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KARNAWAŁ,  KARNAWAŁ ! !!  I…  

WIELKI POST???    

Niemalże na całym świecie od Nowego Roku do 
Środy Popielcowej trwa karnawał. Jest to czas 
radości, wesel, zabaw, kuligów, spotkań 
towarzyskich. I słusznie. Chrześcijanie są ludźmi i 
wiary i radości. Przeżywają ciągle obecność Jezusa 
Zmartwychwstałego, który zapewnił nas, że jest 
zawsze z nami "aż do skończenia świata ".  
Szczególnie sobotnie popołudnie i niedziele powinniśmy przeznaczyć w 
rodzinach na przygotowanie do udziału w niedzielnej liturgii, na lekturę 
prasy katolickiej i dobrych książek, wspólną zabawę, śpiew, spotkania 
towarzyskie, spacery, wycieczki.    Mimo dużej pokusy rezygnujmy z 
łatwizny siedzenia przed ekranem telewizyjnym, komputerem, a 
wybierajmy tylko programy rzeczywiście wartościowe. Na temat 
odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu Ojciec 
Święty Jan Paweł II powiedział, że "zadaniem rodziców jest 
wychowywanie samych siebie oraz dzieci do zrozumienia wartości 
informacji i umiejętności wyboru przekazu, jakie one zawierają, bez 
poddawania się im, lecz w sposób niezależny i odpowiedzialny."  
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No tak,  ale kiedy karnawał się kończy zaczyna się 
liturgiczny okres czterdziestodniowego 
przygotowania Paschy tzn., od Środy Popielcowej, 
która nazwę swą przyjęła z obrzędu posypywania 
popiołem głów grzeszników. W tym dniu 
towarzyszy nam refleksja o śmierci i przemijaniu, a 
zwłaszcza, gdy przyjmujemy na swą głowę popiół 
ze słowami "prochem jesteś i w proch się 
obrócisz".  Popiół jest znakiem i symbolem 
znikomości tego świata i marności wszystkiego, co 
przemija. Często jesteśmy przerażeni wizją 
śmierci, pełni lęku i niepewności, lecz przez ten lęk 
przebija się światło nadziei i słowa tak znane "Kto 
w Chrystusie umiera, w Nim też i 
zmartwychwstanie do życia wiecznego. W Starym Testamencie symbol 
popiołu pojawia się wielokrotnie. Do niego przyrównywane jest serce 
grzesznika. Chrześcijanie, którzy dopuścili się ciężkich grzechów musieli na 
początku Wielkiego Postu przywdziać szaty pokutne, biskup posypywał ich 
głowy popiołem i po odmówieniu psalmów pokutnych wyprowadzał ich ze 
świątyni. Byli oni w ten sposób wyłączeni ze wspólnoty eucharystycznej i 
zobowiązani do publicznej pokuty i do zadośćuczynienia poprzez post, 
modlitwę i jałmużnę. Dopiero w Wielki Czwartek biskup udzielał im 
rozgrzeszenia wprowadzając do wspólnoty wiernych. Z biegiem czasu 
Kościół złagodził tę formę publicznej pokuty. Już w średniowieczu wierni 
zaczęli dobrowolnie pełnić pokutę i przyjmować w czasie liturgii popiół na 
głowę. Tego rodzaju praktyka przetrwała w liturgii Kościoła aż do naszych 
czasów. 
   Dlatego wierni dzisiaj bardzo licznie gromadzą się w świątyniach i biorą 
udział w zgromadzeniu Eucharystycznym, w czasie którego, po homilii 
przyjmują na głowę poświęcony popiół. Jest to zewnętrzny znak rozpoczęcia 
publicznej pokuty, która jest odpowiednikiem greckiego słowa "metanoia" -
wewnętrzna przemiana człowieka. Nie wszyscy wierni mogą brać w tym 
dniu udział w liturgii parafialnej, dlatego zabierają ze sobą do domu 
poświęcony popiół. W domowej liturgii w posypaniu głów popiołem mogą 
brać udział również wierni spoza kręgu rodzinnego.  
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Ś W I Ę C I  W S P O M I N A N I  W  M A R C U :  

