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Modlitwa uzdrowieniem duszy i ciała  

 „Panie, Ty wszystko możesz! Dla Ciebie nie ma 
rzeczy niemożliwych! Taka postawa serca 
ożywiona przez głęboką wiarę może przynieść 
zdrowie duszy i ciała.  

Choroba ma swoje plusy! Wszyscy od czasu do czasu 
na coś chorujemy. Ból zęba, gardła, stawy, grypa lub 
jeszcze coś gorszego. Choroba jest bez wątpienia złem. Nie jest ona wynikiem 
pastwienia się Boga nad nami, lecz wynika ze słabości ludzkiego organizmu. 
Bóg tak naprawdę pragnie abyśmy byli zdrowi. Tak miało być w raju. Niestety 
jedną z konsekwencji grzechu pierwszych ludzi jest cierpienie, także o 
charakterze zdrowotnym. Cierpienie jednak może mieć zbawienny skutek. 
Często właśnie w momencie choroby człowiek zaczyna otwierać się na Boga, 
stawiać sobie pytania, modlić się o zdrowie i siłę do niesienia krzyża 
cierpienia.  
 
Jezus uzdrawiał tych, którzy głęboko wierzyli. W Ewangelii znajdziemy 
opowiadanie o uzdrowieniu chorego na trąd. Jezus go uzdrowił. Często 
spotykamy się na kartach Dobrej Nowiny z uzdrowieniami. Zauważmy, że 
zanim to nastąpi Jezus pyta o wiarę. Dopiero, gdy widzi, że dusza człowieka 
jest zdrowa, to znaczy ufa Chrystusowi, wówczas uzdrawia. Jezus uzdrawia 
i dziś. Konieczna jest jednak głęboka wiara: „Panie, Ty wszystko możesz! Dla 
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Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych! Taka postawa serca ożywiona przez 
głęboką wiarę może przynieść zdrowie duszy i ciała.  

Modlitwa – lekarstwem na chorobę duszy i ciała. Aby wyzdrowieć fizycznie, 
konieczne jest przyjmowanie lekarstwa. Aby wyzdrowieć duchowo potrzeba 
modlitwy. Czym jest modlitwa? Jest ona swoistym „otworzeniem 
przestrzeni swojego serca” na uświęcające działanie Boga. A zatem 
paradoksalnie w modlitwie nie chodzi aż tak bardzo o wysławianie Boga, ale 
o otwartość naszego serca na łaskę Bożą. Jak wiemy, zbawienie dokonuje się 
z wiary. Ta zaś polega na zjednoczeniu z Chrystusem, zaufaniem Mu. Wówczas 
on mocą swojego Ducha przenika nasze serce i duszę, ożywia nas swoją łaską. 
Człowiek zaczyna upodabniać się do Jezusa, a Jego czyny, słowa i postawy są 
naznaczone miłością, prawdą, pokojem i radością. Taki człowiek może 
powiedzieć za św. Pawłem: „żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 
2,20). Modlitwa ma więc na pierwszym miejscu służyć pogłębieniu więzi z 
Chrystusem.  

Ks. Ireneusz Rogulski, www.wiara.pl 

 

Gromniczna Pani 

Jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele jest Święto Ofiarowania 
Pańskiego, znane w Polsce jako święto Matki Bożej Gromnicznej, które 
obchodzone jest 2. lutego. Święto to zmieniło swoją nazwę, a także charakter. 
Dawniej liturgia mówiła o Oczyszczeniu Najświętszej Maryi Panny (40 dzień 
od Bożego Narodzenia).W polskiej tradycji obchodzone było jako święto 
Matki Bożej Gromnicznej, obecnie natomiast akcent położony jest na osobę 
Chrystusa, który jest "światłością świata", Światłem na oświecenie pogan" i 
otrzymało nazwę Ofiarowania Pańskiego. Święto to znane było w Kościele 
Wschodnim już w IV wieku. Głównym tematem tego święta przewijającym się 
przez całą liturgię włącznie z poświęceniem gromnic i procesją ze świecami 
jest  światło. Procesja ta przypomina drogę Maryi niosącej  Zbawiciela, który 
jest najdoskonalszym światłem, a sam o tym mówił: "Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia. To światło swoimi rękami podaje nam Maryja, która pierwsza 
je niosła, chroniła je i w blasku tego światła żyła w Nazarecie. Wiara polskiego 
ludu oplotła tą świecę niezliczoną liczbę legend, wierszy, podań, w których 
przejawia się wielka miłość do Niebieskiej Opiekunki. Gromnica - już sama 
nazwa wskazuje- świeca ta chroni od gromów, zapalano ja w czasie burzy i 
modlono się o oddalenie piorunów. Panuje powszechna wiara, że z tym 
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światłem lżej człowiekowi umierać. Płomień świecy jest jakby przedłużeniem 
tchnienia człowieka u bram wieczności, jest świadectwem jego wiernej 
służby Bogu. Przed wielu laty ludowy poeta tak pisał o tej świecy: ..."Gdy życie 
nasze dobiegnie do końca, Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, Niech nam 
zaświeci, jak promień słońca światło gromnicy. Bądź nam Matką w życiu i 
przy zgonie, Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca, Niech nasza miłość 
ku Tobie zapłonie Jako gromnica.."  

