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   Pielgrzymki do krakowskiego sanktuarium Ecce Homo, Msze i specjalne 

wydarzenia kulturalne, a przede wszystkim szereg inicjatyw 

propagujących pomoc najuboższym - tak wyglądać będzie w Polsce rok 

2017, który ogłoszony został, zarówno przez Sejm, jak i Episkopat, 

Rokiem Brata Alberta. 

  
Jak wskazuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław 
Gądecki, inicjatywa jest doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża 
Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce 
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. We wstępie do nowego programu 
duszpasterskiego metropolita poznański podkreśla, że w kontekście 
tegorocznego tematu: "Idźcie i głoście" - przykład św. Brata Alberta stanie 
się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co będziemy 
głosić. 
  
W przededniu inauguracji jubileuszu - 18 grudnia - duszpasterze odczytali  
w świątyniach przygotowany na tę okazję list pasterski Episkopatu.  
"W bezpośrednim następstwie Jubileuszu Miłosierdzia mamy okazję 
przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który wyraziście ukazuje nam, 
jak w praktyce urzeczywistniać chrześcijańskiej miłosierdzie - napisali 
polscy hierarchowie. Podkreślili, że bez wątpienia św. Brat Albert jest dla 



2 
 

współczesnych świadkiem niesienia Ewangelii ubogim. "Potrzeba nam 
takich świadków - wskazują - aby nasze serca nie stygły, były wciąż i na 
nowo uwrażliwione na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w naszym 
postępowaniu byli inspirowani "wyobraźnią miłosierdzia". 
  
Zdaniem episkopatu życie i działalność św. Brata Alberta jest nauką  
o godności każdego człowieka, z której wynika konieczność okazywania 
szacunku drugiej osobie. "Kryje ona w sobie niezatarty obraz Bożego 
podobieństwa". Przypomnieli, że porzucił sławę i karierę, aby dawać się 
innym. Jednocześnie wyjaśnili, że to "dawanie siebie" jest zachętą również 
dla nas, abyśmy podjęli codzienny trud, cichą ofiarę ze swojego czasu i sił, 
byśmy umniejszali siebie w służbie bliźnim i byli, jak mówił sam Brat Albert, 
"dobrzy jak chleb, który dla każdego leży na stole". 
 
Odkryć na nowo Brata Alberta 
  
- Ten jubileusz dla wspólnoty albertynów i albertynek jest okazją do jeszcze 
lepszej posługi ubogim. Jest także szukaniem sposobu na to, jak ideę św. 
Brata Alberta można zaktualizować do współczesnych czasów - mówi KAI 
br. Paweł, Brat Starszy Zgromadzenia Braci Albertynów. Wskazuje, że obok 
oczywistego udziału w zaplanowanych wydarzeniach liturgicznych, bracia 
będą po prostu robili to, co robią do tej pory, czyli będą pomagać najbardziej 
potrzebującym. 
  
Jubileuszowym dziełem wspólnoty albertyńskiej będzie otwarcie domu 
posługi we Lwowie. Albertyni stworzą tam przytulisko dla 30 mężczyzn, 
łaźnię dla bezdomnych oraz kuchnię, która wydawać będzie około 300 
posiłków dziennie. Jak wskazuje brat Paweł, powstanie tej placówki będzie 
miało również wymiar symboliczny, ponieważ to właśnie Lwów, zaraz po 
Krakowie, był miejscem posługi Brata Alberta. Placówki sióstr i braci 
zamknięte zostały w 1940 roku przez ówczesną stalinowską władzę. 
  
Z kolei siostry albertynki przez specjalną nowennę do obchodów jubileuszu 
przygotowywały się kilka lat. Materialnym dziełem roku ich patrona jest 
powołana przez siostry fundacja "Po pierwsze człowiek", której zadaniem 
jest prowadzenie w Krakowie na ul. Woronicza jadłodajni, z której 
codziennie korzysta już około 200 ubogich. W placówce prowadzone są 
również spotkania formacyjne, konferencje i rekolekcje. 
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W obiekcie powstają także mieszkania treningowe dla kobiet z dziećmi. 
Dzięki tej inicjatywie panie będą mogły wyjść z bezdomności i zacząć nowe 
życie. Przy wsparciu sióstr albertynek znajdą pracę i będą mogły się 
usamodzielnić. 
  
