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W IE L KA N OCN E  RO Z WA ŻA N IA  

 
Zmartwychwstały Jezus jest dla nas gwarancją, że Bóg na 

pewno zrealizuje swój plan zbawienia  –  KKrróó lleess ttww oo  BBoo żżee,  które 
było największą nadzieją Jezusa, nn aa  pp eewwnn oo   nnaass ttaa nnii ee,  

choćby nawet wszystko wskazywało na to,  
że świat zmierza w  całkowicie innym kierunku.  

 
Przed nami dni, kiedy szczególnie będziemy przeżywali największe 
tajemnice naszej wiary. Ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu to objawienie 
doskonałej miłości Boga do świata, a pusty grób to niemy świadek 
centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana. 

Urzeczywistnia się w tych dniach prawda, 
że „jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostaje tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi 
plon obfity” (J 12, 24). Jest to godzina uwielbienia 
Jezusa. Przeszedł on przez śmierći żyje,by nam 
dać życie. Po co to było? Ewangelista Jan 
jednoznacznie stwierdza: „Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne”(J 3.16). Człowiek sam nie 
mógł wykupić swoich grzechów. Trzeba było, aby 
dokonał tego Ktoś równy Ojcu. Tym Kimś był 
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Jezus.Trudno przejść obojętnie wobec tych wydarzeń. Można spojrzeć na te 
wydarzenia z wiarą, ale można też być wrogo usposobionym do tej prawdy 
o Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Dlaczego człowiek odrzuca tę 
prawdę? „Jezus został odrzucony nie dlatego, że był złoczyńcą, ale że był 
samym dobrem. Czyste dobro nie jest mile widziane. Drażni, bo zmusza 
do przemiany. Widok zła uspokaja. Zawsze mogą być gorsi ode mnie, więc 
po cóż się zmieniać. Ewangeliści piszą, że arcykapłani wydali Jezusa z zawiści, 
tłum z bezmyślności, Piłat ze strachu przed utratą władzy” (Agenda Biblijna 
2015, Verbinum, komentarz na dzień 27.03.2015 r.). Co zyskali? 
Spojrzenie na te wydarzenia z wiarą daje człowiekowi zupełnie inną 
perspektywę. Krzyż, w kategoriach ludzkich, jest znakiem hańby i znakiem 
przegranej. Tak uczniowie odczytali śmierć Pana na Krzyżu. Nie zrozumieli 
tego co się stało, byli zalęknieni, zagubieni, zrezygnowani wracali 
do wcześniejszych zajęć, które wykonywali zanim wstąpili do szkoły Jezusa. 
Spodziewali się czegoś innego. „A myśmy się spodziewali, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela” (Łk 24, 21). Ich oczekiwania rozmijały się z tym co 
głosił Jezus. Oni myśleli własnymi kategoriami, ludzkimi kategoriami. Logika 
Boża jest jednak inna. Po Zmartwychwstaniu, gdy Jezus im się ukazywał jako 
żywy, Krzyż nabrał dla nich innego znaczenia. Zajaśniał w swoim blasku. 
Widziany w kontekście Zmartwychwstania stał się znakiem zbawienia, „czyż 
Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały?” (Łk 24, 26). 
Każde spotkanie człowieka z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia 
jego życie. Tak było w przypadku Marii Magdaleny, Apostołów… 
Po spotkaniu z Nim, wracała im odwaga i nie mogli już wrócić do tego co 
wcześniej zostawili, do poprzedniego sposobu życia. Odkrywali w sobie 
imperatyw głoszenia prawdy, że Jezus, który za nas umarł, żyje i jest z nami 
aż do skończenia świata. (…) 

Zmartwychwstały Jezus jest dla nas gwarancją, że Bóg na pewno zrealizuje 
swój plan zbawienia, czyli że Królestwo Boże, które było największą 
nadzieją Jezusa, na pewno zostanie zrealizowane, choćby nawet wszystko 
wskazywało na to, że świat zmierza w całkowicie innym kierunku.  
W rzeczywistości dzięki zmartwychwstaniu oraz wniebowstąpieniu Jezusa 
uzyskaliśmy przystęp do Boga i już teraz możemy mieć udział w Jego życiu, 
już teraz możemy żyć w Jego miłości. Innymi słowami, już teraz, zanim 
Królestwo Boże zostanie w pełni zrealizowane, zanim przyjdzie w pełni 
swojej chwały i mocy, możemy się stać Jego obywatelami i podobnie jak 
Jezus, ukazywać Je innymi ludziom poprzez życie w miłości. (…) 
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Zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym momentem  
w Ewangeliach. Odnotowują go wszyscy Ewangeliści. Powracają do niego 
Dzieje Apostolskie. Zmartwychwstanie Chrystusa - jak nić pajęcza - przewija 
się przez wszystkie Listy św. Pawła Apostoła. Prawie całe nauczanie 
Kościoła pierwszych czterech wieków, to obrona boskości Chrystusa z Jego 
Zmartwychwstaniem. 

