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WARTOŚCI PRZEKAZYWANE  I  PRAKTYKOWANE    

PRZEZ  OSOBY  STARSZE  W  RODZINIE 

   Już papież Franciszek w swoim przesłaniu na zakończenie ŚDM 

podkreślił znaczenie i ważność osób starszych mówiąc .." nie wiem czy 

będę w Panamie na kolejnych ŚDM, ale zapewniam Was o jednym: Piotr 

tam będzie i zapyta Was czy rozmawialiście z dziadkami, z  ludźmi, by 

zachować PAMIĘĆ. Czy mieliście odwagę, byliście dzielni, stawialiście 

czoło; czy potrafiliście zasiać nadzieję na przyszłość? Piotrowi 

odpowiecie, jasne? ..."  

  Konieczne jest uświadamianie całego społeczeństwa o wartościach osób 
starszych. Seniorzy w rodzinie są bardzo ważni. Każdy członek rodziny ma 
do zrealizowania nieustanny dialog z osobami starszymi, dialog życia, dialog 
duchowy, z uwzględnieniem radości bycia razem i wzajemnego służenia 
sobie. Ułomności fizyczne starszego wieku nie powinny wpływać na jakość 
służby, którą można określić jako nieustanny dar z siebie dla innych. 

W procesie wymiany pokoleń młodsze pokolenie otrzymuje od starszego 
dotychczasowy stan kultury, opartej na związkach społecznych w ramach 
danego języka, historii, dziedzictwa narodowego, a także otrzymuje 
wskazówki na dalszy rozwój i postęp. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
postęp w zakresie wychowania i kształcenia. Rodzice i dziadkowie 
przekazują dzieciom normy i zasady wspólnego życia, współpracy, 
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wzajemnej akceptacji i wspólnego realizowania zadań konicznych we 
wspólnotach. 

    Jan Paweł II w swoim nauczaniu, tak słowem, jak i przykładem, ukazał 
niepowtarzalność i wyjątkowość każdej istoty ludzkiej, wielokrotnie zwracał 
się do osób w podeszłym wieku. W jednej z adhortacji stwierdzał: ..."Osoby 
starsze nie mogą być wykluczone ze społeczności rodziny. Wchodząc w krąg 
komunii osób, która obok obecności małżonków i dzieci formuje się także 
poprzez doświadczenie cierpienia, niemocy, ograniczenia, pokonywania 
trudności fizycznych czy umysłowych, jakie mogą dotykać osoby starsze"... . 

  Formowanie się człowieka poprzez jego czyny realizuje się na tle rodziny, 
rodzina widzi go, obserwuje, wczuwa się w jego stany emocjonalne, 
przeżywa jego "cierpienia", trudności fizyczne, uczestniczy w procesie 
starzenia się, a także odchodzenia z tego świata. Poprzez działania osoby 
następuje ustawiczny dialog i wzajemne ubogacanie się. Ludzie żyją z sobą,  
a nie obok siebie, żyją i działają dla siebie  w relacji osób, nikt nie jest 
sprowadzany do poziomu przedmiotu. Nie należy uprzedmiotowiać 
człowieka w zależności od jego przydatności lub uciążliwości ekonomicznej. 

  Doświadczony człowiek może ostrzegać młode pokolenia, może wskazywać 
na przyczyny kryzysów, a także ukazywać sposoby ich unikania. Dzięki 
doświadczeniu cierpienia, związanego z życiem społecznym, potrafi wskazać 
skutki błędnych decyzji i zatrzymać ich kontynuację. W wielu cywilizacjach 
pierwotnych istniał zwyczaj odwoływania się do "rady starszych", gronach 
osób doświadczonych, którym udało się przeżyć dzięki tzw. mądrości życia. 
Towarzystwo osób starszych wpływa na poczucie bezpieczeństwa młodego 
pokolenia, ukazuje perspektywę długiego życia, a także wskazuje na 
osiągnięcia życiowe, niekiedy bardzo wielkie i inspirujące do naśladowania. 
Duże znaczenie dla młodego pokolenia mają odziedziczone wartości 
duchowe. Kiedyś były one zapisywane w formie przysłów, opowiadań, 
legend. Poszukiwanie prawdy w tych przekazach jest zadaniem dla każdego 
pokolenia, prawda o tzw. zasadach życia i ich prawach może być stosowana 
obecnie i w przyszłości. Należy także dowartościować wypracowane  
i przekazywane przez starsze pokolenia metody wychowawcze i edukacyjne. 
Szczególnie w wymiarze wychowawczym realizuje się dar jednego 
pokolenia dla drugiego.  Każda cywilizacja wymaga procesu 
wychowawczego, ponieważ człowiek rodzi się jako dziecko i z tej racji 
przysługuje mu prawo do wychowania i kształcenia sie na poziomie 
przynajmniej równym, co do treści i co do formy, z pokoleniem starszym. 