Bogaty program wydarzeń 
  
Podczas Roku Świętego Brata Alberta w całej Polsce organizowane będą 
wystawy i spotkania przypominające działalność Adama Chmielowskiego. 
Szczególne znacznie ma wystawa przygotowana przez krakowskie Muzeum 
Archidiecezjalne. Zaprezentowane zostały na niej dzieła Alberta 
Chmielowskiego oraz pamiątki związane ze świętym. Podobna wystawa 
zorganizowana została w tym miejscu już w 1995 roku i - jak przekonują 
organizatorzy - cieszyła się duży zainteresowaniem widzów. 
  
Z racji jubileuszu w maju na Jasnej Górze odbędzie się nocne czuwanie 
wspólnot albertyńskich, zaś w czerwcu w sanktuarium Jana Pawła II  
w Krakowie odprawiona zostanie Msza z udziałem przedstawicieli 
Konferencji Episkopatu Polski. Do grobu świętego pielgrzymować będą m.in. 
artyści, bezdomni, podopieczni Fundacji im. Brata Alberta oraz uczniowie 
szkół i wierni parafii, którym patronuje Adam Chmielowski. Wszyscy 
przybywający podczas jubileuszu do krakowskiego sanktuarium będą mogli 
uzyskać odpust zupełny. Decyzję w tej sprawie wydała już Stolica 
Apostolska. Jak mówi KAI s. Teresa Maciuszek, siostra generalna 
Zgromadzenia Sióstr Albertynek, wraz z ogłoszeniem Roku św. Brata Alberta 
widać duże ożywienie osobą apostoła ubogich oraz działalnością 
albertyńskich zgromadzeń. - Czujemy to po licznych zaproszeniach do 
prowadzenia prelekcji w szkołach i parafiach - wyjaśnia przełożona. 
  
W ostatnim czasie siostry opiekujące się krakowskim sanktuarium św. Brata 
Alberta Ecce Homo dostrzegają również większe zainteresowanie parafii 
posiadaniem relikwii Adama Chmielowskiego. Prośby o przesłanie relikwii 
płyną nie tylko z Polski, ale także np. ze Stanów Zjednoczonych oraz  
z Panamy. 
 
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta 
  
Aktywnie w jubileuszowe obchody włącza się Towarzystwo Pomocy św. 
Brata Alberta. Jak mówi KAI wiceprezes zarządu Towarzystwa Małgorzata 
Sieńczyk, wszystkie koła czynnie wspierają albertynów i albertynki  
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w organizacji poszczególnych wydarzeń. Będą również pielgrzymować do 
relikwii patrona, wezmą udział w głównej liturgii, którą 10 czerwca  
w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach odprawi przewodniczący 
KEP abp Stanisław Gądecki. 
  
Rok św. Brata Alberta będzie dla Towarzystwa kontynuacją obchodów  
35-lecia istnienia organizacji dobroczynnej. Z tej okazji wydany zostanie 
pamiątkowy kalendarz z ilustracjami obrazów Alberta Chmielowskiego. 
Towarzystwo opracowało również logo jubileuszowych obchodów. Symbol 
uzyskał aprobatę polskich biskupów. 
  
Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta jest katolicką organizację 
wpierającą osoby bezdomne i ubogie. Prowadzi noclegownie, schroniska, 
domy opieki stałej, łaźnie i kuchnie. Udziela także pomocy socjalnej, prawnej 
oraz duchowej. Obecnie Towarzystwo stanowi 67 kół działających w całej 
Polsce. 
 
30 lat Fundacji św. Brata Alberta 
  
Rok św. Brata Alberta jest szczególnym czasem dla Fundacji, której 
patronem jest Adam Chmielowski, a która w 2017 roku obchodzi 30-lecie 
istnienia. Jak przypomina ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. 
Brata Alberta i jej współtwórca, inicjatywa narodziła się w środowisku 
sympatyków idei albertyńskiej, wywodzących się z Duszpasterstwa Osób 
Niepełnosprawnych i wspólnot "Wiara i Światło" z Krakowa. 
  