Jezu, pewnie gdybyś dziś żył w moim kraju i zmartwychwstał, także trudno 
byłoby mi w Ciebie i w Twoje zmartwychwstanie uwierzyć. (…) Wierzyć  
w Ciebie i Twoje Zmartwychwstanie mogę wtedy, kiedy zrozumie jego 
głęboki sens. Daj mi łaskę wiary w zmartwychwstanie, bo jedynie w jego 
świetle moje życie ma sens. Często szukamy Jezusa tam, gdzie Go nie ma. 
Opowieść o pustym grobie mówi, że niewiasty w pierwszy delikatny wyrzut 
ze strony aniołów: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?” (24,5) 
Pusty grób pokazuje, że szukały Jezusa w niewłaściwym miejscu.Wielu z nas 
szuka Jezusa, jednak często postępujemy jak owe niewiasty: nie szukamy Go 
wśród żywych, ale wśród umarłych. Kiedy na katechezie zapytamy uczniów, 
czy Chrystus umarł, czy nadal żyje, przynajmniej część z nich odpowie, że 
Chrystus umarł dawno temu. Czy nie jest tak, że wielu chrześcijan wierzy  
w Chrystusa, który bardziej jest martwy niż żywy? Ilekroć mówimy o Jezusie 
jako o nieobecnym, o kimś znajdującym się gdzieś daleko, tak w czasie jak  
w przestrzeni, szukamy Go pośród umarłych.(…) 

Chrystus nie pozostawił nas samych. Przeciwnie, wszedł w uniwersalną 
obecność. Pewien francuski kapłan opowiadał mi o ośmioletniej 
dziewczynce, która przyszła do niego do spowiedzi. Po wyznaniu grzechów 
próbował wyjaśnić jej, że przez grzech wyrzuciła Jezusa z serca, na co ona, 
natchniona Duchem Świętym, powiedziała: „To dokąd Jezus miałby pójść? 
Przecież On jest wszędzie!”. Nie ma takiego miejsca we wszechświecie, które 
nie byłoby Nim przeniknięte. Kiedy Jezus ukazuje się po zmartwychwstaniu, 
to wydaje się, że wchodzi przez zamknięte drzwi. Uczniowie myślą, że 
przychodzi z zewnątrz, a potem ich opuści. Tak nie jest. Pan jest z nimi przez 
cały czas. Jednak raz po raz zapala światło, tak że mogą Go widzieć, słyszeć  
i dotykać. Jezus ukazuje się apostołom wielokrotnie, ponieważ chce ich 
przyzwyczaić do nowej formy swojej obecności. Chce ich przekonać, że ich 
nie opuścił, a równocześnie muszą zrozumieć, że nie może być już z nimi  
w taki sam sposób, jak przedtem. Przychodząc i odchodząc, albo mówiąc 
właściwiej — będąc raz widzialnym, a raz niewidzialnym, ćwiczy ich oczy 
wiary. Kiedy Jezus po czterdziestu dniach znika im z oczu, oni są już tak 
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mocni w wierze, że nie potrzebują zmysłów zewnętrznych, aby rozpoznać 
Pana. (…) 

Wzrok wiary musi się wyostrzać. Chrześcijanin ma nie tylko zmysły 
zewnętrzne, ma i ten wewnętrzny zmysł wiary. Może nim wyczuć obecność 
Chrystusa zawsze i wszędzie. Dzięki temu wewnętrznemu zmysłowi wie, że 
miłość Chrystusa ogarnia go i przenika. Wie, że przebywa w morzu światła  
i miłości. „Zmartwychwstałem i wciąż jestem z wami”, czytamy w prastarej 
antyfonie na wejście podczas celebracji mszy św. wielkanocnej. Największe 
cierpienie człowieka, samotność, została definitywnie przezwyciężona. 
Żaden chrześcijanin nie może mówić, że jest sam. Oczywiście, może czuć się 
czasem samotny, ale wie, że to odczucie jest zwodnicze, że nie ma nic 
wspólnego z rzeczywistością. Chrześcijanin nie chce żyć swoimi uczuciami, 
ale rzeczywistością. A rzeczywistość jest taka, że Chrystus jest z nami, przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). (…) 

      Życzę Wam Wszystkim Drodzy Parafianie odkrywania w sobie najpierw 
pragnienia spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, potem po otwarciu 
serca, doświadczenia takiego właśnie spotkania, które da nowe siły, aby 
stawiać czoła wyzwaniom i być Jego świadkiem – że On żyje – w świecie 
wśród spotykanych ludzi, do których jesteśmy posłani. 

(BL) 

 

WW II EE LL KK II   CC ZZ WW AA RR TT EE KK   ––   DD ZZ II EE ŃŃ   
KK AA PP ŁŁ AA ŃŃ SS KK II   

KK aa pp łł aa nn   pp oo dd ąą żż aa   dd oo   oo łł tt aa rr zz aa   pp oo cc hh yy ll oo nn yy   
pp oo dd   cc ii ęę żż aa rr ee mm   pp rr óó śś bb   ww ss zz yy ss tt kk ii cc hh   ll uu dd zz ii ,,   

ww rr aa cc aa   pp oo cc hh yy ll oo nn yy   pp oo dd   cc ii ęę żż aa rr ee mm   łł aa ss kk     
ii   oo tt rr zz yy mm aa nn ee gg oo   dd ll aa   ww ss zz yy ss tt kk ii cc hh   

mm ii łł oo ss ii ee rr dd zz ii aa ..     

Bł. Jakub Alberione 
 

Naszym Kapłanom: Księdzu Proboszczowi Markowi, Księdzu 
Krzysztofowi, Księdzu Łukaszowi i Księdzu Stanisławowi składamy  

w Dniu Kapłaństwa podziękowania za ich posługę i ofiarujemy  
naszą szczerą, gorącą modlitwę.   