3 
 

  Starsi stanowią duchowe bogactwo rodziny, ponieważ wprowadzają do 
nowego pokolenia wartości moralne w formie dojrzałej i wypraktykowanej. 
Osoby starsze już swoją obecnością wskazują na to, co w życiu jest 
prawdziwe, sprawiedliwe, piękne, wartościowe. Swoimi przeżyciami 
duchowymi wskazują na miłość, jako zasadę życia i współpracy z innymi 
osobami. Starsze małżeństwa wskazują współczesnemu światu na charakter 
miłości małżeńskiej i rodzinnej, realizowanej pomiędzy kobietą i mężczyzną. 
Te naturalne związki prowadzą do wzajemnego daru z siebie, dają poczucie 
wzajemnego ubogacania się i uzupełniania, pozwalają na przekazywanie 
życia w sposób godny i naturalny. Duchowe bogactwo rodziny zawiera się  
w poziomie i osiągnięciach intelektualnych starszego pokolenia. Dziadkowie 
i pradziadkowie są  s k a r b n i c ą  w i e d z y, umiejętności, zaradności 
życiowej, są niezbędni w rozwoju pokoleniowym. 

  Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński w szczególny sposób przekazywał  
w działalności duszpasterskiej i naukowej podstawowe prawa życia 
społecznego, opartego na godności osoby ludzkiej.  W szczególny sposób 
zajmował sie rodziną. W czasach działalności ks. Prymasa powstawał już 
problem statusu ludzi starszych w społeczeństwie państwowym  
i rodzinnym. ".. Upowszechnia się nieszlachetny zwyczaj patrzenia na tych 
ludzi zbyt ekonomicznie i użytkowo, jako na ludzi zbędnych, 
przeszkadzających może do wygodniejszego ułożenia sobie życia 
domowego. Zanika poczucie sprawiedliwości wobec ludzi starszych, co 
wyraża się w odpychaniu od ogniska domowego starych rodziców  
i zrzucaniu obowiązku opieki nad nimi na barki opieki społecznej.." Minęło 
tyle czasu,  czy coś w tej kwestii się zmieniło? 

  Ważna jest także sfera uczuć łącząca pokolenia. W procesie wymiany 
pokoleń następuje wzajemność uczucia miłości, szacunku, solidarności,  
a nawet sprawiedliwego odwzajemniania dobra, które kiedyś było 
okazywane względem dzieci, a teraz dzieci odwzajemniają się taką sama 
postawą. Nawet złe przykłady traktowania ludzi starszych mogą wpłynąć na 
uświadomienie i większą wrażliwość emocjonalną.  

  Niezmiernie ważne jest wychowanie w rodzinie. To właśnie w rodzinie 
kształtuje się młode pokolenie, tam również są przykłady odnoszenia się do 
starszych, tak pozytywne, jak i negatywne. .."Dlatego też trzeba już  
w rodzinie - i rachunek sumienia powinien przede wszystkim to podkreślić - 
bronić młodzież przed złym przykładem; przed niezgodą domową  
i rozbiciem więzi rodzinnej; przed osamotnieniem i poczuciem opuszczenia - 
na co młodzież ciągle sie skarży.." Wychowanie miłością i przykładem daje 
największą gwarancję, że w przyszłości młode pokolenie uszanuje swoich 
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rodziców i dziadków. Wychowanie młodego pokolenia nie może ograniczać 
się tylko do środowiska rodzinnego, trzeba stwarzać warunki, kształtować 
postawy i tzw. modne style życia we wszystkich środowiskach i możliwych 
miejscach, nawet tam, gdzie młodzież odpoczywa. 

  Ksiądz Prymas wskazywał na ważną rolę parafii, która może i powinna 
pełnić rolę tzw. wielkiej rodziny przygarniającej osoby starsze, powinna 
proponować pomoc materialna, a szczególnie pomoc duchową, tak religijna, 
jak i ogólnoludzka, poprzez akceptacje i budowanie wspólnot dla ludzi 
starszych. I tu nasi członkowie Akcji Katolickiej czynnie włączali się w to, 
organizując spotkania dla Seniorów. Wiemy, że mamy jeszcze dużo do 
zrobienia, ale już pierwszy krok został postawiony. W środowiskach 
parafialnych można działać wychowawczo w zorganizowanych grupach 
duszpasterskich dla dzieci i młodzieży np. w świetlicach parafialnych, 
organizując festiwale itp. Społeczności te mogą owocować właściwie 
ukształtowanymi postawami wobec procesów życia, jego przemijania,  
a w szczególności wobec godności i ważności wieku starszego człowieka. 