Znane są powszechnie liczne przysłowia związane z dniem 2 lutego, 
określające pogodę i urodzaje na najbliższe lato: "Gromnica zimy połowica..", 
"Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze się powlecze..", "Gdy na 
Gromniczną rozstaje - rzadkie będą urodzaje..", "Gdy słońce świeci na 
Gromnicę, to przyjdą jeszcze większe mrozy i śnieżyce", "Gdy na Gromniczną 
mróz, chowaj chłopie sanie, szykuj wóz". I wypadałoby byśmy i dziś zachowali 
szacunek dla gromnicznej świecy. Dbajmy o to, by Ona nie stała się tylko 
rekwizytem domowym. Wyciągamy i zapalamy ją przy różnych świętach 
maryjnych w ciągu roku. Przez wstawiennictwo Maryi prosimy Boga gorąco 
o łaskę, byśmy kiedyś mogli spokojnie odejść z tego świata, trzymając w ręku 
tę niezwykłą świecę, której płomień ma oświetlić nam najtrudniejszą drogę z 
ziemi do wieczności.  

Pomyśl o tym czytelniku, by nie było za późno... 

Dzień Święta Ofiarowania Pańskiego jest również dniem życia 
konsekrowanego. W tym dniu wokół biskupa diecezjalnego gromadzą się 
osoby życia konsekrowanego, które poprzez śluby zakonne oddały się w pełni 
Chrystusowi na służbę Kościoła. Wszyscy biorą udział w uroczystej 
Eucharystii i odnawiają akt konsekracji i pragnienie bezinteresownej służby 
Chrystusowi. U progu III millenium chrześcijaństwa wszyscy musimy 
zjednoczyć się w najważniejszej misji: "okazywać światu Chrystusa, pomagać 
każdemu człowiekowi, aby odnalazł siebie w Nim, pomagać współczesnemu 
pokoleniu naszych braci i sióstr, ludom, narodom, ustrojom i ludzkości, 
krajom, które znajdują się dopiero na drodze rozwoju i krajom "przerostu", 
wszystkim poznawać "niezgłębione bogactwo Chrystusa", bo ono jest dla 
każdego człowieka. Ono jest dobrem każdego człowieka. Musimy my sami 
kształtować u nas- ludzi świeckich- świadomość Kościoła dojrzalszą i głębszą, 
by wzrastało u nas poczucie odpowiedzialności za Kościół, parafię, którą 
tworzymy. A Ty czytelniku, nie jesteś bierny? Czas to zmienić... Spróbuj - 
czekamy! ODWAGI! 
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Święty Błażej 

Jednym ze świętych czczonych w miesiącu lutym jest Święty Błażej. 
Imię świętego znane jest w Polsce od bardzo dawna w postaciach: Błażej, 
Błożej, Błażek, Błażko. Święty Błażej, którego wspomina Kościół w dniu 3. 
lutego miał pochodzić z Cezarei Kapadockiej, która kiedyś należała do 
najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Zniszczyli je doszczętnie 
Turcy. Jednak do dziś zachowały się pierwotne kaplice i cele mnichów, 
wykute w skałach wulkanicznych. Na północ od Cezarei leży miasto Sivas, 
dawna Sebasta, stolica biskupa, św. Błażeja. Święty Błażej studiował filozofię. 
Został lekarzem, jednak porzucił swój zawód i oddał się życiu pokutniczemu 
na pustyni. Kiedy zmarł biskup Sebasty, oczy miejscowego kleru i wiernych 
zwróciły się do św. Błażeja. Dał się namówić na objęcie biskupstwa, choć 
czasy dla chrześcijan były bardzo trudne. Na Wschodzie panował wówczas 
cesarz Licyniusz, zaciekły wróg chrześcijaństwa. Gdy prześladowania nasiliły 
się znacznie, św. Błażej udał się do jednej z pieczar górskich, skąd nadal 
rządził swoją diecezją. Podczas polowania przez przypadek odkryto kryjówkę 
świętego biskupa i wrzucono go do lochu więziennego. I tam umacniał w 
wierności Chrystusowi pojmanych chrześcijan. Tam właśnie miał cudownie 
uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość i nie chciała wyjść 
tak dalece, że chłopcu groziło uduszenie. Po okrutnych torturach, kiedy 
starano się go namówić od odstępstwa od wiary, został św. Błażej ścięty 
mieczem ok. 316 roku. Jego kult stał się żywy w całym Kościele. Wierni 
wzywali i nadal wzywają jego pomocy we wszelkich chorobach gardła. W 
wielu parafiach do dziś kapłan po Mszy św. błogosławi dwie świece 
skrzyżowane i przykłada do szyi wiernych. W tym dniu święci się także jabłka, 
które mają być pomocą dla cierpiących na ból gardła, wraz z modlitwą do św. 
Błażeja. Jabłka poświęcone w tym dniu dawano też bydłu, zwłaszcza gdy się 
zadławiało. Z dniem tym związane są też różne przysłowia, jak na przykład: 
."Deszcz na św. Błażeja - słaba wiosny nadzieja", "Jak śnieg na św. Błażeja, 
pogodna będzie Wielka Niedziela".                                 (BL) 

