ODWAGA, PRZYSZŁOŚĆ...NADZIEJA". 

I tak Czytelniku, czas pokażę na ile byliśmy uważnymi słuchaczami tych 
wszystkich słów wypowiedzianych przez papieża, oby do każdego z nas 
dotarło, w jak ważnym i odpowiedzialnym czasie przyszło nam żyć i abyśmy 
tej szansy nie zmarnowali  Postarasz się Czytelniku?                           

 

(BL) 
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HISTORIA OBRAZU BOGA OJCA 
 
W kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sług 
Jezusa Kielcach znajduje się słynący 
łaskami obraz Boga Ojca. Niesamowitą 
historię wejścia w posiadanie 
cudownego wizerunku  przez rodzinę  
i pierwszych łask otrzymanych, 
przedstawiamy poniżej. 
 
W 1860 roku rodzice Anastazego 
Rogowskiego zamieszkali w Pawołoczy na 
Ukrainie, w Kijowszczyźnie w powiecie 
skwirskim, mieście znanym z napadów 
tatarskich i hajdamackich. Wkrótce ojciec 
miał dziwny sen: zjawił się jakiś starzec i natarczywie żądał od ojca, by 
wykupił go od Żyda. Rano opowiedział ojciec ten sen matce, ale nie 
przywiązał do niego żadnego znaczenia. W następną noc ten sam starzec 
znowu śni się ojcu z tym samym żądaniem. Ojciec znowu opowiada matce,  
a matka mówi: ale nie wiesz przecie od jakiego Żyda. Ten sam sen powtarza 
się trzeciej nocy, a ociec we śnie zapytuje starca, od jakiego Żyda ma go 
wykupić. Tu starzec wymienił nazwisko Żyda, dodając, że siedzi w podwale 
za beczkami z rodzina. Ojciec się obudził, opowiada matce wszystko, 
zapamiętując nazwisko Żyda i rano posyła do miasteczka, by sprowadzić 
jakiegoś starszego Żyda, który by znał wszystkich mieszkańców Pawołoczy. 
Gdy ten przyszedł, ojciec zapytuje go, czy jest w mieście Żyd podanym przez 
ojca, ten odpowiada, że jest. A co on ma? Ma sklepik. A podwału nie ma? 
(Podwałem na Ukrainie nazwali wyszynk wódczany, a beczki z wódką stały 
zwykle w piwnicach. Pawołocz jako stara, kresowa mieścina, cała była  
w podziemiach trzypiętrowych w dół, w których kryła się miejscowa ludność 
podczas napadów tatarskich i hajdamackich). Żyd odpowiada, że jak dziadek 
tego Żyda miał podwał. To ojca bardzo zastanowiło, tak więc zaraz pojechał 
do tego Żyda i utwierdziwszy się, że jest on tego nazwiska, jakie starzec 
podał, zapytuje co jest w tym podwale, który jeszcze jego dziadek miał. Ten 
odpowiada, że są stare beczki. Wziął ojciec paru ludzi, poszedł do podwału 
do drugiego piętra w dół i przy świetle zobaczył stare połamane beczki. Gdy 
je kazał usunąć, zobaczył ojciec pod ścianą jakiś kwadratowy przedmiot, 
jakby kawałek szerokiej deski. Ojciec wziął to do rąk, zobaczył, że jest cały 
pokryty na palec pleśnią, zaczął to ścierać, i zobaczył, że jest to obraz Boga 
Ojca; drugi obraz był-  Pana Jezusa w Ogrójcu, a trzeci- Matka Boska 
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karmiąca Dzieciątko Jezus. Wziął te obrazy ojciec i zapytuje Żyda, ile ma za 
nie zapłacić? Żyd zdziwiony i przerażony, że ojciec wie o tych obrazach, a on 
ani jego ojciec nic nie wiedzieli, powiada, że nic nie chce, niech pan sobie to 
zabierze. Ojciec mu mówił, że zapłacić musi. Zabrał ojciec te obrazy do 
domu, oczywiście oczyścił  i zawiesił w domu, i w wielkim poszanowaniu 
były one u rodziców. Tak, jak ten Starzec powiedział, że siedzi w podwale  
u takiego Żyda za beczkami z rodziną – sprawdziło się. W parę lat potem, 
przebywszy szczęśliwie powstanie i szczęśliwie ocalawszy, ojciec wyjechał  
z Pawołoczy i zamieszkał w Stepku, też na Ukrainie, tegoż samego powiatu. 
W roku 1880-1882 ojciec bardzo zachorował, był na wpół sparaliżowany. 