(AK) 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=b%C5%82ogos%C5%82awiony+jakub+alberione&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjyt5uYn4DTAhUDPBQKHY02DhMQvwUIGCgA
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RREEFFLLEEKKSSJJAA  NNAA  WWCCZZOORRAAJJ ,,   NNAA  DDZZIIŚŚ ,,   NNAA  JJUUTTRROO……   

Chleba i igrzysk                           

„A wyżsi kapłani i starsi podburzyli tłum, żeby prosił o Barabasza, a domagał 
się śmierci dla Jezusa. Namiestnik zapytał: Którego z tych dwóch mam wam 
uwolnić? Odpowiedzieli: Barabasza! Piłat ich zapytał: A co mam uczynić  
z Jezusem, zwanym Chrystusem? Wówczas wszyscy odpowiedzieli: Na krzyż 
z Nim! Wtedy ich zapytał: Co On złego zrobił? Lecz oni jeszcze głośniej 
krzyczeli: Na krzyż z Nim! Piłat widział, że to nic nie pomaga, a zamieszanie 
staje się coraz większe. Wziął więc wodę i na oczach tłumu umył ręce.  
I powiedział: Nie ponoszę winy za tę krew. To wasza sprawa. A cały lud 
odparł: Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci! Wtedy wypuścił im 
Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27,20-
26) 

„Osądź mnie, Panie, bo postępuję nienagannie. Zaufałem Panu i się nie 
zachwieję! Sprawdź mnie, Panie, i wypróbuj, zbadaj moje sumienie i serce! 
Bo mam przed oczami Twą łaskę i postępuję, znając wierność Twoją. (...) 
Obmywam ręce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie...” (Ps 
26,1-3.6) 

„Oni niczym się nie przejmują, ich ciało jest zdrowe i jędrne. Nie uczestniczą 
w ludzkich znojach, nie cierpią razem z ludźmi. Dlatego okryli się pychą, 
odziali się przemocą jak szatą. W ich tłuszczu lęgnie się nieprawość, w ich 
sercach rodzą się złe myśli. Myślą i mówią złośliwie, wyniośle głoszą 
nieprawość. Otwierają usta przeciw niebu, kalają ziemię językiem. Także lud 
Boży zwraca się do nich, pijąc obficie ich wodę. (…) Czyż na darmo 
zachowałem czyste serce i obmywałem ręce na znak niewinności?” (Ps 73,4-
10.13) 

Chleba i igrzysk. Tego chce tłum. Zaspokoić swoje potrzeby. Mieć 
pożywienie w wystarczającej ilości. Mieć kontakt z jakąś rozrywką. Tyle 
wystarczy. Tyle im dawałeś, Panie Jezu. Mogłeś dać chleb, kiedy tego 
potrzebowali. Wiedziałeś, że nie muszą szukać niczego poza Tobą, że 
wszystko inne będzie im dodane, jeśli zechcą szukać Bożego Królestwa. 
Pewnie dla niektórych byłeś też tym, który urządza swoiste igrzyska. 
Cudowne uzdrowienia, uwolnienia od złych duchów. Słyszano nawet  
o wskrzeszeniach, których dokonałeś. Cuda, ludzie! Cuda się dzieją! 
Przepraszam – działy. Przecież teraz, tutaj? Co to w ogóle ma być? Kim są ci 
ludzie, których mamy osądzić? Jeden wart drugiego. Barabasz i Jezus. Ale 
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trzeba wybrać jednego, który odzyska wolność. Zaraz, zaraz – kogo mamy 
uwolnić? 

Być może tak zgromadzony tłum patrzył na Jezusa. Nie wiem, jak ja bym się 
zachował, choć w tłumie niekiedy trudno jest być sobą. Dziwaczne „jeden za 
wszystkich, wszyscy na jednego”. Właśnie, NA Jednego i Jedynego Syna Ojca. 
Może spotkanie z drugim człowiekiem jest jak spoglądanie w lustro? Może 
rzeczywiście, nawet jeśli nie jestem tego w pełni świadomy, postępuję 
wobec innych ludzi zgodnie z tym, co umiem dostrzec w sobie. Miłość rodzi 
miłość. Niezgoda nie zrodzi niczego dobrego. Wiedząc, Kim Jesteś, Panie, 
wiedząc, jak bardzo ukochał Ciebie Ojciec, patrzyłeś z miłością na każdego 
człowieka. Tak, także wtedy, u namiestnika. Dla Ciebie to nie był tylko 
anonimowy tłum. Znałeś ich. Wiedziałeś o nich wszystko. Kochałeś – mimo 
wszystko. A oni? Na myśl przychodzi jeden z brewiarzowych hymnów: Jezu 
otoczony rzeszą kalek, ślepców, trędowatych, dusz niemocą naznaczonych. 
Do tej sceny on też pasuje. Człowiek, który ceni dar własnego życia, nie 
będzie krzywdził innych. Kto odkrył skarb, nie musi go wykradać drugiemu. 
Ten jednak, który odczuwa nieznośny ból, może łatwo wejść w myślenia 
niewolnika. Jeśli mnie boli, to czemu nie jego. Niewolnika nie trzeba długo 
namawiać, żeby walczył przeciwko drugiemu. Tym bardziej, gdy ma 
obiecany jeszcze jakiś zysk. 