Działania Fundacji obejmują prowadzenie domów stałego pobytu, domów 
dziennego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, 
ośrodków adaptacyjnych, szkół oraz przedszkoli integracyjnych. Oprócz 
codziennej opieki Fundacja oferuje Podopiecznym wiele możliwości 
osobistego rozwoju, pozwala zdobywać większą samodzielność i odkrywać 
radość z bycia aktywnym. Głowna siedziba Fundacji mieści się  
w Radwanowicach, gdzie prowadzone jest schronisko dla osób 
niepełnosprawnych, świetlica terapeutyczna, środowiskowy dom 
samopomocy, oraz warsztat terapii zajęciowej. Organizacja prowadzi na 
terenie Polski 31 placówek. Najnowsza - 32. - zostanie otwarta  
w przededniu inauguracji Roku św. Brata Alberta, 14 grudnia br.  
w Nieszawie (diec. włocławska). 
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W czerwcu z inicjatywy Fundacji ulicami Krakowa przejdzie Marsz św. Brata 
Alberta. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone są wszystkie organizacje 
charytatywne opiekujące się niepełnosprawnymi, chorymi i bezdomnymi.  
W czerwcu we wszystkich placówkach Fundacji odbędą się Dni świętego 
Brata Alberta. 
 
Wymiar państwowy 
  
Obchody roku albertyńskiego będą miały również wymiar państwowy. Rok 
2017 ustanowiony został bowiem przez sejm rokiem Adama 
Chmielowskiego - św. Brata Alberta.  Parlamentarzyści w tekście uchwały 
docenili jego działalność niepodległościową oraz aktywność na polu pracy 
społecznej i artystycznej. Wyrazili również przekonanie o znaczeniu jego 
dorobku dla dziedzictwa narodowego.  
Z okazji obchodów roku albertyńskiego w sejmie planowana jest również 
konferencja poświęcona pomocy osobom ubogim i bezdomnym.  
Rok Świętego Brata Alberta rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100. 
rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia 
Pańskiego. 

                          MMOODDLLIITTWWAA  DDOO  ŚŚWW..  AALLBBEERRTTAA                      
 

Modlitwa do św. Alberta Chmielowskiego 
Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj 

na zasługi Świętego Brata Alberta, który za 
przykładem Twego Syna stał się bratem 

wszystkich ludzi  
i przez pokorną posługę najbardziej 

opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał  
w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w 

Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo 
racz łaskawie użyczyć mi łaski…….., o którą z 

ufnością Cię proszę. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu … 

(BL) 

Post ze świętym Albertem Chmielowskim 

"Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych 
ubogich przez nasze ręce." 
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PPoossttaannoowwiieenniiaa                                                                                J. Szymczuk/GN  

Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? (Iz 58) 

Jezus spotkał się z zarzutem 
faryzeuszów, dlaczego jego uczniowie 
nie poszczą? Choć sam pościł  
i nauczał o tejże praktyce, nie 
wymagał specjalnych postów od 
swoich uczniów. Nie występował 
jednak przeciw postom płynącym  
z ducha, ale piętnował obłudę  
w praktykowaniu tej pobożności. 

Wielkopostne postanowienia nie mają większego sensu, jeśli nie prowadzą 
do przemiany, jeśli nie rodzą wrażliwości na drugiego człowieka, jeśli nie 
przybliżają ku Bogu. Jakie są moje postanowienia i jakie towarzyszą im 
motywacje? Co mają wnieść do mojego życia? Co chcę zmienić, co 
uszlachetnić? A może to tylko zewnętrzne działania? Może chcę się poczuć 
mocniejsza, lepsza? Czy dotykają źródeł i przyczyn moich słabości? Czy też 
to pozostałość z dzieciństwa, takie wielkopostne przyzwyczajenie? Czy 
towarzyszy im szczera intencja? Czy staram się rozeznawać swoje wady, 
niedociągnięcia, grzechy? Czy ich dotyczą? 

Zbyt często ograniczam postanowienia do samego postu, który dotyczy 
wstrzemięźliwości, opanowania zmysłów i poskromienia ciała. Jeśli 
podejmuję się postanowień z niewłaściwych pobudek, to może się okazać, że 
będą one tylko zewnętrzną praktyką i nie przyczynią się do mojej 
przemiany. Co gorsza - może wzrosnąć jedynie moja pycha. Wpatrzona  
w osiągnięcie jedynie własnego celu, nie zauważę drugiego człowieka, nie 
zauważę obecności Boga. 

Narzekania  

stale narzekamy 
na dziurę w moście 
na piąte koło u wozu 
na dwa grzyby w barszczu 
na kropkę bez i 
na piłkę co łamie kwiaty 
na szczęście bez dalszego ciągu 

na to że nas nie widać 
na to że wszyscy umierają a nie 
tylko niektórzy 
na to jak bardzo wystarczy kochać 
żeby siebie zniszczyć  

ale stale potrzeba tego co 
niepotrzebne 

Ks. Jan Twardowski
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Wielki Post to czas życia 
autentycznego i otwarcia swego 
serca na Boże tchnienie życia – 

powiedział Papież podczas 
Eucharystii odprawianej  

w Środę Popielcową 1 marca  
w bazylice św. Sabiny na 

Awentynie. 