1 marca - Św.Feliks III  
2 marca - Bł.Karol  
3 marca - Św.Kunegunda 
4 marca - Św.Kazimierz Królewicz 
5 marca - Św.Jan Józef od Krzyża 
6 marca - Św.Agnieszka z Pragi 
7 marca - Św.Perpetua  i 
Św.Felicyta 
8 marca - Św.Jan Boży 
9 marca - Św.Dominik Savio 
10 marca - Św.Sympliciusz I 
11 marca - Św.Konstatny 
12 marca - Bł.Alojzy Orione 
13 marca - Św.Krystyna 
14 marca - Św.Łazarz i Św.Matylda 
15 marca - Św.Klemens 
16 marca - Św.Gabriel 

17 marca - Św.Partyk 
18 marca - Św.Cyryl Jerozolimski 
19 marca - Św.Józef 
20 marca - Św.Maurycy 
21 marca - Św.Mikołaj z Filie 
22 marca - Św.Zachariasz 
23 marca - Św.Turybiusz 
24 marca - Św.Katarzyna Szwedzka 
25 marca - Św.Małgorzata 
26 marca - Św.Dyzmas 
27 marca - Św.Ernest 
28 marca - Bł.Joannna Maria de 
Maille 
29 marca - Św.Stefan IX 
30 marca - Bł.Amadeusz IX 
31 marca - Św.Beniamin

 

ŚWIĘTY   JÓZEF  

Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi 
Panny Opiekun Pana Jezusa, Wywodził się z rodu 
króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie 
posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał 
stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z Maryją, stanął 
przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił 
wówczas dyskretnie się usunąć. Wprowadzony 
jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do 
siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13,55; Łk 1-2). 
Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do 
Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecięciu imienia i 
przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka z Matką i 
Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni 
Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z 
dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy Uważa się, że zmarł wcześnie, 
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jeszcze przed rozpoczęciem nauczania publicznego przez Pana Jezusa. 
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty i niewysłowione 
powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i wychowawcy Jezusa. Jest 
patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów krajów: Austrii, Czech, 
Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu diecezji, miast oraz 
patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, 
drwali, rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich pracujących, 
uciekinierów. Patron dobrej śmierci. 

Z W I A S T O W A N I E  P A Ń S K I E  

   Corocznie Kościół w dniu 25 marca przypomina 
nam wielką tajemnicę Zwiastowania Pańskiego, 
kiedy Matka Boża, posłuszna wezwaniu nieba, 
godzi się zostać Matką Jezusa Chrystusa. 
Wypowiedziała wówczas do archanioła Gabriela 
znamienne słowa zgody: "oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według twego słowa". 
Te słowa Maryi zaważyły na losach zbawienia 
świata. Wszystko zależało od Jej decyzji, od Jej 
przyzwolenia. Wyrażając swoje znamienne "fiat"-
niech się tak stanie - Maryja dała cudownie ciało Bogu, by stał się 
człowiekiem. Zgodziła się na wszelkie konsekwencje z tego wynikające, 
nawet na to, by ofiarować swego Syna na krzyżu Ojcu Przedwiecznemu. 
Dokonała się wówczas jakaś przedziwna wymiana. Syn Boży przyjmuje 
naturę ludzka, aby człowiek mógł mieć udział w naturze samego Boga. 
Człowiek wierzący ciągle powraca do tego początku, gdyż dzięki niemu 
nieustannie trwa w dziejach ludzkości nowy czas i kształtuje się nowy 
człowiek. Maryja w Zwiastowaniu przyjęła nie tylko propozycje Boga, ale 
nade wszystko Jego do Niej zaufanie, że nie odmówi, że da przyzwolenie, że 
powie "tak". Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona była w 
Kościele Wschodnim już w V wieku. Na Zachodzie znamy ją od czasów 
papieża św. Grzegorz  Wielkiego. Jako święto Pańskie uroczystość ta miała 
wysoką rangę w Kościele. Akcentowano nie tylko moment Zwiastowania, ale 
także Wcielenia się Chrystusa Pana, czyli akt pierwszy Jego przyjścia na 
ziemię. Lud wielu krajów, w tym także i Polski, nadawał temu świętu 
charakter maryjny. W Polsce od najdawniejszych czasów święto 
Zwiastowania Pańskiego było obchodzone na równi z innymi świętami 
maryjnymi. Wyraża się to szczególnie w ludowych nazwach tego święta: 
"Matki Bożej Roztwornej", "Zagrzewnej", "Ożywiającej", "Kwietnej". Maryja, 
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która sama będzie matką, patronuje nabrzmiałej już pąkami przyrodzie, 
żeby i ona mogła zaowocować. Matka Boża Roztworna  - czyli otwierająca 
ziemię. Z dniem tym związanych było wiele przysłów: "Jakie Zwiastowanie, 
takie Zmartwychwstanie", "Ile dni ciepłych przed Zwiastowaniem Panny 
Maryi, tyle po Zwiastowaniu dni śniegiem i deszczem przeplatanych", "Na 
Zwiastowanie kiedy mgła w zaranie, chociaż słonko jasno wschodzi, znak 
niechybnej to powodzi", "Na Zwiastowanie bocian na gnieździe stanie".                                               
(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 lutym odeszli: śp. Ryszard Kret 
   
Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 
 
MARZEC 
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 P. Józefy 
Romanowskiej z okazji 90 urodzin 
– od dzieci i wnuków 
ŚRODA 05.03.2014 
godz. 18.00 – śp. Stefania 
Kucharczyk – od Marii  
PIĄTEK 07.03.2014 
godz. 17.30 – w intencji Ks. 
Kanonika Witolda z okazji urodzin 
oraz w intencjach Wspólnoty dla 
Intronizacji Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 
SOBOTA 08.03.2014 
godz. 17.00 – w intencji wszystkich 
Kobiet naszej parafii z okazji ich 
święta  

NIEDZIELA 09.03.2014 
godz. 8.00 – śp. Janina Cimek i śp. 
Eugeniusz Zieliński 
godz. 11.00 – śp. Ryszard 
Kucharczyk w 15 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK  10.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Ryszard Kret w 30 
dni po pogrzebie 
ŚRODA 12.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Stefania 
Kucharczyk – od Róży Różańcowej 
P. Ciesielskiej 
PIĄTEK 14.03.2014 
godz. 17.30 – w intencji Patryka z 
okazji 16 urodzin oraz Łukasza z 
okazji 8 urodzin  
SOBOTA 15.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Henryk Pilipiec w 
2 rocznicę śmierci oraz za śp. 
rodziców z obu stron: śp. Zofia i 
Kazimierz, śp. Maria i Michał  
NIEDZIELA 16.03.2014 
godz. 8.00 – śp. Regina, Józef, 
Leszek, Wiktor, Franciszek 
Kiszkarewicz 
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godz. 11.00 – śp. Maria Kietrys w 1 
rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
ŚRODA 19.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Józef Piechocki i 
zmarli z rodziny 
PIĄTEK  21.03.2014 
godz. 17.30 – śp. Jan Wąchała w 3 
rocznicę śmierci 
SOBOTA 22.03.2014 
godz. 17.00 – śp. zmarli z rodzin: 
Dziabas, Pawłowskich i Żak  
NIEDZIELA 23.03.2014 
godz. 8.00 – śp. Marian Płonka w 6 
rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Stefania i Jan 
Andrzejuk 
WTOREK 25.03.2014 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
ŚRODA 26.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Stefania 
Kucharczyk – od Róży Różańcowej 
P. Ireny Smoleńskiej 
PIĄTEK  28.03.2014 
godz. 17.30 – śp. Stefania 
Kucharczyk – od sąsiadów Firutów 
SOBOTA 29.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Eugeniusz 
Zieliński w 3 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 30.03.2014 
godz. 8.00 – w intencji Tomasza 
Kijek z okazji 18 urodzin – od 
dziadków 
godz. 11.00 – dziękczynna, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i 
zdrowie dla Haliny i Zbigniewa 
 
KWIECIEŃ 
ŚRODA 02.04.2014 
godz. 18.00 – śp. Maria i Helena 

PIĄTEK  04.04.2014 
godz. 17.30 – w intencjach 
Wspólnoty dla Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
SOBOTA 05.04.2014 
godz. 17.00 – śp. Antonina Krawiec 
w 14 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 06.04.2014 
godz. 8.00 – śp. Sebastian 
Walkiewicz w 6 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Larysa Niwczyk-
Malec 
 
Intencje mszalne w kościele w 
Bronkowie: 
 
MARZEC 
NIEDZIELA 02.03.2014 
godz. 9.30 – śp. Helena Maćkowiak i 
śp. Helena Patynowska 
ŚRODA 05.03.2014 
godz. 16.30 – o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo dla wnuczki Ani 
w 8 rocznicę urodzin – intencja od 
dziadków 
 