   Miłość chrześcijańska opiera sie na miłości bliźniego, ta miłość kształtuje 
człowieka, czyni go wrażliwym na potrzeby drugiego, zdolnym do 
poświęcenia, do służby na wzór i działanie Chrystusa. Postawa służby  
w miłości jest podstawą ludzkiego człowieczeństwa, stanowi o godności 
człowieka, uspołecznia go, czyni z niego osobę otwartą na potrzeby innych, 
tak samo godnych ludzi. Ludzie starsi, zdaniem ks. Prymasa, są bardziej 
wrażliwi na sprawy Boże, w religijności swojej wykazują wiele 
doświadczenia. Mądrość religijna została przez nich wypracowana  
i wypraktykowana przez dziesiątki lat, taką mądrością mogą się dzielić  
z młodszym pokoleniem w sposób bardzo dyskretny i wrażliwy, dlatego , ze 
dzieje się to w ramach wspólnoty rodzinnej.      

W przekazywaniu wartości z pokolenia na pokolenie, w dialogu, jaki odbywa 
się pomiędzy ludźmi w starszym wieku a pokoleniem młodszym, powinny 
funkcjonować normy i zasady postępowania. Świadomość norm i zadań 
pozwala na właściwe, stałe i owocne współdziałanie pokolenia starszego  
z młodszym. Zasady mogą być praktykowane stale i wtedy przechodzą  
w zwyczajowe zachowania. Odwołując się do największej wartości, jaką jest 
życie, można normować zachowanie ludzkie broniące życia za wszelka cenę. 
W analogiczny sposób można normować hierarchię wartości 
przekazywanych młodszym przez starsze pokolenie. Wartości starszego 
pokolenia, po ocenie ich przez młodsze, mogą funkcjonować, budując więź  
i współpracę. Jest wtedy nadzieja, że całe społeczeństwo może wspólnie 
tworzyć dobra duchowe i materialne, wzajemnie sobie je przekazywać, nie 
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tracić nic z doświadczeń życiowych, a także może zabezpieczyć pozytywną 
perspektywę przyszłości. 

   Podsumowując - godność człowieka, jako bytu rozumnego i zarazem 
społecznego, wskazuje na obowiązek przekazywania wartości z pokolenia 
na pokolenie. Wartości duchowe, moralne i materialne muszą być 
udostępnione młodemu pokoleniu na zasadzie solidarności, a jednocześnie 
powinny cechować się miłością do nowego, rozwijającego się życia 
społecznego. Bogactwo wartości może być gromadzone z pokolenia na 
pokolenia, przyśpieszając znacznie rozwój w każdej epoce życia. 
Współczesne środki przekazu mogą pomóc w analizie wartości, 
funkcjonując w różnych środowiskach, mogą przyczynić się do wymiany 
dóbr materialnych i duchowych na skalę międzynarodową. Taka działalność 
międzynarodowa pomoże w utrzymaniu pokoju i zapewni nadzieję na 
przetrwanie kryzysów i zagrożeń tak naturalnych, jak i politycznych. Warto 
o tym pamiętać!  A jakie jest Twoje stanowisko Czytelniku ? !  

(BL) 

 

 

 
Św. Andrzej Bobola patron na trudne czasy  

 
Życie Andrzeja Boboli jaśniało blaskiem 
prawdziwej wiary. Jej moc, mająca swe 
źródło w Bożej łasce, rozwijała się  
i wzrastała z biegiem lat, ozdabiała go 
szczególnie i uczyniła niezłomnym w obliczu 
męczeństwa" – tak napisał o nim papież Pius 
XII w encyklice "Invicti athletae Christi" 
Dalej w papieskim dokumencie czytamy: 
"Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” – mówi 
Apostoł narodów. Wymownym tego dowodem 
jest życie świętego Andrzeja. Z głębi duszy 
przyjmował wszystko, co Kościół katolicki 
naucza i każe czynić, i całym sercem do tego się 