Oto tekst papieskiej homilii w tłumaczeniu na język polski: 
„Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, [...] Nawróćcie się do Pana 
Boga waszego! (Jl 2,12.13): to wołanie, z jakim prorok Joel zwraca się do 
ludu w imieniu Pana; nikt nie mógł czuć się wyłączony: „Zgromadźcie 
starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; [...] oblubieńca [...] i oblubienicę” 
(w. 16). Cały lud wierny jest wezwany, by wyruszyć w drogę i czcić swojego 
Boga, „On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki  
w łaskawości” (w. 13).  

Także i my chcemy odpowiedzieć na to wezwanie, chcemy powrócić do 
miłosiernego serca Ojca. W tym rozpoczynającym się dzisiaj okresie łaski po 
raz kolejny kierujemy nasz wzrok ku Jego miłosierdziu. Wielki Post jest 
drogą: prowadzi nas ona do zwycięstwa miłosierdzia nad tym wszystkim, co 
usiłuje nas powalić lub sprowadzić do jakiejś rzeczy, która byłaby sprzeczna 
z godnością dzieci Bożych. Wielki Post jest drogą od niewoli ku wolności, od 
cierpienia ku radości, od śmierci do życia. Posypanie głów popiołem,  
z którym wyruszyliśmy w drogę, przypomina nam o naszym stanie 
pierwotnym: zostaliśmy uczynieni z ziemi, zostaliśmy uczynieni z prochu. 
(…) 

Wielki Post to czas, aby powiedzieć „nie”. Nie dla asfiksji (zamartwicy) ducha 
z powodu skażenia spowodowanego obojętnością, lekceważącym 
myśleniem, że życie drugiej osoby mnie nie dotyczy; z powodu wszelkich 
prób banalizacji życia, zwłaszcza życia tych, którzy noszą we własnym ciele 
ciężar wielkiej powierzchowności. Wielki Post to czas, aby powiedzieć „nie”: 
nie dla asfiksji modlitwy, która uspokajałaby sumienie, jałmużny, która 
sprawiałaby samozadowolenie, postu, który powodowałby poczucie, że 
jesteśmy w porządku. (…) 

Wielki Post to czas pamięci, to czas, aby pomyśleć i zadać sobie pytanie: co 
by stało się z nami, gdyby Bóg zamknął przed nami drzwi? Co by stało się  
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z nami, bez Jego miłosierdzia, które niestrudzenie nam przebacza i zawsze 
daje nam szansę, by zacząć od nowa? Wielki Post to czas, by zadać sobie 
pytanie: gdzie bylibyśmy bez pomocy tak wielu milczących twarzy, które na 
tysiąc sposobów, wyciągnęły do nas rękę i poprzez bardzo konkretne 
działania dały nam ponownie nadzieję i pomogły nam zacząć od nowa? 
 
Wielki Post to czas, aby znów oddychać, to czas, aby otworzyć swoje serce 
na tchnienie Jedynego, który może przekształcić nasz ludzki proch  
w człowieczeństwo. (…) Wielki Post jest czasem współczucia, by powiedzieć 
wraz z Psalmistą: „Przywróć mi [Panie] radość z Twojego zbawienia  
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym”, abyśmy naszym życiem głosili Twoją 
chwałę (por. Ps 51,14), a nasz proch na mocy Twego tchnienia życia 
przemienił się w „proch rozmiłowany”. 

Źródło: wiara.pl                                                                                                                             (AK) 

 

AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII  PPAARRAAFFIIAALLNNEE  

W lutym do wieczności odeszli: - śp. Grzegorz Romanowski – Brzózka 

*Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godz.17.00. 

*Rekolekcje Wielkopostne od 2 do 4 kwietnia 2017. 