CZWARTEK 06.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Józefa, Leon, 
Roman, Andrzej Mucha 
NIEDZIELA 09.03.2014 
godz. 9.30 – w intencji Klaudii z 
okazji 18 urodzin 
CZWARTEK 13.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Szymon Mirecki 
NIEDZIELA 16.03.2014 
godz. 9.30 – śp. Helena, Franciszek 
Patynowscy i zmarli z rodziny 
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CZWARTEK 20.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Jan, Maria 
Maciejewscy oraz śp. Michał i 
Józefa Maciejewscy 
NIEDZIELA 23.03.2014 
godz. 9.30 – śp. Pałaszka i 
Maksymilian Halkowicz 
CZWARTEK 27.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Katarzyna, 
Franciszek Gorzelniak 
NIEDZIELA 30.03.2014 
godz. 9.30 – śp. Rozalia, Józef, 
Franciszek Kulas 
 
KWIECIEŃ 
CZWARTEK 03.04.2014 
godz. 18.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 06.04.2014 
godz. 9.30 – śp. Edward Kawka w 
14 rocznicę śmierci, śp. Dorota 
Niedźwiecka w 1 rocznicę śmierci 
 
Intencje mszalne w kościele w 
Brzózce: 
MARZEC 
NIEDZIELA 02.03.2014 
godz. 12.30 – za parafian 

WTOREK 04.03.2014 
godz. 17.00 – wolna intencja 
ŚRODA 05.03.2014 
godz. 10.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 09.03.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 16.03.2014 
godz. 12.30 – śp. Ferdynand Lipka, 
śp. Franciszek Magalas, śp. Anna i 
Rozalia Magalas 
WTOREK 18.03.2014 
godz. 17.00 – śp. Józef, Weronika, 
Maria Skrzypacz i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 23.03.2014 
godz. 12.30 – śp. Józef Piotrowski w 
1 rocznicę śmierci oraz śp. Wanda 
Piotrowska i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 30.03.2014 
godz. 12.30 – śp. Eufrozyna i 
Franciszek Magalas 
 
KWIECIEŃ 
WTOREK 01.04.2014 
godz. 18.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 06.04.2014 
godz. 12.30 – wolna intencja 

(MK) 

 

Z okazji przypadających w marcu urodz in, składamy 
Drogiemu Księdzu Kanonikowi Witoldowi Kosickiemu  

najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha i  opieki 
Matki Bożej każdego dnia.   

Niech Księdzu Bóg błogosławi –   

życzą  pamiętający o modlitwie parafianie. 
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INFORMACJE POAK 

Dnia 15.02.2014 r. w 
Krośnie Odrzańskim w 
Kościele p. w. Św. 
Andrzeja, odbyło się 
spotkanie członków 
Akcji Katolickiej  
Rejonu krośnieńskiego. 

Spotkanie rozpoczęło się 
uroczystą Mszą Św. w 
Kościele p.w. Św. 
Andrzeja.   Homilię z 
przesłaniem „Człowiek 
w nauczaniu bł. Jana 
Pawła II” wygłosił 
Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej – Ks. Marek Kowal. Po zakończonej 
modlitwie wysłuchaliśmy wykładu Ks. Proboszcza parafii krośnieńskiej - 
Zbigniewa Samociaka p.t. „Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i 
apostolstwa”. Dalej,  w czasie dyskusji, poruszaliśmy wiele tematów  
nurtujących dzisiejszy Kościół. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 
Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z Zielonej Góry: Pani 
Prezes Urszula Furtak oraz Skarbnik – Pan Zbigniew Gaweł. Na zakończenie, 
w Kościele odmówiliśmy Litanię do bł. Jana Pawła II oraz Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. Wszyscy uczestnicy spotkania ucałowali relikwie Św. 
Jadwigi – Patronki Parafii krośnieńskiej.      

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 

zaprasza na 

Rekolekcje Wielkopostne  -  Głogów  14-16 marca 2014 

Rekolekcje. Czas pogłębienia wiary poprzez formację ale przede wszystkim 
czas spotkania z Bogiem. Czas poświęcony odnowieniu ducha. Dziś gdy 
wokół coraz bardziej jest wszechobecny kult ciała, powstają kolejne 
siłownie, fitness kluby, nowe metody odchudzania zdobywające ogromną 
popularność, zapominamy o duszy. Poświęcamy czas i ciężko zapracowane 
pieniądze na swoje zdrowie. I dobrze, bo być zdrowym to wielkie bogactwo. 
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Ale w tym zatroskaniu i  zabieganiu o ciało nie zapominajmy, że „nie samym 
chlebem żyje człowiek”.   