Lekarze co dzień odwiedzali ojca i nie znajdywali żadnego ratunku, i nie 
robili żadnej nadziei na utrzymanie życia, gdyż już prawie dwa tygodnie nic 
nie mówił i nie przyjmował żadnych pokarmów. Jednego dnia, gdy już żadnej 
nadziei nie było, by dożył następnego dnia, matka, która spłakana stale 
siedziała przy ojcu, na chwilę odeszła, po powrocie od razu spostrzegła, że 
ojciec patrzy, a przecież stale miał zamknięte oczy i nic nie mówił. Po chwili 
ojciec zapytuje: ,,Malwino, kto tu był?. Matka zdziwiona, że ojciec przytomnie 
patrzy i mówi, odpowiada, że nikogo nie było. Ojciec mówił: ,,Tu siedział,  
z nim rozmawiałem, ty przecież wiesz. On tak często u nas bywa, nie mogę 
sobie przypomnieć, jak się nazywa, idź, spytaj sługi, kto przychodził”. Matka 
pyta sługi, ale ci mówią, że nikogo nie było. Ojciec po chwili mówi: ,,Malwino, 
daj mi jeść, ja chcę jeść”. Matka była przerażona tym wszystkim, bo widziała 
wprost cud jawny. 
Ten człowiek już konał, a tu przytomnie mówi i upomina się o jedzenie. 
Nazajutrz lekarze, gdy jak zwykle przyjechali i taką zmianę zobaczyli, 
orzekli, że to chyba cud, bo ten człowiek do rana nie mógł dożyć. Na trzeci 
dzień ojciec mówił do matki: ,,Malwino, pomóż mi wstać”. Matka pomogła,  
a ojciec opierając się o krzesło, gdyż nogi były przez dwa tygodnie zupełnie 
bezwładne, zaczął powoli posuwać się przez pokój. Gdy tak posuwając się 
przy pomocy matki, ojciec stanął na progu drugiego pokoju, naraz puszcza 
krzesło i pada na kolana. Matka chce ojca podnieść, a ojciec odpowiada: ,, Nie 
trzeba Malwino, to jest ten Starzec, z którym rozmawiałem” i wskazał na 
obraz Boga Ojca, który wisiał na wprost drzwi. Dopiero później mówi,  
że przyszedł ten Starzec znajomy i powiada: ,,Antoni, przyszedłem po ciebie”. 
Ojciec zeznaje, że jest to ktoś, kto ma prawo tak mówić, więc myśli, bo mówić 
nie mógł, prosi, by go zostawił, bo ma małe dzieci (a nas była spora 
gromadka). Na to Starzec, oparłszy się rzeźbioną laskę, odpowiada: ,,Za to, 
żeś Mnie wykupił, odchodzę, drugi raz przyjdę”. Był to jawny cud. Obraz 
Boga Ojca od tego czasu w naszej rodzinie uważany jest jako cudowny. Ojciec 
żył jeszcze przeszło dwadzieścia lat, dożył 77 lat i w roku 1905 zmarł cicho, 
spokojnie. Czy widział jeszcze przed śmiercią tego Starca-nie wiadomo. 
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Litania do Boga Ojca 
Kyrie, eleison- Chryste, eleison- 
Kyrie, eleison. 
Chryste, usłysz nas, Chryste, 
wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się 
nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się 
nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże – 
zmiłuj się nad nami. 
 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w Niebie 
– przyjm uwielbienie nasze. 
(powtarza się po każdym 
wezwaniu) 
Boże, Ojcze nasz, wieczny  
i nieskończony, 
Boże, Ojcze nasz, doskonały  
i niezmienny, 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest 
początkiem i celem wszystkich 
stworzeń, 
Boże, Ojcze nasz, który od wieków 
rodzisz umiłowanego Syna Swego- 
Słowo Swoje, 
Boże, Ojcze nasz, któryś tak 
umiłował ludzi, żeś Syna Swego 
wydał na śmierć dla zbawienia 
naszego, 
Boże, Ojcze nasz, którego 
najłaskawsza Opatrzność, czuwa  
i zachowuje, 
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą 
świętość wysławiają aniołowie  
i święci w Niebie, 
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha 
Świętego rządzący Kościołem 
Chrystusowym na ziemi, 
Boże Ojcze nasz, godny najwyższej 
czci i najgłębszej miłości, 