 
IInntteennccjjee  mmsszzaallnnee  ww  kkoośścciieellee    
ww  DDyycchhoowwiiee::  

MARZEC 2017 
NIEDZIELA 05.03.2017 
godz. 8.00 – śp. Władysław 
Skowroński w 3 rocznicę śmierci, 
śp. Marek Skowroński, śp. Marian 
Majczyna i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – śp. Helena Waszczuk 
w 35 rocznicę śmierci 
ŚRODA 08.03.2017  
godz. 17.00 – w intencji wszystkich 
Kobiet 

PIĄTEK 10.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Jan Wąchała, śp. 
Dariusz Dąbrowski i zmarli  
z rodziny 
SOBOTA 11.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Stefania 
Kucharczyk w 3 rocznicę śmierci, 
śp. Ryszard Kucharczyk w 18 
rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 12.03.2017  
godz. 8.00 – śp. Prakseda Płonka  
w 8 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Henryk Pilipiec  
w 5 rocznicę śmierci 
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PIĄTEK 17.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Rozalia, Stanisław 
i zmarli z rodziny   
SOBOTA 18.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Cecylia, Józefa, 
Ignacy, Krzysztof  
NIEDZIELA 19.03.2017  
godz. 8.00 – śp. Antoni Popiołek  
w 3 rocznicę i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – w intencji 
ofiarodawców i sponsorów  
ŚRODA 22.03.2017  
godz. 17.00 – śp. Janina i Tadeusz – 
od córki Ireny 
PIĄTEK 24.03.2017 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 25.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Kazimierz Chyła, 
śp. Jerzy Straszkiewicz  
NIEDZIELA 26.03.2017  
godz. 8.00 – śp. Janina, Tadeusz 
Cimek 
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski w 1 rocznicę śmierci 
ŚRODA 29.03.2017  
godz. 17.00 – śp. Eugeniusz, Łucja, 
Witold i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 31.03.2017 
godz. 17.00 – w intencji Marii  
i Andrzeja Glaz z okazji 45 rocznicy 
ślubu 

KWIECIEŃ 2017 
SOBOTA 01.04.2017 
godz. 17.00 – dziękczynno-błagalna 
– w intencji rodziny Kuczak 
NIEDZIELA 02.04.2017  
godz. 8.00 – śp. Marian Płonka w 9 
rocznicę śmierci  

godz. 11.00 – śp. Józef Szczerbiński 
w 13 rocznicę śmierci 

IInntteennccjjee  mmsszzaallnnee  ww  kkoośścciieellee    
ww  BBrroonnkkoowwiiee::  

MARZEC 2017 
NIEDZIELA 05.03.2017  
godz. 9.30 – śp. Helena Maćkowiak  
i zmarli z rodziny Jabłońskich 
CZWARTEK 09.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Andrzej Świątek 
NIEDZIELA 12.03.2017  
godz. 9.30 – w intencji Justyny 
Świątek z okazji 18 urodzin – od 
rodziców 
NIEDZIELA 19.03.2017  
godz. 9.30 – śp. Marta Kowalska  
w 1 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 23.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Marta Kowalska  
w 1 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 26.03.2017  
godz. 9.30 – śp. Helena, Franciszek, 
Henryk, Józef, Antonina, Jan  
z rodziny Patynowskich 

KWIECIEŃ 2017 
NIEDZIELA 02.04.2017 
godz. 9.30 – śp. Pałaszka, 
Maksymilian Halkowicz, śp. Maria 
Jaśniewska 

 
IInntteennccjjee  mmsszzaallnnee  ww  kkoośścciieellee    
ww  BBrrzzóózzccee::  

MARZEC 2017 
NIEDZIELA 05.03.2017  
godz. 12.30 – śp. Michał Sowa – 
urodzinowa 
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WTOREK 07.03.2017 
godz. 17.00 – w pewnej intencji 
NIEDZIELA 12.03.2017  
godz. 12.30 – śp. Adolf Szymański 
w 6 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
NIEDZIELA 19.03.2017  
godz. 12.30 – śp. Józef, Weronika 
Skrzypacz i zmarli z rodziny 
WTOREK 21.03.2017 
godz. 17.00 – śp. Grzegorz 
Romanowski w 30 dni po 
pogrzebie 

NIEDZIELA 26.03.2017  
godz. 12.30 – śp. Karolina Denis  
i zmarli z rodziny 
 

KWIECIEŃ 2017 
NIEDZIELA 02.04.2017  
godz. 12.30 – śp. Ferdynand Lipka 

 

(MK) 

  

PPOORRAADDYY  OOGGRROODDNNIICCZZEE  NNAA  MMAARRZZEECC  

Marcowe prace w ogrodzie i na działce. Lista prac koniecznych 

– Już pachnie wiosną… – mówią w marcu ogrodnicy i koneserzy ciepłych 

promieni słonecznych. A więc nadszedł czas spożytkowania energii 

zgromadzonej podczas zimy, bo na działce czeka nas mnóstwo pracy.  