przykładał. Już w młodości tłumił w sobie burzące się złe skłonności, które 
po nieszczęsnym upadku Adama tak bardzo targają naszą ludzką naturą; 
przeciwstawiał się im oraz je ujarzmiał, a także usilnie wyrabiał w sobie 
chrześcijańską postawę i cnoty.Płonął wielkim umiłowaniem Boga i bliźnich. 
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Gdy tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem  
i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie potrzeby. Boga miłował ponad 
wszystko i wedle wskazań swego Ojca i Zakonodawcy szukał jedynie chwały 
Bożej. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się 
takimi przymiotami ducha, tyle zdziałał, i że jego praca apostolska 
przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Bo gdy został kapłanem, oddał 
się cały pracy apostolskiej i jako wędrowny misjonarz nie szczędził sił  
w głoszeniu prawdziwej wiary, która przynosi owoce dobrych uczynków. Ów 
niestrudzony wyznawca Chrystusa sam żył tą wiarą i za nią oddał w ofierze 
własne życie. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które zniósł 
nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo przez niego złożone 
zalicza się do najszlachetniejszych wśród tych, które sławi Kościół. 
Dzisiaj również religia katolicka jest w świecie wystawiona na ciężką próbę  
i ze wszelkich sił trzeba jej strzec, głosić ją i szerzyć. Wiele tu trzeba 
przezwyciężyć trudności i wiele ofiar ponieść, nie godzi się jednak od nich 
uchylać, bo chrześcijanin ma być niezachwiany w działaniu  
i w przeciwnościach. Ale Bóg stokrotnie mu to wynagrodzi szczęśliwością 
wiecznego życia. Jednakże, jeżeli istotnie chcemy mężnie dążyć do 
doskonałości chrześcijańskiej, wiedzmy, że i ona jest swoistym 
męczeństwem. Bo nie tylko przez rozlanie krwi dajemy Bogu dowód naszej 
wiary, ale i przeciwstawiając się powabom grzechu i oddając się całkowicie  
i wielkodusznie Temu, który jest naszym Stwórcą i Zbawcą, a który będzie 
kiedyś w niebie naszą nieprzemijającą radością. Niech więc będzie nam 
przykładem męstwo Andrzeja Boboli. Bądźmy jak on ludźmi niezwyciężonej 
wiary, zachowajmy ją i brońmy z całą mocą. Niech i nam się udziela jego 
gorliwość apostolska i niech każdy według swoich sił i możliwości 
przyczynia się do umocnienia i szerzenia królestwa Chrystusowego na 
ziemi".  
Św. Andrzej Bobola żył na przełomie XVI i XVII wieku. Był jezuitą. Pełnił 
obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie, następnie 
został wędrownym misjonarzem i utwierdzał wiarę ludu w tych trudnych 
dla Kościoła katolickiego czasach. "Jestem kapłanem katolickim, urodziłem 
się w katolickiej wierze i w tej wierze chcę umrzeć, albowiem prawdziwa 
wiara prowadzi do zbawienia. Przyjmując moją wiarę poznacie prawdziwego 
Boga i ocalicie wasze dusze" – tłumaczył Kozakom. Zginął w roku 1657 
śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu, zamęczony z nienawiści do 
katolicyzmu przez zbrojną grupę Kozaków. Kanonizowany w roku 1938. Jego 
ciało spoczywa w kościele Ojców Jezuitów w Warszawie. 
 
 
 



7 
 

Modlitwa za Ojczyznę 
Święty Andrzeju, 
Patronie trudnych czasów! 
Ty krzepiłeś Polaków 
w czasach wszelakiego zagrożenia. 
Oddajemy się Tobie w opiekę. 
Pomagaj nam wytrwać 
pośród wszystkich doświadczeń 
osobistych i społecznych. 
Wyjednaj nam łaskę 
Bożego pokoju i jedności, byśmy 
z rozwagą i ewangeliczną 
roztropnością 

umieli dostrzegać i oceniać 
sprawy własne i sprawy Narodu 
w świetle Ewangelii Chrystusa. 
Uproś nam odwagę działania, 
byśmy nie trwali w bezradności 
wobec zła, które nie ustaje. 
Niech nas napełnia Boża radość, 
gdy zwyciężamy albo ponosimy 
porażki. 
Święty Andrzeju Bobolo, 
oręduj za nami u Pana. 
Amen. 

 
Źródło: kosciol.wiara.pl 

(MO) 

 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 
 
Sakrament chrztu we wrześniu 
otrzymali: 
- Alicja Nadolna – Dychów - 
18.09.2016 
- Julia Teresa Łabędzka –Dychów - 
25.09.2016  
 
Sakrament małżeństwa: 
- Anna Stępa i Maciej Kasperowicz - 
03.09.2016 Dychów 
 
Do wieczności we wrześniu 
odeszli: 
- śp. Michał Sowa z Brzózki 
 
 
 