Ty, związany, zmęczony, niosący ciężar cudzej winy. Oni niczym się nie 
przejmują, ich ciało jest zdrowe i jędrne. Wiedzą, że nie będą cierpieć razem 
z Tobą, to nie ich sprawa. Nie warto się nawet wzruszać czyjąś historią.  
Z braku zainteresowania, z obojętności, okryli się pychą, odziali przemocą. 
Człowiek ubrany w takie szaty nie wie nawet, że jest nagi. Choćby jednak to 
usłyszał, nie zrozumie. Nie przyjmie tego. Jest mu to zupełnie obojętne. 
Można skazać Jezusa. Można skazać Barabasza. Wszystko jedno, te wybory 
są bez znaczenia. To tylko ktoś stojący z boku. Nikt ważny. Na krzyż z Nim! 
Na krzyż! Nie wiem, co złego zrobił, nie rozumiem tego. Ale skoro 
powiedziało się „a”, trzeba powiedzieć też „b”. Krew Jego na nas i na dzieci 
nasze. Przecież i tak obędzie się bez konsekwencji. Dlaczego czasem tak 
brakuje myślenia? Dlaczego tak łatwo udaje się zapędzić człowieka w kozi 
róg? Goni go własna złość, własny gniew, własne wybory. Nie możesz 
inaczej, musisz tak wybrać. Nie ma innej drogi, musisz iść w tę stronę.  
I złowieszczy chichot: ale pamiętaj, i tak nic Ci się nie stanie. I tak wszystko 
będzie dobrze... 

Sam osądzam. Sam krzyczę. Sam wydaję wyrok. Sam obmywam ręce.  
A potem sam piję wodę, w której je obmyłem. Spijam własny brud, bo nie da 
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się inaczej. Perpetuum mobile. Wiecznie w ruchu. Wiecznie w tej machinie. 
Obojętność, złe wybory, gorsze życie. Obojętność, złe wybory, gorsze życie. 
Obojętność… Chcesz powiedzieć, że można inaczej? A gdzie to da się 
zobaczyć? Przełamanie obojętności nie jest wcale łatwe. Trudno jest 
spojrzeć w inną stronę niż dotychczas. Trudno jest pomyśleć inaczej. Złamać 
schemat. Przestać wierzyć w to, że on mnie zawsze denerwuje, a ona zawsze 
tylko czegoś ode mnie chce. Trudno jest uwierzyć w to, że niewinność ma 
sens. Trudno, bo potrzeba nawrócenia – przemiany myślenia. Konsekwencje 
to coś więcej niż widać. Dobrych ludzi spotykają złe rzeczy, a złych szczęście. 
Jeśli tak się mają sprawy, to po co? Bo życie jest o wiele głębsze i ważniejsze. 
Jezus osądzony przez ludzi nie jest przegranym. On jest w drodze do 
zwycięstwa, w którym mogę mieć swój udział. Przypomina, że od tego, co 
mnie spotyka ważniejsze jest to, co z tym robię. Ważniejsze jest, kim jestem. 
Kim się staję. 

Kiedy nie umiem i nie chcę podejmować wyborów, przypominasz, że Ty 
mnie wybrałeś. Kiedy chcę żyć tak jak wszyscy, pokazujesz, że można 
inaczej. Kiedy czuję, że jestem zakładnikiem wydarzeń, więźniem mojego 
losu, Ty nie pozwalasz mi stać się ofiarą. Przypominasz, że wolność noszę  
w sobie. Że mimo wszystko mogę wybrać, jak się w tym wszystkim odnajdę.  

 
 

 

 

 

Jezus w Getsemani. 
Scena z kościoła  

w Lourdes.... 

 

 

 

Panie, który nawet związany jesteś Wolnością. Chcę doświadczać w moim 
życiu Twojej wolności. Od samego początku, w sakramencie chrztu świętego, 
uczyniłeś mnie wolnym człowiekiem, odebrałeś ciężar, którego żadnymi 
wysiłkami nie mógłbym się pozbyć. Proszę Ciebie, gdy zawęża się moje pole 
widzenia, gdy wydaje mi się, że nie mam wyboru, przypominaj mi o Cudzie 
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Twojej Wolności. Proszę też Ciebie, choćbym nie wiem jakie decyzje 
podejmował w moim życiu, bądź w nich obecny. Bądź moim podstawowym 
wyborem. Chcę, abyś zawsze był.  

 

Garść uwag do I czytania na V niedzielę Wielkiego Postu roku A  
z cyklu „Biblijne konteksty” 

Przyjęcie Jezusa (czyli chrzest)  zaspokaja pragnienie, otwiera oczy…  
To przesłanie dwóch poprzednich niedziel. Czytania tej niedzieli wskazują 
na trzeci dar płynący ze zjednoczenia z Chrystusem – życie. 

I rzekł do mnie (Bóg): Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią 
oni: „Wyschły kości nasze, minęła nadzieja, już po nas”. Dlatego prorokuj  
i mów do nich: 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój,  
i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze 
groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam Mego 
ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie,  
że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”, mówi Pan Bóg. 
 
O co chodzi? Ezechiel działa wśród wygnańców w Babilonii. Mają 
świadomość klęski. Wiedzą, że ich królestwo upadło, że świątynia zburzona.  
I wydaje im się, że wszystko skończone, że Bóg już na zawsze ich opuścił. 
Otwarcie ich grobów i ożywienie to zapowiedź, że nie wszystko stracone. Że 
kiedyś w cudowny sposób Bóg przywróci im dawne życie; że będą mogli żyć 
w swoim własnym kraju.  

Nie jest więc to zapowiedź wskrzeszenia. To raczej zapowiedź, że sens ma 
nadzieja. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Nawet gdy wydaje się, że już 
wszystko skończone. I ta nadzieja jest właśnie pomostem łączącym to 
czytanie z Ewangelią tej niedzieli. 