 

  A K T U A L N O Ś C I  P A R A F I A L N E  

Do Wieczności w styczniu odeszli: 
Śp. Stefania Kucharczyk 
Śp. Anna Żółtańska 
Śp. Władysław Skowroński 
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Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 

 
LUTY 
NIEDZIELA 02.02.2014 
godz. 8.00 – śp. Ks. Franciszek 
Riegel i śp. Ks. Jan Maziej 
godz. 11.00 – śp. zmarli rodzice z 
obu stron: śp. Janina i Tadeusz i śp. 
Anna i Piotr 
ŚRODA 05.02.2014 
godz. 17.00 – śp. Anna Stanisław 
Żółtańscy  
PIĄTEK 07.02.2014 
godz. 17.30 – w intencjach 
Wspólnoty dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
SOBOTA 08.02.2014 
godz. 17.00 – śp. Władysław 
Skowroński  
NIEDZIELA 09.02.2014 
godz. 8.00 – śp. Bronisław 
Winiarczyk w 3 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Marianna 
Polaszewska 
WTOREK 11.02.2014 
godz. 10.00 – w intencji wszystkich 
chorych 
ŚRODA 12.02.2014 
godz. 17.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 14.02.2014 
godz. 17.30 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 15.02.2014 
godz. 17.00 – śp. Anna i Stanisław 
Żółtańscy, śp. Arkadiusz Koczan  
 
 
 
 

NIEDZIELA 16.02.2014 
godz. 8.00 – śp. Maria, Bronisława, 
Józef, Marian, Genowefa 
godz. 11.00 – śp. Zdzisław Rezner 
w 4 rocznicę śmierci 
ŚRODA 19.02.2014 
godz. 17.00 – śp. Stefania 
Kucharczyk w 30 dni po pogrzebie 
PIĄTEK  21.02.2014 
godz. 17.30 – śp. Anna Żółtańska – 
od koleżanki Krystyny 
SOBOTA 22.02.2014 
godz. 17.00 – w intencji Joanny 
Sieradzkiej z okazji 18 urodzin  
NIEDZIELA 23.02.2014 
godz. 8.00 – dziękczynna z okazji 
60 urodzin Grażyny z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo i 
szczęśliwą operację 
godz. 11.00 – w intencji rodziny 
Kasprzyk, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 
 
MARZEC  
SOBOTA  01.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Prakseda Płonka 
w 5 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 02.03.2014 
godz. 8.00 – śp. Józefa i Józef 
Stańczyk, śp. Cypriana i Czesław 
Stasiłowicz, śp. Leonarda 
Zakrzewska, śp. Janina i Eugeniusz 
Krupińscy 
godz. 11.00 – w intencji Józefy 
Romanowskiej z okazji 90 urodzin 
– od dzieci i wnuków 
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Intencje mszalne w kościele 
w Bronkowie: 

 
LUTY 
NIEDZIELA 02.02.2014 
godz. 9.30 – śp. Józefa i Stanisław 
Lewandowscy 
NIEDZIELA 09.02.2014 
godz. 9.30 – śp. Stanisława i Henryk 
Kałwińscy 
CZWARTEK 13.02.2014 
godz. 17.00 – śp. Jan, Maria 
Maciejewscy 
NIEDZIELA 16.02.2014 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Gapczyńskich i Pietrzyków 
CZWARTEK 20.02.2014 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 23.02.2014 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Leon, 
Roman, Andrzej Mucha,  śp. 
Stanisław Kasperowicz 
 
MARZEC   
NIEDZIELA 02.03.2014 
godz. 9.30 – śp. Helena Maćkowiak i 
śp. Helena Patynowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

 
LUTY 
NIEDZIELA 02.02.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
WTOREK 04.02.2014 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 09.02.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 16.02.2014 
godz. 12.30 – śp. Franciszek i 
Mikołaj Stasiszyn 
WTOREK 18.02.2014 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 23.02.2014 
godz. 12.30 – śp. Adolf Szymański 
w 3 rocznicę śmierci 
 