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją 
ku Jezusowi Chrystusowi Synowi 
Twojemu- 
 
Ciebie błagamy, zmiłuj się nad 
nami. (powtarza się po każdym 
wezwaniu) 
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie 
Syna Twojego Jezusa Chrystusa, 
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę  
i Śmierć Syna Twojego Jezusa 
Chrystusa, 
Boże, Ojcze nasz, przez 
Zmartwychwstanie  
i Wniebowstąpienie 
Syna Twojego Jezusa Chrystusa, 
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone 
niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za 
nas Twój Syn Jezus Chrystus, 
 
Boże, Ojcze, usłysz nas, 
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, 
 
Od pychu umysłu- 
zachowaj nas, Boże, Ojcze. 
(powtarza się po każdym 
wezwaniu) 
 
Od niewdzięczności i oziębłości 
względem Twojego Ojcowskiego 
serca, 
Od niewierności wobec Twojego 
Syna Jezusa Chrystusa, 
Od lekceważenia natchnień Ducha 
Twojego Świętego, 
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą 
miłość Twoją, 
Od oschłości serca i zamknięcia się  
w sobie, 
Pod płaszczem Swej najłaskawszej 
Opatrzności 
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Umysł otwarty naprawdę Twoją- 
racz nam dać, Boże, Ojcze. 
(powtarza się po każdym 
wezwaniu) 
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą, 
Zjednoczenie z Tobą coraz 
doskonalsze, 
Wytrwanie do końca przy Tobie, 
Gorliwości o zbawienie innych dusz, 
Pokorę prawdziwej mądrości, 

Umiłowanie czystości, 
Prawdziwą radość serca 
zjednoczonego z Tobą, 
Najdoskonalsze podobieństwo do 
Twego Syna Jedynego Chrystusa. 
 
Boże, Ojcze, usłysz nas, 
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas, 
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.

 
                          
Materiały wykorzystane z publikacji ,,Przymierze z Maryją” 
udostępnionej przez czytelniczkę.  

(MO) 

 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

Sakrament małżeństwa: 
- Kinga Ślipko i Rafał Stępa – 16.07.2016 Dychów 
- Joanna Siepiora i Mateusz Pawłowski – 23.07.2016 Brzózka 
- Marta Kałuża i Maciej Klupś – 13.08.2016 Dychów 
- Daria Janik i Michał Bogucki – 13.08.2016 Dychów 
 