Wyraża to też następujący po czytaniu psalm: „Z głębokości wołam do 
Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl Twe ucho, na głos mojego 
błagania”. Bóg słyszy. Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Nigdy. Nawet gdy 
wydaje się, że tym razem stało się inaczej… 

Źródło: wiara.pl                                               (AK) 
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AA KK TT UU AA LL NN OO ŚŚ CC II   PP AA RR AA FF II AA LL NN EE   

W marcu do wieczności odeszli: 
- śp. Karol Szaciłło –  Stary Zagór 
 
Droga Krzyżowa z Bobrowic do 
Dychowa – 7 kwietnia o godz.17.00, 
rozpoczęcie mszą świętą w kościele 
w Bobrowicach o godz.16.30  
 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

 
KWIECIEŃ 2017 

NIEDZIELA 02.04.2017. 
godz. 8.00 – śp. Marian Płonka  
w 9 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Józef Szczerbiński 
w 13 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 03.04.2017. 
godz. 10.30 – dla uczczenia  
i uwielbienia Ducha Świętego 
godz. 18.30 – śp. Jan, Anna, Józef, 
Zofia i zmarli z rodziny Ragan 
WTOREK 04.04.2017. 
godz. 10.30 – w intencji wszystkich 
przebywających na obczyźnie,  
w sposób szczególny za Sabinę  
i Pawła, o Boże błogosławieństwo  
godz. 18.30 – w intencji Stefanii 
Maciejewskiej z okazji 96 rocznicy 
urodzin – od córki z rodziną 
ŚRODA 05.04.2017 
godz. 17.00 – śp. zmarli z rodziny 
Samulewicz i Szymańscy 
PIĄTEK 07.04.2017 – kościół  
w Bobrowicach 
godz. 16.30 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
parafii, ojczyzny i świata 

SOBOTA 08.04.2017 
godz. 17.00 – w intencji Weroniki 
Matz z okazji 3 urodzin 
NIEDZIELA PALMOWA 
09.04.2017 
godz. 8.00 – w intencji Jadwigi  
i Eugeniusza Straszkiewicz w 45 
rocznicę ślubu  
godz. 11.00 – śp. Leokadia, 
Stanisław Ciechanowicz i zmarli  
z rodziny 
WIELKA ŚRODA 12.04.2017 
godz. 18.00 – za parafian 
WIELKI CZWARTEK 13.04.2017 
godz. 18.00 – w intencji ks. 
Proboszcza Marka oraz w intencji 
ks. Stanisława Karlińskiego,  
ks. Krzysztofa Marcinkowskiego  
i ks. Łukasza Mielnik  
WIELKA SOBOTA 15.04.2017 
godz. 22.00 – w intencji wszystkich 
parafian 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
16.04.2017 
godz. 11.00 – śp. Stanisława  
i Ryszard Tumiłowicz 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
17.04.2017 
godz. 8.00 – śp. ks. Sylwester 
Zawadzki, ks. Norbert Nowak,  
ks. Grzegorz Tuligłowicz 
godz. 11.00 – śp. Janina, Antoni, 
Klara, Jakub i zmarli z rodziny 
Awiżeń i Gakształt,  śp. Antonina  
i Jan Kozakiewicz 
ŚRODA 19.04.2017 
godz. 18.00 – w intencji Mai  
z okazji I Komunii świętej i jej brata 
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Kacpra oraz w intencji ich rodziców 
Agnieszki i Janusza Ozga 
PIĄTEK 21.04.2017  
godz. 18.00 – śp. Marcin, Stanisław 
i zmarli z rodziny 
SOBOTA 22.04.2017 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 23.04.2017 
godz. 8.00 – śp. Stanisław, 
Leokadia, Olimpia Ciechanowicz  
i zmarli z rodziny Ciechanowicz  
godz. 13.00 – Odpust – za parafian 
ŚRODA 26.04.2017 
godz. 18.00 – śp. Mikołaj 
Grabowski w 17 rocznicę śmierci  
PIĄTEK 28.04.2017  
godz. 18.00 – dziękczynno – 
błagalna w 65 rocznicę urodzin dla 
męża – od żony, dzieci i wnuków 
SOBOTA 29.04.2017 
godz. 17.00 – śp. Aurelia Bochonos 
w 10 rocznicę  
NIEDZIELA 30.04.2017 
godz. 8.00 – w intencji 
ofiarodawców, sponsorów, 
darczyńców  
godz. 11.00 – w intencji ks. 
Proboszcza Marka z okazji imienin 

MAJ 2017 
PONIEDZIAŁEK 01.05.2017 
godz. 11.00 – za parafian   
ŚRODA 03.05.2017 
godz. 11.00 – śp. Maria 
Straszkiewicz w 1 rocznicę śmierci   
PIĄTEK 05.05.2017  
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszych rodzin, ojczyzny i świata 
 
 

SOBOTA 06.05.2017 
godz. 17.00 – śp. Rozalia, Wojciech, 
Józef z rodziny Zuber 
NIEDZIELA 07.05.2017 
godz. 8.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski   
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski w 3 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – w intencji ks. 
Stanisława Karlińskiego o łaskę 
zdrowia i Boże błogosławieństwo – 
od P. Sabiny Mroczyk 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

KWIECIEŃ 2017 
NIEDZIELA 02.04.2017 
godz. 9.30 – śp. Pałaszka, 
Maksymilian Halkowicz, śp. Maria 
Jaśniewska 
PONIEDZIAŁEK 03.04.2017 
godz. 17.30 – śp. Gabriel 
Sapikowski 
WTOREK 04.04.2017 
godz. 17.30 – śp. zmarli z rodziny 
Podsada i Maćkowiak 
NIEDZIELA 09.04.2017 
godz. 9.30 – śp. Zofia Świątek  
w 2 rocznicę śmierci, śp. Andrzej 
Świątek w 1 rocznicę śmierci   
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
16.04.2017 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
17.04.2017 
godz. 9.30 – śp. Helena, Stanisław 
Wójcik i zmarli z rodziny 
CZWARTEK 20.04.2017 
godz. 18.00 – wolna intencja 
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NIEDZIELA 23.04.2017 
godz. 9.30 – w intencji rodziny 
Doroty i Piotra, o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie 
CZWARTEK 27.04.2017 
godz. 18.00 – o dary Ducha 
Świętego i Boże błogosławieństwo 
na egzaminy maturalne dla 
Szymona i Dagmary – od rodziców 
NIEDZIELA 30.04.2017 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Mucha  
w 9 rocznicę śmierci 
 