MARZEC  
NIEDZIELA 02.03.2014  
godz. 12.30 – za parafian                                                                              
 

(MK) 
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INFORMACJE POAK 

IV PARAFIALNY FESTIWAL  

KOLĘD I PASTORAŁEK  

W DYCHOWIE  

Dnia 19. Stycznia 2014 r. o 
godzinie 15.00. w Kościele 
p.w. Miłosierdzia Bożego w 
Dychowie odbył się IV 
Parafialny Festiwal Kolęd i 
Pastorałek zorganizowany przez nasz POAK. Do konkursu zgłosiło się 13 
młodych artystów, którzy zostali zakwalifikowani do 3 grup - przedszkole i 
klasy I-III SP, klasy IV-VI SP oraz Gimnazjum. Każdy z uczestników 
przygotował 2 utwory – kolędę, pastorałkę lub popularny utwór związany z 
tematyką bożonarodzeniową. Festiwal, Modlitwą do Bożego Miłosierdzia, 
rozpoczął Ksiądz Proboszcz Marek Kowal. Następnie wysłuchaliśmy 
przygotowanych przez dzieci utworów. Jury w składzie: Aleksandra Pilarska, 
Marta Kołoszyc i Małgorzata Tumińska, ustaliło werdykt. W grupie 
najmłodszej zwyciężyła Paulina Bochonos, a miejsce II i III zajęły siostry 
Zuzanna i Emilia Straszkiewicz. W grupie drugiej I miejsce wyśpiewała 
Karolina Kilian, II – Kamila Kowalska, a III – Natalia Bochonos. W grupie 
trzeciej zwyciężyła jedyna reprezentantka – Wiktoria Piotrowska.  Każdy z 
uczestników otrzymał nagrody za uczestnictwo w Festiwalu: dyplomy, 
słodycze i inne pamiątki od sponsorów. Nagrody zostały ufundowane przez 
Gminę Bobrowice, Gminę Dąbie, Nadleśnictwo Brzózka, Koło Łowieckie 
„Dzik” z Brzózki, Firmę „Magnolia” z Lubska, Starostwo Krośnieńskie oraz 
Państwo Andżelę i Tadeusza Żaków z Dychowa. Obecni na Festiwalu 
Wójtowie Gminy Bobrowice i Gminy Dąbie – Pan Marek Babul i Pani Krystyna 
Bryszewska wręczyli laureatom nagrody: MP4, MP3, słuchawki oraz filmy 
DVD o tematyce chrześcijańskiej. Na zapleczu Kościoła można się było ogrzać  
gorącą herbatą i kawą i pokosztować słodkości. Pomimo zimna, na Festiwal 
przybyło wielu miłośników wspólnego kolędowania, którzy zapełnili prawie 
cały kościół i gorąco oklaskiwali wykonawców. Było nam bardzo miło, że tylu 
parafian zechciało uczestniczyć w tym świątecznym koncercie. Za pomoc w 
organizacji Festiwalu pragniemy serdecznie podziękować księdzu 
proboszczowi Markowi Kowalowi oraz Zofii Litwin - fotoreporterce. 

       Już kolejny raz przekonaliśmy się, że warto organizować ten Festiwal, 
który - chyba można tak powiedzieć - stał się tradycją w naszej Parafii.   (AK) 
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K Ą C I K  D L A  M I L U S I Ń S K I C H  

Z g a d u j  -  z g a d u l a  

    W tym miesiącu proponujemy Wam, kochane dzieciaki zgaduj - zgadulę 
Odpowiedzi  należy udzielać na kartkach, na których również trzeba podać 
swoje imię i nazwisko  oraz wiek. Kartki pozostawiamy w Zakrystii do dnia 14. 
lutego 2014 r. Nagrody za prawidłowe rozwiązania zostaną wręczone w III. 
niedzielę lutego, podczas Mszy Św. o godz. 11:00. 

1.Weź z „plamy” środek   
i z „pasa” początek. 
Całość oświetli 
ciemny zakątek. 

 

2.Co to za inżynier, 
z zimą podróżuje. 
I na wszystkich rzekach, 
mosty nam buduje? 

 

3.Jesień z pełnym koszem, 
w bramie sadu staje. 
I choć nic nie zbroiliśmy, 
klapsy nam rozdaje. 
Lecz nie drżyj ze strachu, 
jak na wierzbie listek! 
Bardzo lubisz takie klapsy 
– słodkie i soczyste. 

 

4.W lecie, nad morzem,  

są z morskiej piany.  

W zimie, ze śniegu lepimy … . 

 

5.W czerwonej stajni, 
trzydzieści białych koni 
kłapie, tupie, 
a czasem ze strachu dzwoni. 

 

6.Zgadnijcie przyrodnicy młodzi, 
co wiosną raduje, a latem chłodzi, 
jesienią żywi, a zimą grzeje, 
niekiedy cały rok zielenieje. 

 

7.Co to takiego zgadnijcie proszę 
miewa na sobie wozy, kalosze? 
Choć mówią o niej, że biegnie, 
skręca 
ona się wcale nie rusza z miejsca. 