 
Do wieczności w okresie wakacji 
odeszli: 
- śp. Jerzy Czarny – Dychów 
- śp. Jan Hasiuk - Kukadło 
- śp. Kazimierz Mróz - Prądocinek 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
WRZESIEŃ 2016 
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 – śp. Stefania Pasternak 
w 10 rocznicę śmierci  
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  
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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 
WTOREK 13.09.2016  
godz. 18.00 – śp. Jan Nowak w 33 
rocznicę śmierci – od żony i córki 
Krystyny 
ŚRODA 14.09.2016 
godz. 18.00 – śp. Stefania, Maria, 
Teodor z rodziny Husaków  
PIĄTEK 16.09.2016 
godz. 18.00 – o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie  
i potrzebne łaski dla Ireny z okazji 
urodzin – od siostry z rodziną  
SOBOTA 17.09.2016 
godz. 17.00 – śp. Stanisław, Anna 
Żółtańscy 
NIEDZIELA 18.09.2016  
godz. 8.00 – w intencji Doroty  
z okazji 50 urodzin 
godz. 11.00 – śp. Barbara, Henryk 
Zielińscy 
 
ŚRODA 21.09.2016 
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od szwagierki Marysi 
i Tadeusza Olejarz  
PIĄTEK 23.09.2016 
godz. 18.00 – dziękczynna za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla rodziny Andrzejuk  
SOBOTA 24.09.2016 
godz. 17.00 – w intencji Emilii  
i Roberta Sobota w 5 rocznicę ślubu  
 

NIEDZIELA 25.09.2016  
godz. 8.00 – o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha 
Świętego dla Karoliny, Korneli  
i Bartosza oraz o potrzebne Boże 
łaski dla ich rodziców 
godz. 11.00 – śp. Michalina, Jakub 
Świżewscy, śp. Władysław Dworak 
ŚRODA 28.09.2016 
godz. 18.00 – śp. Michał Najdyk  
PIĄTEK 30.09.2016 
godz. 18.00 – śp. Aniela Bielecka  
w 1 rocznicę śmierci, śp. 
Wawrzyniec, Maria, Józef Bieleccy  
i zmarli z rodziny 
 
PAŹDZIERNIK 2016 
SOBOTA 01.10.2016 
godz. 17.00 – śp. Bożena 
Kurtasińska i zmarli z rodziny 
Kasprzyk i Sulikowskich 
NIEDZIELA 02.10.2016  
godz. 8.00 – śp. Katarzyna, 
Szczepan Żuławnik, śp. Maria, 
Julian Spirydoniuk i zmarli z tych 
rodzin 
godz. 11.00 – śp. Józefa, Adam  
i zmarli z rodziny Godlewskich 
ŚRODA 05.10.2016 
godz. 17.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od Magdy i Maćka 
Śniegockich  
PIĄTEK 07.10.2016 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 08.10.2016 
godz. 17.00 – śp. Jan, Stefania 
Andrzejuk i zmarli z rodziny 
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NIEDZIELA 09.10.2016  
godz. 8.00 – w intencji P. Danuty  
i Wacława Awiżeń z okazji 45 
rocznicy ślubu 
godz. 11.00 – w intencji Patryka 
Waszczuk z okazji 8 urodzin 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
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 
NIEDZIELA 18.09.2016  
godz. 9.30 – śp. Helena, Andrzej, 
Edward Kowalscy  
CZWARTEK 22.09.2016 
godz. 18.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 25.09.2016  
godz. 9.30 – śp. Jan, Maria 
Maciejewscy, śp. Piotr, Anna, 
Wojciech Tracz 
CZWARTEK 29.09.2016 
godz. 18.00 – śp. Michał, Rozalia 
 
PAŹDZIERNIK 2016 
NIEDZIELA 02.10.2016  
godz. 9.30 – śp. Zofia, Franciszek 
Stępień, śp. Paweł Cyran 
CZWARTEK 06.10.2016 
godz. 17.00 – śp. Helena Obolewicz 
i zmarli z rodziny Kuczyńskich  
i Szymańskich 
 
 