Wiemy co to wzrok, zdajemy sobie sprawę jak źle jest nie słyszeć ale czy 
kiedyś zastanowiliśmy się nad poziomem naszej wiary. Jak wyglądałoby EKG 
mojej wiary? Czy dziękowałem kiedyś Bogu za wiarę jak za wzrok? I czy jest 
ona dla mnie równie cenna jak zdrowie? Potrzebujemy wyciszenia, 
zatrzymania aby doświadczyć, że Bóg działa w naszym życiu. Pomogą w tym 
rekolekcje.  Bóg zaprasza! On jest konsekwentny w miłości. Usłyszmy to 
zaproszenie! 

Rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski, biblista, Asystent 
Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej.  
 
Szczegółowe informacje i zapisy: 
Ryszard Furtak, tel. 694 454 454,  e- mail:  rfurtak1@wp.pl    
Koszt: od osoby za cały pobyt wynosi 140 zł.  
Miejsce: Dom Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie, ul. Ks. Prał. Luigi 
Novarese 2 
Czas trwania: rozpoczęcie: piątek godz. 18.00; zakończenie w niedzielę 
około godz. 13.00 
Dojazd: we własnym zakresie. 

Akcja Katolicka w Polsce: Wszyscy podpisujemy się pod petycją do 
króla Belgów.  

Podjęta przez belgijski parlament ustawa dopuszczająca eutanazję dzieci to 
jeden z najokrutniejszych aktów prawnych współczesnej Europy. Zachęta do 
ludobójstwa w kraju uzurpującym sobie tytuł demokratycznego to hańba dla 
tego państwa, dla tamtejszych elit politycznych, a także dla środowisk 
katolikich, które przyzwalają na podobne akty gwałtu na chrześcijańskiej 
cywilizacji miłości. Pokładamy głęboką wiarę, że nasz protest i modlitwa o 
roztropność dla króla Belgów pozwolą przeciwstawić się barbarzyńskim 
decyzjom beligijskich parlamentarzystów XXI wieku. Gorąco zachęcam do 
składania podpisów i kolportowania załączonego linka - 
http://www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-i-aby-
nie-podpisal-sie-pod-ustawa-dopuszczajaca-eutanazja-
dzieci?sid=MzM4MjQ1MzA1NTYzOTQz  

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK 

mailto:rfurtak1@wp.pl
http://www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-i-aby-nie-podpisal-sie-pod-ustawa-dopuszczajaca-eutanazja-dzieci?sid=MzM4MjQ1MzA1NTYzOTQz
http://www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-i-aby-nie-podpisal-sie-pod-ustawa-dopuszczajaca-eutanazja-dzieci?sid=MzM4MjQ1MzA1NTYzOTQz
http://www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-i-aby-nie-podpisal-sie-pod-ustawa-dopuszczajaca-eutanazja-dzieci?sid=MzM4MjQ1MzA1NTYzOTQz
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ONZ atakuje Kościół  

Szanowni Państwo, 

Komitet ONZ ds. Ochrony Praw Dziecka wydał Raport, w którym atakuje 
Kościół za ochronę życia człowieka od momentu poczęcia, domagając 
się dopuszczenia aborcji. Raport w absurdalny sposób zarzuca 
Kościołowi ochronę pedofilów. Zachęcamy do podpisania się pod listem 
sprzeciwu wobec raportu i prośby o jego zmianę. 

http://www.citizengo.org/pl/4099-onz-atakuje-kosciol 

Dokument zawiera szereg skandalicznych zaleceń kierowanych do Stolicy 
Apostolskiej, m.in.: 

 domaga się dopuszczenia przez Kościół aborcji (punkt 55); 
 zaleca powszechną dostępność środków antykoncepcyjnych dla 

nastolatków (punkt 57a; 
 domaga się wprowadzenia do programu nauczania szkół katolickich 

obowiązkowych zajęć z "edukacji" seksualnej i prewencji HIV/AIDS, co 
w praktyce oznacza szeroką promocję prezerwatyw wśród młodzieży i 
tym samym promocję zachowań seksualnych w oderwaniu od miłości i 
odpowiedzialności (punkt 57c). 

 twierdzi, że Kościół powinien zmienić swoją postawę wobec 
aktywistów gejowskich i z nimi związanych grup (punkty 25, 26).  

Najbardziej agresywna i krzywdząca część raportu zarzuca Kościołowi 
taką "politykę i praktyki wobec pedofilii, które doprowadziły do 
nadużyć i bezkarności winnych" twierdząc, że były to działania 
"świadome po to, aby chronić reputację Kościoła i stawiać dobro 
sprawców nad dobrem dzieci" (punkt 29, 60). 
  