A więc do dzieła! 

Na liście prac, które powinniśmy wykonać już w marcu jest kilka rzeczy. Oto 
najważniejsze z nich.  

Sprawdź stan ogrodu i działki. Na początku miesiąca koniecznie rozejrzyj 
się po całym ogrodzie czy działce. Przede wszystkim sprawdź stan drzew, 
krzewów, trawnika i rabatek. Taki przegląd pozwoli zaplanować dalsze 
prace. Zrób ostatnie porządki, żeby nie tracić na nie czasu, kiedy nastaną 
cieplejsze dni. 

Zbadaj odczyn gleby. Ustalenie po zimie odczynu gleby to konieczność, by 
móc w dalszej kolejności prawidłowo nawieźć ziemię. Marzec jest 
najlepszym do tego czasem. Warto zakupić kwasomierz chemiczny i pobrać 
z ogrodu kilka próbek gleby. Można również wykorzystać papierki 
lakmusowe, które przyłożone do ziemi zaczną się odbarwiać, pokazując 
odczyn gleby. Pamiętaj, aby gleba w przypadku badania kwasomierzem 
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pochodziła z niższych warstw. Warto wiedzieć, że wiele roślin nie znosi 
gleby zakwaszonej. 

Dostarcz ziemi nawozu na terenie całej działki. Najlepiej sprawdzi się 
kompost oraz różnego rodzaju nawozy. Drzewka młode jedno - lub 
dwuroczne najlepiej tolerują azot. Starsze drzewa nawozimy nawozami 
azotanowymi, fosforanowymi i potasowymi. Pamiętaj by nawóz przemieszać 
delikatnie z ziemią. Ale w pierwszej kolejności powinniśmy dostarczyć 
składników pokarmowych roślinom cebulowym. Nawozimy je saletrą 
amonową, sypiąc około 10-15 g na metr kwadratowy. Pamiętajmy, żeby po 
tym zabiegu obficie podlać grządki. Później, po mniej więcej trzech 
tygodniach, podobną dawkę, tym razem nawozu wieloskładnikowego, 
mieszamy z ziemią i dostarczamy roślinom. W marcu nawozimy również 
rabatę bylinową a także trawnik. Nawóz wieloskładnikowy dostarczamy też 
krzewom ozdobnym.  

Przytnij drzewa owocowe i krzewy. Pamiętaj, że cięcia powinny być 
prześwietlające. Usuń gałęzie złamane, te które rosną do środka korony oraz 
takie, które krzyżują się ze sobą. Nie zapomnij o drzewkach posadzonych 
jesienią. Takie przycinamy w drugiej połowie marca. Podczas przycinania 
sprawdzaj stan gałęzi. Te zajęte chorobą bakteryjną przytnij powyżej 
uszkodzeń. Pamiętaj o krzewach agrestu i porzeczek zostawiając 
najsilniejsze gałęzie. Jeżeli ktoś hoduje w swoim ogródku rośliny kwitnące 
latem na pędach jednorocznych, np. hortensję bukietową czy tawulę 
japońską powinien ściąć ich gałązki około 20 cm nad ziemią. W marcu trzeba 
zająć się również wrzosami, od których odcinamy zeszłoroczne kwiatostany. 

Usuwaj stopniowo zimowe okrycia i otuliny krzewów i drzew. 

Przede wszystkim usuwamy otuliny z iglaków, hortensji, magnolii. Nie 
zapomnij o różach! Ze względu na częste marcowe przymrozki, róże 
całkowicie odkrywamy dopiero na końcu miesiąca. 

Zadbaj o trawnik. Koniecznie wygrab liście z trawnika i rabatek, warto 
wywieźć je poza ogród to zapobiegnie powstawaniu pleśni. Przytnij trawę aż 
przy samej ziemi. To pobudzi ją do wzrostu, gdy tylko temperatura zacznie 
wzrastać. 

Posadź cebulki kwiatów. Wykonaj to w drugiej połowie marca. Pamiętaj, 
że mieczyki czy lilie sadzimy w momencie gdy będzie już naprawdę 
słoneczna, ciepła pogoda. Poza tym wiosną sadzimy mieczyki, begonie, 
krynie czy dalie.  
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Wysiewy na grządkach. Wysiej w domu nasiona ciepłolubnych warzyw, 
żeby mieć własną rozsadę. Przygotujmy też rozsadę kwiatów. Na grządkach 
wysiej groch, marchew, pietruszkę. Posadź dymkę (dobrze byłoby ją 
wcześniej zaprawić). Wysiewamy także większość roślin jednorocznych, np. 
nagietki czy groszek pachnący. 