NIEDZIELA 09.10.2016  
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 4 rocznicę śmierci 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
WRZESIEŃ 2016 
NIEDZIELA 04.09.2016  
godz. 12.30 – śp. Franciszek  
i Krzysztof Solecki 
WTOREK 06.09.2016  
godz. 18.00 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego 
NIEDZIELA 11.09.2016  
godz. 12.30 – śp. Jan Szulc  
w 19 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 18.09.2016  
godz. 12.30 – śp. Stanisław, Anna 
Żółtańscy 
WTOREK 20.09.2016  
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 25.09.2016  
godz. 12.30 – śp. Jan Cybulski  
w 3 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
WTOREK 27.09.2016  
godz. 18.00 – za parafian 
 
PAŹDZIERNIK 2016 
NIEDZIELA 02.10.2016  
godz. 12.30 – śp. Wanda, Józef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
WTOREK 04.10.2016 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 09.10.2016  
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 7 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
 

(MK) 
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AKTUALNOŚCI POAK 

Pielgrzymowaliśmy  

z dziękczynieniem za łaskę 

chrztu i chrześcijańską Ojczyznę  

W dniach 17 – 18 czerwca 
pielgrzymowaliśmy na Jasną Górę. 
Pierwszego dnia uczestniczyliśmy 
w zorganizowanej przez Zarząd 
Krajowy konferencji, w auli 
tygodnika katolickiego „Niedziela”. 
Uroczystego otwarcia spotkania, po raz pierwszy w takiej roli od momentu 
wyboru nowych władz KIAK, dokonała prezes Urszula Furtak, a całe 
wydarzenie poprowadził rzecznik prasowy AK w Polsce dr Artur Dąbrowski. 
Po zakończeniu konferencji pielgrzymi z AK uczestniczyli w Apelu 
Jasnogórskim oraz nocnym czuwaniu w Kaplicy Cudownego Obrazu. 
Drugiego dnia wysłuchaliśmy z rana w Katedrze Częstochowskiej wystąpień 
prezes KIAK, Asystenta Krajowego oraz J. E. ks. Abpa Wacława Depo, by 
następnie udać się w kilkukilometrowym przejściu pod szczyt Jasnej Góry. 
Ponad pięć tys. uczestników pielgrzymki uczestniczyło w Eucharystii,  
w której wysłuchaliśmy kazania naszego Asystenta. Krajowy Asystent AK 

zachęcał nas do pogłębienia życia 
wiary. Odnawiając nasze 
przyrzeczenia chrzcielne mamy na 
nowo założyć szatę uczniów Jezusa 
Chrystusa – Jego łaski, Jego czystości  
i tego blasku który będzie sprawiał, że 
to On będzie oddziaływał a więc to On 
będzie mocą naszego świadectwa – 
powiedział bp Marek Solarczyk. 
Eucharystię na Jasnogórskim 
szczycie zwieńczył Akt Zawierzenia 
Akcji Katolickiej Matce Bożej. 

Po pierwsze formacja  

Pozostajemy nieustannie pod wrażeniem pobytu Ojca Świętego Franciszka 
w Polsce i pozostawionej nam w tym czasie papieskiej nauki i licznych 
wskazówek. Osoby zaangażowane w dzieło Akcji Katolickiej wiedzą,  
że w naszej działalności nie przechodzi się na emeryturę. Aby nasze misyjne 
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dzieło się rozwijało sami potrzebujemy nieustającego rozwoju i umocnienia 
by wiele rzeczy ogarnąć, zrozumieć i nieść dalej. Pierwszą i najważniejszą 
potrzebą jest zatem nasza osobista formacja. Ona pozwala na szersze 
widzenie. Z niej wypływa ocena potrzeb wspólnoty Kościoła  
i odpowiedzialne podjęcie działań. Taki jest właściwy porządek. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne tegoroczne rekolekcje formacyjne, które 
odbędą się w dniach 16 - 18 września 2016, w WSD w Gościkowie-Paradyżu. 
Poprowadzi je ks. dr Zbigniew Cieszkowski,  Dyrektor Centrum Duchowości 
Maryjnej w Rokitnie. 