MAJ 2017 
ŚRODA 03.05.2017 
godz. 9.30 – śp. Roman Mucha  
i zmarli z rodziny, śp. Stanisław 
Kasperowicz    
CZWARTEK 04.05.2017 
godz. 18.00 – w intencji OSP  
z okazji Patrona Świętego Floriana 
NIEDZIELA 07.05.2017 
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
KWIECIEŃ 2017 

NIEDZIELA 02.04.2017 

godz. 12.30 – śp. Ferdynand Lipka 

PONIEDZIAŁEK 03.04.2017 

godz. 16.30 – za parafian 

WTOREK 04.04.2017 
godz. 16.30 – za parafian 
NIEDZIELA 09.04.2017 
godz. 12.30 – śp. Helena, Jan 
Janiszewscy i zmarli z rodziny 
WTOREK 11.04.2017 
godz. 18.00 – w pewnej intencji 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
16.04.2017 
godz. 12.30 – w intencji Roksany  
i Dawida z okazji urodzin  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
17.04.2017 
godz. 12.30 – śp. zmarli z rodziny 
Szulc 
NIEDZIELA 23.04.2017 
godz. 11.00 – śp. Wiesław Woźniak 
WTOREK 25.04.2017 
godz. 18.00 – w intencji ks. Marka  
z okazji imienin 
NIEDZIELA 30.04.2017 
godz. 12.30 – śp. Bronisława 
Dębska w 10 rocznicę śmierci 
 

MAJ 2017 
ŚRODA 03.05.2017 
godz. 12.30 – Odpust – za parafian    
NIEDZIELA 07.05.2017 

godz. 12.30 – śp. Anastazja Musiał  

i zmarli z rodziny 

 

… 
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PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  

W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W DYCHOWIE 

02 - 04 KWIETNIA 2017 R. 

 
Niedziela 02.04.2017 r. 

8.00 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

9.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.00 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

12.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

15.00 Dychów Gorzkie Żale z kazaniem – obowiązkowa 

obecność    młodzieży klasy II i III gimnazjum 

 

Poniedziałek 03.04.2017 r. 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

Wtorek 04.04.2017 r. 

10.00 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji 

16.00 Brzózka Spowiedź rekolekcyjna 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji 

16.45 Bronków Spowiedź rekolekcyjna 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji 

17.45 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji 
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PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO 

Kościół parafialny w Dychowie 

 

Wielki Czwartek 13.04.2017 – Pamiątka ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa i Eucharystii 

18.00 – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej oraz adoracja w ciemnicy do g. 22.00  

Wielki Piątek 14.04.2017 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na 

Krzyżu 

14.00 – Rozpoczęcie adoracji w Ciemnicy; godz.  

15.00 – Droga Krzyżowa i Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia;  

18.00 – Nabożeństwo Męki Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do g. 22.00 

Wielka Sobota 15.04.2017 – Wigilia Paschalna i Rezurekcja 

11.00 – Rozpoczęcie adoracji Przy Bożym Grobie;  

15.00 – Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia;  

22.00 – Liturgia Wielkiej Soboty i procesja rezurekcyjna wokół kościoła.   
                       Na Liturgię Wigilii Paschalnej zabieramy świece. 

Niedziela Zmartwychwstania 16.04.2017 

Msze św.: Dychów godz. 11.00, Bronków o godz. 9.30 i Brzózka o godz. 12.30 

Poniedziałek Wielkanocny 17.04.2017 

Msze św.: Dychów godz. 8.00 i 11.00, Bronków godz. 9.30 i Brzózka  

o godz.1230. Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

Święcenie pokarmów wielkanocnych 

Wielka Sobota 15.04.2017 

Dychów godz. 11.00, 13.00, 16.00 Bronków godz. 12.00 

Chromów godz. 11.20 Brzózka godz. 12.30 

Brzezinka godz. 11.40 Stary Zagór godz. 10.30 
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TRIUDUUM PASCHALNE  

PROGRAM ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 

 (MK) 
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CC zz cc ii gg oo dd nn yy   KK ss ii ęę żż ee   MM aa rr kk uu !!   

Z  okazji nadchodzących Imienin życzymy Ci obfitości 
Bożych łask na każdy dzień. Niech Maryja, Matka 

Kapłanów otula Cię płaszczem macierzyńskiej opieki  
i wyprosi Księdzu u Swego Syna łaskę  zdrowia i siły 

potrzebne do sprawowania kapłańskiej posługi.  