 

Ż y c z y m y  d o b r e j  z a b a w y  i  p o w o d z e n i a  w  o d g a d y w a n i u ! ! !  
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S A N K T U A R I A  M A R Y J N E  

Sanktuaria Maryjne 

Sanktuarium Maryjne w Licheniu 

Licheń (a właściwie Licheń Stary) jest 
położony w województwie wielkopolskim. 
Wedle istniejącej legendy nazwa miasta 
pochodzi od pogańskiej świątyni, w której 
ówcześni mieszkańcy czcili bóstwo, zwane po 
słowiańsku „Licho”. Historia miejscowości 
sięga swymi korzeniami jeszcze epoki 
kamiennej, z tego bowiem okresu pochodziły 
przedmioty odnalezione podczas prac 
archeologicznych na terytorium Lichenia. W 

czasach rzymskich tereny miejscowości przecinał szlak handlowy. Prawa 
miejskie Licheń uzyskał ok. 1485 roku, utracił je jednak podczas tzw. potopu 
szwedzkiego. Obecnie Licheń jest znany przede wszystkim z sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.  

Początki historii późniejszego sanktuarium wiążą się z bitwą pod Lipskiem 
(Bitwa narodów, 1813). Rannemu w tej bitwie Tomaszowi Kłossowskiemu 
miała się ukazać Matka Boża. Maryja obiecała żołnierzowi wyzdrowienie oraz 
powrót na ojczystą ziemię, kazała mu zarazem odnaleźć Jej wizerunek i 
umieścić go w publicznym miejscu w jego dobrach oraz otoczyć kultem. 
Kłossowski przez wiele lat szukał obrazu i odnalazł 
wizerunek odpowiadający jego widzeniu w 1836 roku. 
Miało to miejsce w Ligocie pod Częstochową. Kłossowski 
zabrał ze sobą obraz i w 1844 roku umieścił go w kapliczce, 
w należącym do niego Lesie Grąblińskim. Po jego śmierci 
obrazem zaopiekował się tamtejszy pasterz – Mikołaj Siatka. 
Jemu też w latach 1850 – 1820 ukazywała się Maryja, 
wzywająca w swoich objawieniach do pokuty i nawrócenia 
oraz zapowiadająca powstanie w Licheniu sanktuarium 
poświęconego Jej osobie. Przedstawiała się w tych widzeniach jako Bolesna 
Królowa Polski z Białym Orłem. Początkowo mieszkańcy Lichenia nie 
przyjmowali przesłania przekazywanego za pośrednictwem Mikołaja Siatki. 
Dopiero epidemia cholery, która nawiedziła Licheń w 1852 roku skłoniła 
ludzi do modlitwy i pobudziła wiarę w maryjne objawienia. Liczne 
uzdrowienia i nawrócenia przyczyniły się do tego, że obraz uznano za 
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cudowny oraz że przeniesiono go uroczyście z Grąblińskiego Lasu do 
Lichenia. Po upadku powstania styczniowego zasłoniono na obrazie elementy 
patriotyczne, ale sam obraz przetrwał bezpiecznie zarówno czas zaborów, jak 
również okres II wojny światowej. Podczas okupacji był przechowywany w 
pobliskim Malińcu. Rozwój kultu rozpoczął się na dobre w 1949 roku wraz z 
przybyciem do Lichenia księży marianów. Dzięki ich staraniom sanktuarium 
bardzo się rozrosło. W 1967 roku kard. Stefan Wyszyński przy udziale 
biskupa Antoniego Pawłowskiego oraz w obecności 150 tys. wiernych, 
dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Koronę przysłał papież 
Paweł VI, który nadał Maryi tytuł Bolesnej Królowej Polski oraz udzielił 
sanktuarium prawo do zyskiwania w każdym dniu roku odpustu zupełnego. 
Biskup Pawłowski ogłosił również Matkę Bożą Licheńską Patronką Zagłębia 
Konińsko-Tureckiego i Patronką Wszystkich Ludzi Pracy. 

Budowę nowej bazyliki rozpoczęto w 1994 roku. Zainicjował ją ks. Eugeniusz 
Makulski . Świątynię konsekrowano 12 czerwca 2004, a 2 lipca nadano jej 
tytuł bazyliki mniejszej. Teren licheńskiego ośrodka obejmuje powierzchnię 
ok. 21 ha. Na cały kompleks sanktuaryjny składają się m. in kościół św. Doroty 
z Cudownym Obrazem MB Bolesnej i kościół MB Częstochowskiej. Szacuje się, 
że do Lichenia przybywa rocznie ok. miliona pielgrzymów. Przybywają tu też 
anonimowi alkoholicy, dla których (na prośbę Jana Pawła II) przygotowano 
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Na terenie 
sanktuarium działa także Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”. 