Spotkanie rekolekcyjne rozpoczniemy w piątek o godz. 17.30 kolacją  
a zakończymy tradycyjnie w niedzielę Mszą Św. i obiadem. Koszt 140 zł od 
osoby. Wraz z zapisem chętnych do udziału w rekolekcjach należy dokonać 
wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł. na konto diecezjalne (jak w stopce 
pisma). Zgłoszenia przyjmuje Ryszard Furtak, sekretarz Zarządu DIAK tel. 
694 454 454, e-mail: rfurtak1@wp.pl. 

XVI Dzień Papieski  

XVI Dzień Papieski będzie obchodzony pod 
hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Hasło 
to ma walor szczególnej aktualności w trwającym 
Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia ogłoszonym 
przez Ojca Świętego Franciszka. 

Tegoroczny XVI Dzień Papieski będzie odpowiedzią na apel papieża 
Franciszka: „jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone 
miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc 
dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są 
daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które 
jest już obecne pośród nas”. 

Podobnie jak w latach poprzednich będzie on przebiegał w czterech 
wymiarach: intelektualnym, duchowym artystycznym i charytatywnym. 
Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach XVI Dnia Papieskiego, które 
odbędą się w Zielonej Górze 08.10.2016 r. w parafii Św. Urbana. Uroczystość 
rozpoczniemy koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00, a zakończymy 
Mszą Św.  

Wykorzystano materiały ze strony DIAK w Zielonej Górze 

(AK) 

mailto:rfurtak1@wp.pl
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PORADY OGRODNICZE NA WRZESIEŃ 

Kwiaty, krzewy i drzewa codziennie wyglądają inaczej, a po chłodnych 
nocach coraz intensywniej płoną purpurą. To nieomylny znak zbliżającego 
się końca ogrodowego sezonu. Trzeba pomyśleć o jesiennych porządkach. 
Sad, drzewa i krzewy owocowe  
Wrzesień jest obfitym miesiącem, gdyż możemy rozpocząć zbiory jesiennych 
jabłek i gruszek. Właściwy termin zbioru owoców przypada na 1 do 2 
tygodni przed osiągnięciem dojrzałości. Aby nie przegapić tego momentu, 
warto obserwować sad i rozpocząć zbieranie, gdy pierwsze owoce 
samodzielnie zaczną spadać z drzew. Najpierw zbieramy największe owoce, 
a po około tygodniu pozostałe. Zbieramy również średnio późne i późne 
odmiany śliw, wczesne odmiany winorośli z uprawy gruntowej, jeżyny, oraz 
powtarzające odmiany truskawek i malin. Powoli zbliża się czas jesiennego 
sadzenia drzewek i krzewów. Zanim przystąpimy do tej czynności, 
powinniśmy odpowiednio wcześniej przygotować glebę. 
Drzewa i krzewy ozdobne liściaste. Nie przycinamy gałęzi i nie nawozimy 
roślin, aby nie pobudzać ich do wypuszczenia młodych pędów. Delikatne 
tkanki zostałyby uszkodzone przez mróz. Powoli możemy rozpocząć 
sadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz roślin cebulowych. Aby cebulki 
zabezpieczyć przed atakami chorób grzybowych warto je przed sadzeniem 
zaprawić. Sadzimy wrzosy, które jesienią pięknie kwitną.  
Iglaki. Do końca miesiąca można jeszcze przesadzać iglaki, bo zdążą się 
ukorzenić przed zimą. Gatunki silnie rosnące dobrze znoszą ten zabieg tylko 
w ciągu 5 lat od posadzenia, ale karłowate odmiany przyjmują się nawet po 
10 latach. 
Byliny. Sadzimy cebulki tulipanów, narcyzów, hiacyntów i innych gatunków 
kwitnących wiosną. Miejsce powinno być słoneczne, ale nie nadmiernie 
nagrzane, a ziemia dość wilgotna. Mieczyki, begonie bulwiaste, kanny i dalie 
nie mogą pozostać na zimę w gruncie. Trzeba je wykopać i przechować  
w niskiej temperaturze (ale powyżej zera). Po pierwszym przymrozku 
obcinamy zwarzone liście, wykopujemy bulwy i cebule, oczyszczamy z ziemi 
i zostawiamy na kilka dni w przewiewnym miejscu. Gdy obeschną, czyścimy 
je i układamy w skrzyneczkach, przesypujemy torfem lub trocinami  
i przenosimy np. do piwnicy. Tam przetrzymujemy je do wiosny. 
Trawnik. Trawnik kosimy regularnie, najlepiej raz w tygodniu. Wrzesień 
jest miesiącem intensywnego wzrostu traw. Kosimy trawę na łąkach 
kwiatowych. Drugi pokos traw należy wykonać, gdy znikną kwiaty, ale 
jeszcze zanim zwiędną pędy kwiatowe. Przy słonecznej pogodzie możemy 
nanieść na trawnik cienką warstwę kompostu. Kompost nanosimy bardzo 
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cieńką warstwą za pomocą miotły z brzozowych gałązek. Ponoć taki "top 
dressing" jest tajemnicą piękna słynnych angielskich trawników. 