 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
PAŹDZIERNIK 2016 
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 9 urodzin 
ŚRODA 12.10.2016 
godz. 8.00 – w intencji wszystkich 
nauczycieli, wychowawców, 
katechetów oraz pracowników 
szkoły i przedszkola z okazji Święta 
Edukacji Narodowej 
godz. 17.30 – śp. Maria 
Straszkiewicz – od wnuków  
i prawnuków 
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CZWARTEK 13.10.2016 – Dzień 
Fatimski 
godz. 17.30 – śp. Edward Kawka  
PIĄTEK 14.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od Michała  
SOBOTA 15.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Józef Piechocki 
NIEDZIELA 16.10.2016  
godz. 8.00 – śp. Tekla, Ignacy Flisak 
godz. 11.00 – dziękczynna –  
w intencji P. Ireny i Janusza 
Sianożęckich z okazji rocznicy 
ślubu oraz w intencji ich dzieci 
Macieja i Łukasza z rodzinami 
ŚRODA 19.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od Oli i Bogdana 
Fryszkowskich  
PIĄTEK 21.10.2016 
godz. 17.30 – w intencji P. Ireny 
Tabisz z okazji 80 urodzin  
SOBOTA 22.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Marek Skowroński 
w 17 rocznicę śmierci, śp. Filomena 
i Piotr Fajgiel w 1 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 23.10.2016  
godz. 8.00 – sp. Henryk Płonka  
w 5 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji P. Anny  
i Jana Misztal z okazji 60 rocznicy 
ślubu 
ŚRODA 26.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od żony  
PIĄTEK 28.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od Krystyny  
i Wojciecha Fedorowicz  

SOBOTA 29.10.2016 
godz. 17.30 – o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla rodzin: 
Zakrzewskich, Gładysz i Kinder 
NIEDZIELA 30.10.2016  
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Grabowskich 
godz. 11.00 – śp. Sławomir 
Zawadzki, śp. Bogdan Dąbrowski  
i  zmarli z rodziny 
 
LISTOPAD 2016 
WTOREK 01.11.2016 
godz. 8.00 – śp. Józefa Romanowska 
– od córki Teresy z dziećmi  
i wnukami 
ŚRODA 02.11.2016 
godz. 17.00 – śp. zmarli  
z tegorocznych wypominek 
PIĄTEK 04.11.2016 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 05.11.2016 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 06.11.2016  
godz. 8.00 – sp. Helena Rezner  
w 2 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – w intencji Mateusza 
Waszczuk z okazji 3 urodzin 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
 
PAŹDZIERNIK 2016 
NIEDZIELA 09.10.2016  
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 4 rocznicę śmierci 
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NIEDZIELA 16.10.2016  
godz. 9.30 – śp. Bronisława, Józef, 
Tadeusz, Jerzy, Anna Napieralscy 
CZWARTEK 20.10.2016 
godz. 17.30 – śp. zmarli z rodziny 
Franaszek i Podsada 
NIEDZIELA 23.10.2016  
godz. 9.30 – śp. Dorota Chalcarz  
w 12 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 27.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Jan Kulik, śp. Jan, 
Zdzisław, Tadeusz Jabłońscy 
NIEDZIELA 30.10.2016  
godz. 9.30 – śp. Aniela, Stefan, 
Franciszek Majewscy 
 
LISTOPAD 2016 
WTOREK 01.11.2016 
godz. 10.00 – za wszystkich 
zmarłych spoczywających na 
cmentarzu w Bronkowie 
ŚRODA 02.11.2016 
godz. 9.30 – śp. zmarli z 
tegorocznych wypominek 
CZWARTEK 03.11.2016 
godz. 17.00 – śp. Wanda Krygier  
NIEDZIELA 06.11.2016  
godz. 9.30 – sp. Kazimierz, Jan, 
Zofia, Andrzej Świątek, śp. 
Marianna, Antonina Sołtysiak  
i zmarli z rodziny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
PAŹDZIERNIK 2016 
NIEDZIELA 09.10.2016  
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 7 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
WTOREK 11.10.2016  
godz. 17.30 – w intencji Doroty  
z okazji 50 urodzin – od męża  
z dziećmi 
NIEDZIELA 16.10.2016  
godz. 12.30 – o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodziny Myśków 
WTOREK 18.10.2016 
godz. 17.30 – śp. Jolanta Sabiło – od 
kuzynki Ewy 
NIEDZIELA 23.10.2016 
godz. 12.30 – śp. Jolanta Sabiło – od 

siostry Doroty z rodziną 

WTOREK 25.10.2016 
godz. 17.30 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego 
NIEDZIELA 30.10.2016 
godz. 12.30 – śp. Jan, Elżbieta 

Podhajeccy 

LISTOPAD 2016 
WTOREK 01.11.2016 
godz. 9.00 – za zmarłych 
ŚRODA 02.11.2016 
godz. 11.00 – śp. zmarli  
z tegorocznych wypominek 
NIEDZIELA 06.11.2016  
godz. 12.30 – sp. Anastazja Musiał, 
Wanda Stiller i zmarli z rodziny 

 

(MK) 
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AKTUALNOŚCI POAK 

Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  

W dniu 6 października 2016 odbyło się spotkanie dychowskiego POAK, 
które rozpoczęliśmy wspólną modlitwą różańcową w Kościele o godz.. 
17:00. Przygotowane rozważania Tajemnic Światła stanowiły swoistą 
formację modlitewną każdego z nas.  