                                   (MO) 

 

P O R A D Y  O G R O D N I C Z E  

LUTY W TWOIM OGRODZIE  

Na początku lutego słońce wschodzi o godzinie 7:17 a zachodzi o 16:23. Pod 
koniec miesiąca natomiast słońce wschodzi o 6:25, a zachodzi około 17:13. 
Zatem, choć zima w pełni a luty uchodzi za najmroźniejszy miesiąc, przybywa 
nam o 2 godziny słonecznego światła więcej. Choć przyroda jeszcze uśpiona 
w zimowym śnie, to jednak pod koniec lutego na niebie może udać się 
dostrzec pierwsze klucze gęsi oznajmiające swoim gęganiem, że wkrótce 
nadejdzie wiosna. To zapewne najlepsza wiadomość jaką mogą usłyszeć 
miłośnicy uprawy roślin w ogrodzie! Tymczasem nie zapominajmy jednak o 
naszych zimowych obowiązkach ogrodnika.  

W sadzie sprawdź stan wybielonych pni drzew owocowych i jeżeli jest to 
konieczne bielenie powtórz. Często bowiem zdarza się, że padające deszcze 

http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Wyszy%C5%84ski_Stefan
http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Makulski_Eugeniusz&action=edit&redlink=1
http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Makulski_Eugeniusz&action=edit&redlink=1
http://poradnikogrodniczy.pl/bieleniedrzew.php
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zmywają wapno z pni drzewek. Rozpoczynamy cięcie drzew i krzewów 
owocowych. Konieczne jest przycięcie krzewów takich jak agrest, maliny i 
porzeczki. Cięcie drzew owocowych możesz opóźnić nawet do początku 
kwietnia. Jeżeli jednak decydujesz się na cięcie już w lutym (jako pierwsze 
możemy przycinać drzewa najbardziej odporne na mróz - jabłonie i grusze), 
musi ono być umiarkowane, a większe rany po cięciu posmaruj pastą Funaben 
03PA lub farbą emulsyjną z dodatkiem preparatu Topsin M 500 SC. 

Jabłonie są najpowszechniej uprawianymi drzewami 
owocowymi w naszym kraju. Ich owoce mają szereg 
zastosowań, a drzewa jabłoni najlepiej radzą sobie w 
naszym klimacie spośród wszystkich drzew 
owocowych. Jednym z najważniejszych zabiegów 
pielęgnacyjnych gwarantującym obfity plon jabłek 
jest cięcie jabłoni.  

Sprawdź stan zabezpieczeń pni drzew przed zającami. Jeżeli osłon nie 
założyłeś lub zostały one uszkodzone, warto nasady pni posmarować 
środkiem odstraszającym. 

Pnie mogą być również poobgryzane przez gryzonie. Powstałe rany 
smarujemy tym samym środkiem, którego użyliśmy do smarowania ran 
powstałych po cięciu drzew i krzewów. Możesz również rozsypać zatrute 
ziarno. Musisz jednak być pewny, że dostępu do niego nie będą miały ptaki. 

Co ciekawe - w zabezpieczeniu pni drzew przed gryzoniami może pomóc nam 
śnieg leżący pod drzewami. Leżący śnieg wokół pni drzewek trzeba udeptać. 
Gdy przydeptany śnieg przymarznie, będzie stanowił zaporę dla gryzoni. 

Śnieg na działce możesz wykorzystać do obsypania krzewów czarnej 
porzeczki. Pąki porzeczki obsypane śniegiem będą się nieco później rozwijać 
(około tydzień później). Dzięki temu zmniejszy się ryzyko uszkodzenia ich 
przez wiosenne przymrozki. 

Podczas przycinania drzew i krzewów warto przyjrzeć się czy na roślinach 
nie ma oznak występowania szkodników lub objawów chorób drzew 
owocowych, z którymi walkę należałoby rozpocząć już teraz. 

Jeżeli w okolicznych sadach występuje kędzierzawość liści brzoskwini, 
warto przeprowadzić opryski przeciw tej chorobie. Grzyb ją powodujący 
zimuje na powierzchni kory gałęzi i pni, dlatego też pokryj je dokładnie 
odpowiednim środkiem. Możesz użyć Miedzian 50 WP lub Syllit 65 WP. 

http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/agrest-odmiany-sadzenie-pielegnacja.php
http://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-malin-odmiany-sadzenie-pielegnacja-ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-porzeczki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kret.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ptaki_w_ogrodzie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka.php#ojebyn
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka.php#ojebyn
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chorsad.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chorsad.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chorsad.php#kedzierzawosc
javascript:displayWindow('pliki/plikiporady/ciecie-jabloni-4.jpg')


13 

 

Uwaga - zabieg przeprowadza się dopiero gdy temp. powietrza będzie wyższa 
niż +6 °C. Tych samych preparatów można użyć do zwalczania torbieli śliw. 
Choroba ta objawia się wydłużeniem, deformacją, brunatnieniem i zbyt 
wczesnym opadaniem owoców. Jeżeli w minionym roku zaobserwowałeś te 
objawy - wykonaj opryski tuż przed pękaniem pąków. 