 

 
Msza św. imieninowa w intencji Ks. Proboszcza Marka Kowala odbędzie 

się w niedzielę 30 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00  
w Kościele Parafialnym w Dychowie  

(AK) 

 
PORADY OGRODNICZE NA KWIECIEŃ 

W kwietniu pracy w ogrodzie jest dużo. Trzeba posprzątać 
ogród po zimie, przygotować grządki w ogrodzie 
warzywnym, posadzić rośliny cebulowe kwitnące latem, 
wysiać rośliny jednoroczne, podzielić i przesadzić byliny. 
Kwiecień to chyba najbardziej pracowity miesiąc w ogrodzie. 
Na siew i sadzenie, według kalendarza księżycowego, najlepsze są dni przed 
Wielkanocą ale pewnie niewiele znajdziemy w Wielkim Tygodniu czasu na 
prace ogrodnicze 
W sadzie. Na początku miesiąca możemy sadzić drzewka owocowe. 
Zakupione w szkółce lub sklepie ogrodniczym drzewa i krzewy staramy się 
jak najszybciej posadzić, aby nie dopuścić do przesuszenia bryły 
korzeniowej. Wykopujemy dołek pozwalający swobodnie zmieścić system 
korzeniowy. Wokół posadzonego drzewka robimy zagłębienie, tak zwaną 
misę. Pozwoli to na dobre podlewanie rośliny. Świeżo posadzone młode 
drzewka lekko przycinamy. 
W warzywniku. Rozpoczynamy siewy warzyw gruntowych. Zaczynamy od 
gatunków najbardziej odpornych na chłody, wysiewamy więc zielony 
groszek i bób. Następnie siejemy pietruszkę, marchew, wysadzamy cebulę 
dymkę. Najpóźniej należy siać nasiona buraka ćwikłowego. Wczesne 
zasiewy warto przykryć agrowłókniną. Przyspieszy to wschody, zapewni 
młodym roślinom wilgoć i ochroni przed przymrozkami.Pod koniec miesiąca 
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możemy wysiewać nasiona roślin dyniowatych: ogórka, melona  
i kabaczka. Jeśli posialiśmy warzywa w szklarni lub tunelu, to teraz 
nadchodzi pora zbioru własnej rzodkiewki, kopru i sałaty. 
W ogrodzie ozdobnym. Kwiecień to doskonały moment na wytyczanie  
i obsadzenie nowych rabat. Sadzić można drzewa i krzewy ozdobne, iglaste  
i liściaste, byliny, rośliny żywopłotowe. Na przełomie marca i kwietnia 
odkrywamy róże. Nadmiar ziemi usuwamy a pędy przycinamy nad 3 – 4 
oczkiem. Nie należy bać się mocnego cięcia, zapewni ono dobre 
rozkrzewienie rośliny.Możemy przesadzać i dzielić byliny z własnego 
ogrodu ale tylko te, które kwitną latem i jesienią. Nie ruszamy kwitnących 
wczesną wiosną, aby nie straciły na urodzie.Wysiewamy rośliny ozdobne 
wprost do gruntu. Nadają się do tego takie gatunki, jak kosmos, groszek 
pachnący, nagietek lekarski czy maciejka.Pod koniec kwietnia możemy 
wysadzać byliny, które zimowały w naszej piwnicy: mieczyki, dalie i kanny. 
Jest to też dobry moment na zakładanie trawników i czyszczenie oczka 
wodnego. Obsadzamy pojemniki na balkonach i tarasach, doskonałe do 
pierwszego wiosennego występu będą bratki, stokrotki i niezapominajki. 
 

 
KĄCIK SMAKOSZA  
Przepisy na potrawy wielkanocne. Na wielkanocnym stole nie może 
zabraknąć jajek i wielkanocnego mazurka. Wielkanocne potrawy to również 
żurek, sernik czy babka, jajka faszerowane a także pyszny pasztet.  
Podajemy kilka przepisów na te smakowitości 

Mazurek kajmakowo-orzechowy  

Składniki: 

kruchy spód mazurka:  250 g mąki, 125 g masła, 5 łyżek cukru pudru,  
1 łyżeczka cukru waniliowego,    1 jajo, 1–2 łyżki wody 
masa: 400 g masy kajmakowej, 150 g czekolady gorzkiej, 150 g słonych 
orzeszków, 2 łyżki śmietany np. 12% 
Krok 1: Najpierw zagniatamy kruche ciasto. Odmierzamy mąkę, dodajemy 
cukier puder, cukier z wanilią i masło, siekamy, aż masło będzie w drobnych 
kawałkach. Dodajemy jajo i wodę, i zagniatamy. 
Krok 2: Wałkujemy na papierze do pieczenia na prostokąt, można dorobić 
rant. Wstawiamy do nagrzanego do 200°C piekarnika na 20 minut. 
Zostawiamy, by wystygło. 
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Krok 3: Masę krówkową mieszamy ze śmietaną. Roztapiamy czekoladę  
i dodajemy połowę do masy, mieszamy. 
Krok 4: Smarujemy masą kruchy spód, na to kładziemy orzeszki, a na 
wierzchu polewamy drugą częścią roztopionej czekolady. 
 