Następnie w salce na Plebanii jeszcze raz zwracając się do Matki Bożej 
pieśnią – Hymnem Akcji Katolickiej „My chcemy Boga Panno Święta” 
omawialiśmy najważniejsze sprawy bieżące związane z naszą działalnością. 
Zgodnie z ustaleniami w najbliższym czasie podejmiemy się organizacji 
następujących przedsięwzięć:  

1. Papieski Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” – 
konkurs z 3 pierwszymi nagrodami oraz nagrodami pocieszenia  
z finałem w dniu 16 października 2016 r. podczas Mszy św. dla dzieci; 

2. Przygotowanie Wystawy Prac Dziecięcych z konkursu; 
3. Organizacja montażu słowno – muzycznego ku czci Papieża Polaka we 

współpracy ze szkołą z Bobrowic po Mszy św. dla dzieci w dniu  
16 października 2016 r. 

Nasze plany wybiegły nieco w przyszłość i omawialiśmy również sprawę 
organizacji corocznego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Ponieważ w ostatnim 
czasie zainteresowanie tym wydarzeniem wśród dzieci i młodzieży 
wyraźnie zmalało, postanowiliśmy „dać im odpocząć”, a naszą energię do 
działania skierować ku osobom starszym. I tak, zaplanowaliśmy na  
22 stycznia 2017 r. parafialne obchody Dnia Seniora. Już dzisiaj zapraszamy 
naszych ukochanych seniorów na to spotkanie. Szczegółowe informacje 
przekażemy w późniejszym terminie. 

Pani Prezes przypomniała osobom odpowiedzialnym za sprawozdawczość 
merytoryczną i finansową o czekających nas niebawem zobowiązaniach 
rozliczenia się z działalności w 2016 roku przed organem nadrzędnym – 
Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej w Zielonej Górze. 

Kończąc modlitwą dziękowaliśmy Matce Bożej i Duchowi Świętemu za 
owocne spotkanie.  

 Króluj nam Chryste! 



11 
 

Biskup Mirosław Milewski nowym Krajowym Asystentem Akcji 

Katolickiej 

Podczas 374. zebrania plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski obradującego w Warszawie  
w dniach 4 – 5 października 2016 roku, 
zgromadzeni biskupi powierzyli pełnienie 
funkcji Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, 
Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu, 
biskupowi pomocniczemu Diecezji Płockiej.  
Zastąpił na tej funkcji Biskupa Marka Solarczyka, 
który tę posługę pełnił od 2013 roku. 

Księże Biskupie, wyrażamy swoją radość  
i serdecznie witamy wśród nas. Składamy 
najserdeczniejsze gratulacje i życzymy owocnej 
pracy, zapewniając jednocześnie o naszej 
nieustającej modlitwie w intencjach naszego 
Krajowego Asystenta. 

Jego Ekscelencja przekazał nam, że traktuje ten wybór jako wolę Bożą, jest 
otwarty do szerokiej współpracy i z radością oczekuje na spotkania z Akcją 
Katolicką. 

Biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 
26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku  
i 15 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa 
Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. 
Józefa w Zakroczymiu. 

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu  
z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw 
młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza 
Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek 
klauzurowych w Dysie koło Lublina. 

Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej  
a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy  
w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił 
funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego 
jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 
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2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-
Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej 
nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest 
autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji. 

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu 
obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym 
diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady 
Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt 
XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości 
(prałata). 

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa 
Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. 
Mateusza 17,7. 

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

Wykorzystano materiały ze strony DIAK w Zielonej Górze 

(AK) 

 

PORADY OGRODNICZE NA PAŹDZIERNIK 

Październik w ogrodzie to czas 
zakończenia zbiorów w naszych sadach 
oraz na grządkach z warzywami. 
Cieszymy się jesiennymi kwiatami. Gdy 
nadchodzi październik, w ogrodzie 
swoje piękno ukazują jesienne astry oraz 
chryzantemy.  
 