Warzywnik. Również w ogrodzie warzywnym wrzesień jest miesiącem 
zbiorów. W tym miesiącu należy zakończyć zbiory warzyw ciepłolubnych, 
takich jak ogórki (i inne dyniowate), papryka i pomidory. Rozpoczynamy 
również zbiory warzyw korzeniowych, m.in. buraków, marchwi, pietruszki  
i selera. Można jeszcze zbierać niektóre rośliny przyprawowe, takie jak 
lubczyk i cząber. W połowie miesiąca należy ogłowić kapustę brukselską. 
Zabieg ten przeprowadzamy gdy na całej roślinie są już zawiązane główki. 
Do połowy miesiąca można siać buraki liściowe na przezimowanie i wczesny 
zbiór (gniazdowo w rozstawie 40 x 15 cm), roszponkę (zalecana rozstawa:  
3 x 15 cm) i szpinak (w rozstawie 10 x 20 cm). W drugiej połowie września 
sadzimy cebulę dymkę. W tym terminie sadzimy ją głębiej i gęściej niż  
w terminie wiosennym. Pod koniec miesiąca warto przekopać glebę  
w ogrodzie warzywnym. Jest to szczególnie ważne na glebach ciężkich, 
ponieważ ziemia pozostawiona na zimę w tzw. ostrej skibie (po przekopaniu 
nie zagrabiać i nie wyrównywać) pod wpływem mrozu nabiera lepszej 
struktury i staje się lepiej przepuszczalna dla wody. Przy okazji część 
szkodników, wydobyta na powierzchnię w czasie przekopywania, zginie 
zimą podczas mrozów. Jeśli wrzesień jest suchy i słoneczny, uprawy należy 
nadal regularnie nawadniać. Dostateczna ilość wody w glebie pozwoli 
jeszcze na dorastanie korzeni późnych odmian marchwi, buraków z siewu 
lipcowego, skorzonery, rzodkwi, rzodkiewki. Poprawią się też warunki 
wzrostu warzyw kapustnych, które wymagają dużo wody, szczególnie  
w czasie wiązania i dorastania główek czy róż. 