Podlej rośliny. Przedwiośnie to okres wysuszających wiatrów  
i zamarzniętej jeszcze ziemi. Aby uniknąć suszy fizjologicznej, podlewamy 
wszystkie rośliny iglaste, różaneczniki, trzmieliny i inne zawsze zielone 
gatunki roślin.                                                                                                        (AK) 

  

KKĄĄCC IIKK   SSMMAA KK OOSS ZZAA   ––   ppyszne i proste dania wielkopostne  

Pulpeciki rybne 

Składniki na 4 porcje: 70 dag filetów 
rybnych, jajko, szklanka mleka lub 
wody, czerstwa bułka kajzerka, 
cebula, 1/2 pęczka natki pietruszki, 
sok z cytryny, sól, pieprz, 
włoszczyzna (bez kapusty), listek 
laurowy, po kilka ziarenek pieprzu 
czarnego i ziela angielskiego, 4 łyżki 
mąki, kalafior, strąk czerwonej 
papryki, 2 łyżki dowolnych 

Przygotowanie: Włoszczyznę obierz, umyj, pokrój na mniejsze kawałki  
i włóż do garnka. Zalej wodą, dodaj listek laurowy, ziarenka czarnego 
pieprzu i ziela angielskiego. Gotuj na niewielkim ogniu pod przykryciem, aż 
warzywa będą miękkie. Czerstwą kajzerkę namocz w mleku lub w wodzie. 
Filety dokładnie umyj, osusz i skrop sokiem z cytryny. Następnie ryby zmiel 
w maszynce do mięsa wraz z odciśniętą bułką kajzerką. Do masy dodaj 
startą na tarce lub bardzo drobno poszatkowaną cebulę, a także jajko, 
drobno posiekaną natkę pietruszki, sól i pieprz. Wszystko delikatnie 
wymieszaj dłońmi. Dobrze wyrobiona masa nie powinna kleić się ani do rąk, 
ani do miski. Z tak przygotowanej masy formuj zwilżonymi dłońmi małe 
kuleczki i obtaczaj je w mące. Następnie pulpeciki wrzucaj do wrzącego 
wywaru i gotuj na małym ogniu ok. 15 minut. Kalafiora dokładnie umyj  
i podziel na małe różyczki. Ugotuj w osolonej i lekko posłodzonej wodzie. 
Paprykę przekrój na pół, usuń gniazda nasienne, umyj, osusz i pokrój  
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w paseczki. Pulpety osącz z bulionu. Podawaj z ugotowanym kalafiorem, 
udekorowane kiełkami i paskami czerwonej papryki. 

Makaron z łososiem i szpinakiem  

w sosie śmietanowym: 

Składniki: 250 g dowolnego makaronu, 
250 g fileta z łososia, 250 g świeżych bądź 
mrożonych liści szpinaku, 300 g śmietany 
12%, 2 średnie cebule, 2 ząbki czosnku, 
sól, pieprz, oregano, ser do posypania 

Czosnek siekamy, cebulę kroimy w grubą kostkę, wrzucamy na patelnię  
i podsmażamy na złoto. Następnie dodajemy drobno pokrojonego łososia  
i smażymy przez 2-3 minuty. Dodajemy śmietanę i dusimy pod przykryciem 
przez kolejne 3 minuty. Dorzucamy sparzony szpinak, przyprawiamy  
i dokładnie mieszamy. Po kilku minutach sos jest gotowy. W międzyczasie 
gotujemy makaron. Po odlaniu mieszamy go z sosem i podajemy posypany 
startym serem. 

Postne ciasto 

Bywa często, że w czasie postu mamy 
ochotę na „coś słodkiego”, prezentowane 
postne ciasto to danie, które w takiej 
sytuacji będzie niezastąpione.   
Wszystkie składniki na ciasto należy 
dokładnie wymieszać do momentu 
uzyskania jednolitej masy. Aby 
urozmaicić masę można dodać do niej część posiekanych orzechów. 
Wymieszane ciasto wylewamy na blachę wysmarowaną masłem lub 
wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy ok. 50-60 min. w temperaturze 
ok. 180°C. W tym czasie przygotowujemy polewę. Wszystkie składniki 
dokładnie mieszamy i wylewamy na upieczone ciasto. Pozostawiamy do 
zastygnięcia. Ciasto można udekorować orzechami, migdałami lub wiórkami 
kokosowymi.  