Październik to dobry czas na nowe 
nasadzenia drzew i krzewów, warto 
przemyśleć co zmienić w sadzie. Od października dostępne są tanie sadzonki 
drzew i krzewów z tzw. odkrytym korzeniem - nie tylko owocowych ale też 
np. żywopłotowych. Październik w ogrodzie to czas na planowanie, 
sadzenie, porządkowanie grządek po skończonych uprawach, użyźnianie 
gleby i przygotowanie ogrodu do nadejścia zimy. Zaplanuj najważniejsze 
prace ogrodnicze w październiku! 
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W dalszym ciągu aż do końca miesiąca można sadzić rośliny cebulowe takie 

jak przebiśniegi, krokusy, cebulice, narcyzy, szafirki, hiacynty, szachownice 

no i oczywiście tulipany. Efekty zobaczymy niestety dopiero wiosną. Do 

posadzenia należy wybrać cebule duże, zdrowe i bez uszkodzeń 

mechanicznych. Muszą być w stanie spoczynku tzn. nie mieć wyrośniętych 

liści oraz korzeni. Przed posadzeniem można cebule moczyć w roztworze 

preparatu grzybobójczego. Cebule należy sadzić piętką do dołu na 

głębokości odpowiadającej trzykrotnej wysokości cebuli; mniejsze gęściej  

a większe rzadziej. Jeśli chodzi o czas sadzenia to należy najwcześniej 

posadzić te, które najwcześniej zakwitają wiosną tzn. przebiśniegi, krokusy  

i cebulice. Po posadzeniu można cebulki podlewać a po pierwszych 

przymrozkach okryć torfem, korą lub gałązkami drzew iglastych. 

W tym miesiącu można również po raz ostatni spulchnić i odchwaścić glebę 

na grządkach i klombach. Jest to też dobry czas na sadzenie drzew  

 krzewów zrzucających liście na zimę np.drzew i krzewów owocowych. Do 

dołka, w którym chcemy umieścić sadzonkę warto wsypać trochę kompostu 

lub ziemi kupionej w sklepie ogrodniczym. Październik to dobry czas na 

dzielenie i sadzenie bylin. Należy wykopać również bulwy kwiatów nie 

zimujących w gruncie takich jak dalie i begonie. Najlepiej to zrobić po 

pierwszych przymrozkach, gdy części 

naziemne tych roślin przemarzną  

i schować do pomieszczenia 

zabezpieczonego przed mrozem. 

 

Kwiaty kwitnące w październiku: astry 

chińskie, aksamitki, rozchodniki okazałe, 

cynie, dalie, gazanie, kanny, nachyłki, 

nasturcje, złocienie, onętki, lwie paszcze, 

portulaki, rudbekie, pelargonie, szarłaty, żeniszki, ubiorki baldaszkowate. 

 

Krzewy kwitnące w październiku: jeszcze kwitną wrzosy oraz róże, 

hortensje  bukietowe, hibiskusy. 

 

Zbiory owoców, warzyw i ziół - zbiory ziół i roślin korzeniowych wykonać 

po pierwszych przymrozkach - najlepszy termin od 17 do 29 października. 

http://ogrod-amat.strefa.pl/aster_chinski.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/aster_chinski.php
http://ogrodnik-amator.pl/aksamitka.php
http://ogrodnik-amator.pl/rozchodnik_okazaly.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/cynia.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/dalia.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/gazania.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/kanna_paciorecznik.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/nasturcja.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/zdjecie_dod.php?zdj2=186&naz=105
http://ogrod-amat.strefa.pl/kosmos_onetek.php
http://ogrodnik-amator.pl/wyzlin_lwia_paszcza.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/portulaka.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/pelargonia_pasiasta.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/zeniszek.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/wrzos.php
http://ogrodnik-amator.pl/roza.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/hortensja_bukietowa.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/hibiskus_ketmia_syryjska.php
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Zbiory wykonane w tym terminie gwarantują, że będą one najbogatsze  

w składniki odżywcze i lecznicze. Też dobry, choć nieco mniej korzystny 

termin przypada na okres od 1 do 7 października. W październiku 

przeprowadzamy zbiory warzyw kapustnych i korzeniowych. Zbiory 

owoców np. jabłek i gruszek też wykonywać w powyższych terminach.  

 

Sadzenie i przesadzanie roślin - październik to obok września najlepszy 

miesiąc na sadzenie drzew i krzewów, rozmnażanie i przesadzanie wielu 

bylin oraz wysadzanie na miejsca stałe roślin dwuletnich. Możemy to robić 

póki ziemia nie zamarznie. Dobry termin do sadzenia przypada od 1 do 14 

października, lub od 16 do 21 października, choć jest to czas mniej 

korzystny.  

Siewy roślin warzyw i roślin ozdobnych - w październiku nie wysiewa się 

zbyt wielu roślin ozdobnych i użytkowych. Do nielicznych należą na 

przykład takie kwiaty jak maczek kalifornijski, chaber-bławatek, nagietki 

ostróżki pospolite, smagliczki nadmorskie czy mak lekarski. Wysiewa się też 

jesienią rośliny na zielone nawozy oraz zioła do doniczek na zimową 

zieleninę. Do gruntu możemy wysiać marchew i pietruszkę ozimą. Dobry 

termin taki jak przy sadzeniu. 