Podczas wizyt w ogrodzie bądź jednak ostrożny. Ponieważ koniec stycznia był 
ciepły, w rozmiękłej ziemi mogły pojawić się kiełki wiosennych kwiatów 
cebulowych. Uważaj zatem aby ich nie zdeptać. Wiele osób na naszym forum 
dyskusyjnym pytało się czy rośliny te jeszcze uda się uratować - otóż jest 
szansa że kiełki jedynie sczerwienieją pod wpływem mrozu, ale nie zostaną 
uszkodzone. Wczesnowiosenne kwiaty są naturalnie przystosowane do 
pogodowych niespodzianek. 

Silne promienie słońca w połączeniu z ostrymi wiatrami przy mroźnej i 
bezśnieżnej pogodzie, mogą dokonać szkód w naszych ogrodach. Szczególnie 
wśród zimozielonych krzewów i bylin. Dlatego też koniecznie sprawdź stan 
zimowych okryć roślin. 

Podczas bezmroźnych dni możesz przyciąć ozdobne rośliny drzewiaste. 
Wykonaj cięcie odmładzająco-formujące krzewów i drzew kwitnących latem 
i jesienią. Nie wolno natomiast przycinać gatunków kwitnących wiosną, które 
tworzą pąki kwiatowe latem ubiegłego roku i gdybyś je przyciął przed 
kwitnieniem. Po prostu nie mogły by zakwitnąć tego roku. 

Do końca lutego dokonaj odmładzającego przycięcia żywopłotów, 
szczególnie, jeśli stały się zbyt wybujałe. 

Trawnik: 

Rozbijamy skorupę śnieżną, która tworzy się, gdy nocą zamarza nadtopiony 
w dzień śnieg. Zapobiegniesz w ten sposób powstawaniu pleśni śniegowej, 
która może zniszczyć trawnik. 

Pod koniec lutego możesz wysiać na trawniku nawóz. Nawet jeżeli jeszcze nie 
stopniał śnieg. Dzięki temu zabiegowi, gdy tylko się ociepli, trawa zacznie 
ładnie rosnąć. 

                                    

http://poradnikogrodniczy.pl/chorsad.php#torbiel
http://poradnikogrodniczy.pl/zimozielone.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ochrona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecieozdobnych.php
http://poradnikogrodniczy.pl/zywoplot.php
http://poradnikogrodniczy.pl/trawnik_po_zimie.php
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K Ą C I K  S M A K O S Z A 

W tym miesiącu prezentujemy przepisy, które 
możemy wykorzystać  na karnawałowy i 
walentynkowy wieczór.  

Ciasteczka na św.Walentego 

Składniki: 70dag mąki pszennej, 3 jajka, pół kostki 
masła (125 g), pół kostki margaryny (125 g), 2 
opakowania cukru waniliowego (16 g każde), 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia, 1 szklanka cukru, kilka łyżek powideł śliwkowych do przełożenia 

Wykonanie: Ze wszystkich składników wyrobić ciasto. Zawinąć w folię i 
włożyć do lodówki na godzinę. Zimne ciasto rozwałkować na grubość około 3 
mm (można podsypywać mąką przy wałkowaniu) i wykrawać ciasteczka. W 
połowie ciasteczek w środku wykroić dziurkę.  Piec około 10 minut w 
temperaturze 190˚C. Pilnować, by ciastka pod koniec pieczenia zbyt mocno 
się nie spiekły. Po ostygnięciu ciastka bez dziurki posmarować powidłami i 
przykryć (posypanymi wcześniej) ciastkami z dziurką.  

Tort Cappucino - Ciasto Siostry Anastazji  

Składniki: 4 całe jajka, 4 łyżki wody, ¾ 
szklanki cukru, ½ szklanki mąki pszennej, ½ 
szklanki mąki ziemniaczanej, ½ szklanki 
kawy cappuccino orzechowej, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia.  

Wykonanie: Białka ubić z cukrem. Dodawać 
żółtka wymieszane z wodą. Dodać mąkę 
zmieszaną z kawą i proszkiem do pieczenia. 

Delikatnie wymieszać, podzielić na pół i wylać na dwie foremki. Piec w temp. 
180 - 200˚C ok. 20-30 minut. Po upieczeniu przekroić oba placki, tak aby 
powstały cztery.  

Krem: ½  l śmietany 30%, 1 "śnieżka", 2 łyżki zwykłej kawy cappuccino 
sypkiej, 1 galaretka cytrynowa, 2 łyżki cukru pudru. Galaretkę rozpuścić w ½ 
szklanki gorącej wody. Śmietanę 30% ubić razem ze "Śnieżką", dodając 
cukier, kawę cappuccino i tężejącą galaretkę.  
Placki nasączyć roztworem z kawy (z dodatkiem np. spirytusu) 
Przełożyć placki kremem.  

 
 

http://kucharzytrzech.blogspot.com/2010/06/tort-cappuccino.html
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Kaczka z jabłkami  

Składniki: Kaczka, 4 jabłka (najlepiej Szara Reneta, 2 
łyżeczki majeranku 

Marynata: 6 ząbków czosnku, 2 łyżeczki soli, 1 op. ziół 
prowansalskich, pół słoika musztardy francuskiej, 
oliwa.  