Składniki: Ciasto: 2 szklanki wody gazowanej, 1 ½ szklanki cukru,  
1 szklanka oleju, 3 ½  szklanki maki, szczypta soli, 4 łyżeczki kakao.  Polewa 
(syrop): 5 łyżeczek cukru, 4 łyżki kakao, orzechy, migdały, 4 łyżki oleju, 
szklanka wody gazowanej. 
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Racuchy drożdżowe z bananami 
 
Składniki: mąka pszenna 40 dag, 4 
jajka, 1 ¾ szklanki mleka, 2 łyżki oleju,  
5 dag drożdży, banany 5-8 sztuk, 6 
łyżeczek cukru, cukier puder do 
posypania 

 
Sposób przygotowania: 

Drożdże pokruszyć, dodać do nich 3 łyżeczki cukru, rozprowadzić razem  
z cukrem, dodać mąkę, mleko, żółtka i 2 łyżki oleju. Wszystko dokładnie 
wymieszać. Ubić białka z 3 łyżeczkami cukru i dodać do ciasta i jeszcze raz 
wymieszać. 

Banany obrać i przekroić wzdłuż a następnie na kawałki 3 – 4  
centymetrowe. Banany zanurzać w cieście i łyżką kłaść na rozgrzany olej. 
Usmażyć. Podawać posypane cukrem pudrem.  

SS mm aa cc zz nn ee gg oo !!                                                                           (AK)  
  

  
ZZ  OOKKAAZZJJII  DDNNIIAA  KKOOBBIIEETT::  ZZAAMMIIAASSTT  ŻŻYYCCZZEEŃŃ   ––   KKIILLKKAA  MMOODDLLIITTWW  

Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, który mnie przenikasz i znasz doskonale. Stworzyłeś mnie dla szczę-

ścia, pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Spraw, abym 

wybrała to, co Ty dla mnie zamierzyłeś i do czegoś mnie sposobił jeszcze 

w łonie mej matki. 

Chcę Ci być posłuszna we wszystkim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dlatego 

proszę o odwagę, bym Ci zaufała bez granic, bo wiem, że mnie kochasz 

i chcesz mego dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach Twoich. Amen. 

 

Modlitwa o dobrego męża

Boże, Ojcze Niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj 

i moim życiem tak, bym znalazła dobrego męża, z którym mogłabym godnie 

spełniać zadania, do których małżeństwo ustanowiłeś. 
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Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach 

światowych, lecz wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła 

na niego przez życie uczciwe i czyste. 

Dopomóż mi, bym czas panieństwa wykorzystała jak najlepiej dla zdobycia 

cnót i zalet potrzebnych w przyszłości do bycia dobrą żoną i matką. Niech 

przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym nic z mej młodości 

nie musiała taić przed mężem i dziećmi, lecz by życie moje mogło służyć im 

za wzór do naśladowania. 

Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką 

i pośredniczką u Boga. Amen. 

Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

 

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym 

łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka 

dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych 

natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić 

zdrowe dziecko. Amen. 

Modlitwa żony i matki

 

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki 

i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi 

łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym 

zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych 

bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego 

Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen. 

 

 

(AK) 



16 
 

WARTO ZOBACZYĆ…  

Zerwany kłos – polski film dramatyczny  
z 2017 roku, oparty na biografii 
błogosławonej Karoliny Kózkównej[. Film 
wyprodukowany został przez Fundację Lux 
Veritatis przy wsparciu Telewizji Trwam. 
Twórcami filmu są studenci i absolwenci 
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej  
i Medialnej w Toruniu. 

Zarys fabuły. Rok 1914. Trwa I wojna światowa. W okolicach Tarnowa 

stacjonują rosyjscy żołnierze. Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi 

śmierć broniąc się przed żołnierzem, który usiłuje ją zgwałcić. Jej ojciec 

cierpi, gdyż obwinia siebie za śmierć córki. Drugim wątkiem filmu jest 

historia Teresy, która skrywa mroczną tajemnicę o gwałcie zadanym jej 

przez kozaka Sorokina. 

(Film można oglądać w kinach od 17 lutego)                            (AK) 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  W  M A R C U  

Intencja ogólna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli 

wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej. 

 

 

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 .  
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