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Ajwar - przysmak kuchni serbskiej 

Ajwar, pasta warzywna - danie kuchni serbskiej 
popularne na całych Bałkanach. Pastę przygotowuje 
się z pieczonej papryki i bakłażanów. Popularna jest 
wersja łagodna ajwaru, chociaż tradycyjnie przyrządza się go z dodatkiem 
papryczki chili.  Charakterystyczny smak jest uzyskany dzięki upieczeniu 
warzyw w wysokiej temperaturze i ręcznym obraniu ich ze skórek. Pastę 
można jeść bezpośrednio po przygotowaniu, lub szczelnie zamknąć  
w słoikach i cieszyć się smakiem pieczonych warzyw także zimą. 
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Składniki: 1 kg czerwonej papryki, 0,7 kg bakłażanów, 1 cebula, 5 ząbków 
czosnku, 1 łyżeczka miodu, 0,5 szklanki oliwy z oliwek, 1 ostra papryczka 
pepperoni (do pikantnej wersji ajwaru), pieprz, sól 
 Sposób przygotowania: 
1. Warzywa myjemy, osuszamy papierowym ręcznikiem. Papryki kroimy na 
pół i wycinamy gniazda nasienne. Nacieramy przyprawami. Bakłażany 
kroimy na pół, nacieramy przyprawami. Cebulę kroimy w ćwiartki. 
2. Do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni C wstawiamy 
blachę z papryką, bakłażanami, cebulą i ząbkami czosnku. Pieczemy ok. 30-
40 min, aż na skórce papryki pojawią się czarne plamy. 
3. Upieczoną paprykę wkładamy do plastikowych woreczków. Ten prosty 
zabieg pomoże w zdjęciu skóry po wystudzeniu warzyw. Z bakłażanów 
możemy zerwać skórę lub wydrążyć miąższ łyżeczką.  
4. Ostudzone i obrane ze skóry warzywa mielimy w maszynce do mięsa. 
5. Pastę przekładamy do garnka, podgrzewamy na średnim ogniu, dodajemy 
oliwę, miód, ostrą papryczkę i doprawiamy do smaku.  
6. Po zagotowaniu pasty dusimy ją przez godzinę na małym ogniu. 
7. Gotowy ajwar można podawać po wystudzeniu, lub gorące danie 
przełożyć do szczelnych słoiczków, zakręcić i pasteryzować. Porządnie 
zawekowane nie zepsuje się przez kilka miesięcy. 
 
Antyoksydacyjny koktajl z pomidorów i maślanki 

Pomidory to warzywo bogate w potas oraz likopen - silny antyutleniacz 
chroniący zwłaszcza przed rakiem prostaty. Maślanka jest natomiast jednym 
z najlepszych źródeł wapnia. Spróbuj połączenia tych dwóch składników  
w postaci pysznego orzeźwiającego koktajlu - idealnego na upalne dni. 

Składniki: 3 szklanki maślanki, 0,5 kg 
pomidorów, ½ pęczka posiekanej natki pietruszki, 
listki bazylii do dekoracji, sól, pieprz, cukier  
 
Sposób przygotowania. Pomidory parzymy, 
obieramy ze skórki, miksujemy z maślanką. Przyprawiamy do smaku i 
dodajemy natkę pietruszki. 

Sałatka z cukinii, sera mozzarelli i szynki  

Składniki: 1 cukinia, 100 g szynki 
parmeńskiej, 200 g mozzarelli, 300 g rukoli, 
szczypta soli, szczypta tymianku 
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Składniki sosu: 100 ml soku pomarańczowego, 1 łyżeczka musztardy,  
50 ml oliwy, przyprawy 
 
Sposób przygotowania: Cukinię pokrój w cienkie plasterki. Mozzarellę 
pokrój w drobną kostkę i podsmaż na oliwie z oliwek. Dopraw do smaku 
odrobiną soli i świeżego tymianku. Szynkę pokrój w plastry, a potem  
w długie paseczki. Wszystko wymieszaj z rukolą. Polej sosem i posyp 
grzankami po wierzchu.  
 
Sposób przygotowania sosu: Gotowy sos sałatkowy wymieszaj dokładnie  
z oliwą z oliwek, sokiem pomarańczowym oraz łyżeczką musztardy. 
 
                                                    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  

Wrzesień 

Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę 

społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką. 

Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i 

rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji 

ewangelizacyjnej. 

 

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