Wykonanie: Obrany czosnek przecisnąć przez praskę, dodać resztę 
składników i połączyć ze sobą tak, aby marynata miała dość gęstą 
konsystencję. Z jabłek wydrążyć gniazda nasienne, nie obierać, pokroić na 
cząstki, wymieszać z majerankiem. Kaczkę natrzeć od środka i po wierzchu 
marynatą i nadziać uprzednio przygotowanymi jabłkami. Odstawić na co 
najmniej 12 godzin do lodówki, aby mięso skruszało. Piec w temp. 180˚C 
przez tyle czasu ile waży kaczka. Moja miała prawie 3 kg więc piekłam 3 godz. 
Na kwadrans przed wyjęciem dołożyłam garść żurawiny i kilka jabłek z 
marynaty octowej (można dodać świeżych).  

Roladki ze szpinakiem  

Składniki: pierś z kurczaka lub indyka, 
opakowanie szpinaku (może być mrożony), 300 g 
serka topionego(może być Feta), 3 ząbki czosnku, 
2-3 łyżki masła, ulubione przyprawy (u mnie sól, 
pieprz, papryka ostra, pieprz ziołowy). Ponadto: 

folia aluminiowa pocięta na ok 12 cm paski. 

Wykonanie: Na rozgrzanej patelni rozpuścić masło, podsmażyć czosnek, a 
gdy zacznie zmieniać barwę dodać szpinak (mrożony należy rozmrozić i 
dokładnie wycisnąć). Gdy szpinak zmniejszy swą objętość dodać serki  i 
doprawić pieprzem i solą. Odstawić do ostudzenia. 

Pierś drobiową pokroić na niewielkie plastry i rozbić cienko tłuczkiem 
(między dwoma kawałkami folii, aby mięso się nie porozrywało). Gotowe 
plastry przyprawić wedle upodobania, nałożyć porcję farszu szpinakowego i 
zwinąć w roladki. Każdą przełożyć na pasek foli i pozawijać dość ciasno, 
skręcając końce jak cukierki. Piec w nagrzanym do 175˚C piekarniku przez 30 
minut. Po upieczeniu porozwijać z folii i podawać z ulubionymi dodatkami.  

(EZ) 

http://piegusek1976.przepisy.net/roladki-drobiowe-ze-szpinakiem/zdjecie/52962/
http://piegusek1976.przepisy.net/kaczka-z-jablkami-3/zdjecie/50538/
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Ciasto kokosowe zaprzyjaźnionej Pani Kazi 
Składniki na biszkopt: 8 jaj, 1 i ½ szklanki mąki pszennej, 6 dag mąki 
ziemniaczanej, 1 szklanka cukru, 1 paczka proszku do pieczenia, 2 łyżki octu, 
5 łyżek wody. 
Wykonanie: ubić białka z cukrem, dodawać po jednym żółtku dalej ubijając, 
na koniec wlać powoli płynne składniki i wsypać mąkę z proszkiem – 
delikatnie wymieszać. 
Składniki na masę i wykonanie: 1 szklankę wody zagotować z  ¾ szklanki 
cukru – ostudzić. Do zimnej mieszaniny wsypać 25 dag mleka w proszku i 10 
dag drobnych wiórków kokosowych – wymieszać. Otrzymaną masę 
delikatnie utrzeć z miękkim masłem/margaryną. 
Biszkopt przekroić na pół. Każdą połowę posmarować dżemem 
brzoskwiniowym i masą kokosową, ułożyć jedną na drugiej.                      (AK) 

 

S m a c z n e g o !  

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

I N T E N C J A  O G Ó L N A :  Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były 
wspierane i otaczane opieką w trudnościach.. 

I N T E N C J A  M I S Y J N A :  Aby ludność obszarów objętych wojnami i 
konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość. 

 

 

Je z u Ufa m To bie  
Mie się c zni k  Pa ra f i i  p .w.  Mi ł os ie rd zia  Bo że g o                 
w Dych o wie -  wyda r ze nia  re l i gi jne  i  sp ołe c zne ,  
inte n c je  m sza l ne ,  o gł o sze nia ,  inf o rma c je  

Wyda w ca   
Pa ra f ia lny  Od d zia ł  Ak cj i  Ka t o lic k ie j  –  re da gu ją  
czł o nk owie  p o d k ie r un kie m Pre ze sa  

Wsp ółpra ca   Pro b os zc z  Pa ra f i i  

Na kła d  150  

Ma te r ia ły  d o ga ze t ki  mo żna  pr ze s yła ć  na  a dre s  e -ma i l :   

A .Ka s te r@ wp.p l .   

Ws ze lk ie  za pyta nia  mo żna  sk ła da ć na  P le ba ni i  l u b w K oś cie le .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