Sernik królewski z kokosem  
Składniki: 
kruchy spód do sernika: niepełne 3 szklanki 
mąki, 150 g masła, 2/3 szklanki cukru pudru,  
2 jajka, 2–3 łyżki kakao, 1 łyżeczka cukru 
waniliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
masa serowa na sernik: 1 kg sera, 6 jajek, 1 szklanka cukru, 100 g masła 
miękkiego, 1 szklanka wiórków kokosowych, ew. 1 łyżka mąki 
ziemniaczanej, 1 łyżeczka przyprawy do sernika 
Wykonanie: Najpierw robimy kruchy spód. Odmierzamy mąkę, dodajemy 
cukier puder, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, kakao oraz masło,  
i siekamy. Dodajemy jajka i zagniatamy, aż ciasto będzie gładkie. Uwaga, 
raczej będzie maziste niż twarde, i to dobrze. 1/3 ciasta chowamy do 
lodówki, a resztą wyklejamy formę. Wstawiamy na 15 minut do nagrzanego 
do 180°C piekarnika. W tym czasie przygotowujemy masę serową. Białka 
oddzielamy od żółtek, do żółtek dodajemy cukier i kręcimy kogel. Dodajemy 
przyprawę do sernika lub aromat, masło i ucieramy dalej, dodajemy ser oraz 
wiórki kokosowe i miksujemy dokładnie. Ubijamy pianę z białek na sztywno. 
Mieszamy pianę z resztą serowej masy i przekładamy na podpieczony spód, 
na wierzch ścieramy lub skubiemy ciasto, to, co odłożyliśmy. Nie przejmujcie 
się, jeśli troszkę się zatopi, to zależy od sera, ale wyjdzie na wierzch podczas 
pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego do 180°C piekarnika i pieczemy  
ok. 1 godziny i 10–30 minut, czas zależy od sera i formy, dla rzadszych 
serów czas jest dłuższy. Stan upieczenia sprawdzamy, poruszając formą – 
jeśli środek sernika już nie jest galaretkowaty, to sernik jest upieczony. 
Zostawiamy, by całkowicie wystygł, najlepiej przez noc. Smacznego. 

Pasztet drobiowy  

Składniki: ok. 700 g mięsa drobiowego, 
włoszczyzna, 1 cebula, łyżka masła lub oliwy, 
2 listki laurowe, kilka ziarenek pieprzu, 2 kulki 
jałowca, 2 kulki ziela angielskiego, sól, 1 łyżeczka 
gałki muszkatołowej, 1 łyżeczka pieprzu 
mielonego, ½  łyżeczki imbiru, 2–3 jajka 
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Wykonanie: Na maśle lub oliwie podsmażamy cebulę pokrojoną w kostkę. 
Dodajemy mięso, włoszczyznę i zalewamy wodą. Doprawiamy listkami 
laurowymi, pieprzem w kulkach, jałowcem i zielem angielskim. Całość 
dusimy na średnim ogniu, aż większość płynu odparuje. Po ugotowaniu 
odcedzamy i studzimy. Mielimy mięso i warzywa dwa razy. Dodajemy jajka 
(jak małe to 3), przyprawy (imbir, gałkę muszkatołową, mielony pieprz, sól) 
i wszystko mieszamy. Foremkę smarujemy masłem i wysypujemy tartą 
bułką, a potem dokładnie uklepujemy mięso. Warto uklepać, by nie było 
potem szczelinek w pasztecie. Wstawiamy do nagrzanego do 180°C 
piekarnika i pieczemy ok. godziny. Kroimy po wystudzeniu. Smacznego. 

Zakwas na żurek  

Składniki: 1 szklanka mąki żytniej razowej, 1 litr 
wody, 3 ząbki czosnku, 2 kulki ziela angielskiego,  
2 listki laurowe, kilka ziaren pieprzu, skórka  
z kromki razowego chleba. 
Wykonanie: Ząbki czosnku lekko miażdżymy,  
a potem nacinamy. Do naczynia wsypujemy mąkę, 
dodajemy czosnek, przyprawy i skórkę z chleba. 
Wszystko mieszamy, przykrywamy spodkiem lub 
dekielkiem (ale nie szczelnie) i nakrywamy szmatką. Odstawiamy na 3–4 
dni, np. na parapet. Po tym czasie zakwas na żurek jest gotowy, możecie 
dodać do zupy, ale też zamknąć w słoiku i schować do szafki. 

 
 

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

 

 
I N F O R M A C J E  P O A K  

Palmy wielkanocne 

Jak co roku zapraszamy wszystkie chętne dzieci z opiekunami do pomocy  
w przygotowaniu palm wielkanocnych. Spotkanie odbędzie się w czwartek  
6 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w salce na Plebanii.  

Czekamy na Was i liczymy na Waszą pomoc 
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AAlllleelluujjaa!!  JJeezzuuss  żżyyjjee!!   

Niech zmartwychwstały Chrystus 

obdarza nas wszystkich prawdziwym 

pokojem serc i nadzieją, która odnawia 

siły, przywraca wiarę w sens istnienia  

i odradza radość życia w każdym z nas! 

(AK) 

  

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

Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie 
odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również 

możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu 
konsekrowanym.  

  

WWIIEELLKKAANNOOCC  WW  PPOOEEZZJJII                                                                                 Jan Lechoń 

Spowiedź wielkanocna 

Czyż nie cud to, czyś jeszcze nie zdał sobie sprawy. 
Że to Bóg ciebie wybrał, że On cię ocalił. 
Żeś jak tylu nie zginał na murach Warszawy, 
Nie rozszarpał cię granat i mur nie przywalił? 

Żeś później nie utonął we krwi polskiej rzece, 
Żeś nie szedł przez Europę o zebranym chlebie 
ł że cię ominęły Oświęcimia piece. 
Choć tylu w nich zginęło? I lepszych od ciebie. 

Żeś własnymi rękami dzieci swych nie chował, 
Że ciała ci moskiewskie nie szarpały kleszcze? 
Jak to? I za to wszystko Bogu-ś nie dziękował? 
Jakże musisz weń wierzyć, że Go prosisz jeszcze! 
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 Wielkanoc 

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki, 
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze. 
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze, 
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki. 

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy, 
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką, 
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy 
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.  

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, 
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska. 
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, 
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”. 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem. 

Jezu  Ufa m Tobie  
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,  
in tencje  mszaln e,  ogł oszenia ,  in formac je  

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  160 

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