Prace pielegnacyjne - jesienne prace porządkowe i pielegnacyjne najlepiej 

przeprowadzać od 16 do 30 października. Szczególnie korzystny termin 

przypada od 23 do 30 października. Wtedy też obficie podlewamy krzewy  

i drzewa zimozielne (np. rózaneczniki) i iglaki.  

 

Pamiętajmy, że na dobre wyniki w uprawie ogrodu mają wpływ nie tylko 

terminy wykonywania prac ale również ogólne warunki wegetacji roślin.  
 

Wszystkim pracownikom lokalnej oświaty składamy najserdeczniejsze 
życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.  

Niech Wasz wysiłek będący symbolem nauczycielskiego powołania 
przynosi społeczeństwu same pozytywne rezutaty.  

W wytrwałej codziennej pracy niech towarzyszy Wam Boża łaska  
i opieka Matki Najświętszej. 

Dużo zdrowia, sukcesów, awansów i satysfakcji z wykonywanej pracy 
życzą członkowie POAK w Dychowie. 
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K Ą C I K  S M A K O S Z A  

Tak naprawdę to nie wiadomo, czy 

sezon grzybowy mamy już za sobą, czy 

jeszcze przed nami. Jakkolwiek jest, to 

zupa grzybowa wydaje się być jak 

najbardziej dobrą propozycją na 

jesienny posiłek, dlatego tutaj przepis 

na grzybową nieco w innym wydaniu 

Zupa grzybowa z kiełbasą jałowcową i selerowym puree 

Składniki: Zupa: 2 kiełbasy jałowcowe, 2 cebule szalotki, 4 ząbki czosnku, 
korzeń pietruszki, 250 g mrożonych podgrzybków, 150 g suszonych 
borowików, olej, łyżka masła, jałowiec, szczypta ziela angielskiego, 2-3 listki 
laurowe, ½ łyżeczki suszonego lubczyku, 100 ml czerwonego wina, pół 
łyżeczki soli, 800 ml wody, 200 ml wody z moczenia grzybów. 

Puree: 50 g masła, 4 ząbki czosnku, cytryna, garść borówek, 2 selery, sól, 
pieprz, 2 łyżki śmietany, musztarda Dijon. 

Przygotowanie: Do garnka wlej odrobinę oleju i podsmaż pokrojoną 
kiełbasę, cebulę, czosnek i pietruszkę. Dodaj masło i grzyby wraz z wodą,  
w której się moczyły. Przypraw jałowcem, zielem angielskim, liśćmi 
laurowymi i lubczykiem. Dolej czerwonego wina i zaczekaj, aż odparuje. 
Posól i zalej wodą. Zupę gotuj pod przykryciem. Na patelni rozpuść masło  
i wrzuć czosnek, skórkę i sok z cytryny. Dodaj borówki i rozgotuj. Na 
patelnię wsyp wcześniej ugotowany i pokrojony seler. Dopraw solą  
i pieprzem. Za pomocą widelca rozgnieć wszystko na puree i dodaj śmietanę. 
Puree podawaj w zupie, do smaku dopraw musztardą. 

Placek dyniowy ze śliwkami  

 
Składniki: łyżka świeżych drożdży, szklanka ciepłego mleka, łyżeczka 
cukru, szczypta soli, 3 żółtka, łyżka masła, około 2,5 szklanki mąki,  
2 szklanki startej na papkę dyni, około 10 słodkich śliwek, szklanka 
brązowego cukru, bułka tarta, łyżka cynamonu. 
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Przygotowanie: Drożdże rozrób  
z mlekiem, łyżeczką cukru i solą, odstaw 
do wyrośnięcia. Żółtka utrzyj z cukrem na 
kogel-mogel, dodaj masło i dynię. Powstałe 
ciasto połącz z drożdżami i mąką, wyrabiaj 
aż będzie odchodzić od ręki. Odstaw do 
wyrośnięcia. Brytfankę do pieczenia 
nasmaruj masłem i przełóż do niej wyrośnięte ciasto. Na wierzchu ciasta na 
całej powierzchni ułóż skórkami do ciasta połówki dyni i posyp tartą bułką 
oraz cynamonem. Piecz aż ciasto wyrośnie i będzie odchodzić od patyczka 
(około godziny). Podawaj polane łyżeczką śliwowicy podpalonej 
bezpośrednio przed podaniem i z gałką lodów.  Źródło: http://tomaszjakubiak.pl 

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

 
 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  

Październik 

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze 

szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki. 

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich 

wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane  

z głoszeniem Ewangelii.

 

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  130  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