Watykan odpowiedział już wyczerpująco na zarzuty dotyczące pedofilii w 

październiku zeszłego roku, lecz ONZ kontynuuje ich formułowanie. Jest to 

sytuacja tym bardziej absurdalna, że w całej historii Kościoła tak haniebne 

czyny jak pedofilia nigdy nie zyskały najmniejszej aprobaty Stolicy 

Apostolskiej. W tym kontekście cenne wydaje się przytoczenie 

słów Benedykta XVI z września 2013 r., który odnosząc się do tematu 

pedofilii w liście do zadeklarowanego ateisty stwierdził: "Nigdy nie 

próbowałem ukryć tych rzeczy. To, że siła zła aż do tego stopnia 

http://listas.hazteoir.org/12all/lt.php?c=2813&m=3249&nl=83&s=130c20c72a9cd87ac5de9eff05b6f80c&lid=30842&l=-http--tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf
http://www.citizengo.org/pl/4099-onz-atakuje-kosciol
http://m.in/
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spenetruje wewnętrzny świat wiary jest dla nas cierpieniem, które z 

jednej strony musimy znosić, podczas gdy z drugiej musimy uczynić 

wszystko, co możliwe, aby takie przypadki się nie powtórzyły (...) Nie jest 

też powodem do pocieszenia wiedza, że zgodnie z badaniami socjologów 

procent księży winnych takich przestępstw nie jest wyższy od tego w 

innych podobnych kategoriach zawodowych (...) W każdym razie nie należy 

przedstawiać ostentacyjnie tej dewiacji, jakby to była nikczemność typowa dla 

katolicyzmu.". 

Emerytowany Papież dodał, że "tak jak nie należy milczeć na temat zła w 
Kościele, nie można też milczeć o "wielkim śladzie dobroci i czystości, 
jaki wiara chrześcijańska wytyczyła przez wieki”. 
  
Zachęcamy do podpisania się pod listem sprzeciwu wobec atakowania 
Kościoła przez ONZ i prośby o zmianę Raportu. (...) 

 Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, Magdalena Korzekwa 
Polish Campaigns Manager z Zespołem CitizenGO; CitizenGO jest organizacją aktywnych obywateli, 

dla których ważna jest ochrona życia człowieka, rodziny i wolności.  

Źródło: www.ak.org.pl

 

(AK) 
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S A N K T U A R I A  M A R Y J N E  

 

Sanktuarium św. Weroniki Giuliani w Gorzowie Wielkopolskim  

W lutym 1997 roku ks. proboszcz Roman Harmaciński wystosował do Kurii 
Biskupiej prośbę o rozpoczęcie kultu św. Weroniki Giuliani Klaryski 
Kapucynki w parafii NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. 
Inicjatywa duszpasterska mająca na uwadze ożywienie życia religijnego 
uzyskała aprobatę ks. biskupa Adama Dyczkowskiego, który stwierdził; 

„że chociaż nie znaną jest bliżej w Kościele Polskim, a tym bardziej 
Zielonogórsko-Gorzowskim, to jednak wprowadzenie i rozwinięcie Jej 
kultu w obecnym trudnym czasie, może ożywić życie religijne parafii i 
będzie zaczynem nabożeństwa ekspiacyjnego za wszelkie zło w parafii, 
mieście i świecie”. 

POCZĄTKI SANKTUARIUM 

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Gorzowie Wlkp., która 
jest gospodarzem sanktuarium, powstała 
9 września 1984 r. Początkowo wierni 
gromadzili się w małej kaplicy. Została 
ona rozbudowana i powstał z niej 
obszerny kościół konsekrowany w 
październiku 2000 r.  
W tym kościele znajduje się kaplica, w 
której czczona jest św. Weronika Giuliani. 
Początki kultu św. Weroniki w naszej 
diecezji sięgają połowy lat 90. W 1996 i 
1997 r. ówczesny proboszcz parafii ks. 

inf. Roman Harmaciński pielgrzymował do sanktuarium św. Weroniki 
Giuliani w Citta di Castello. To tam poznał życie i duchowość św. Weroniki, 
które można streścić słowami samej świętej: 

 "Stoję tu jako brama, aby nikt nie został potępiony". Tam otrzymał 
relikwie - cząstkę serca i kości. Relikwia serca jest znakiem szczególnym jej 
życia i dzieła. Po śmierci św. Weroniki okazało się, że są na nim odciśnięte 
narzędzia Męki Pańskiej.  9 marca 1997 r. nastąpiła uroczysta instalacja 
relikwii świętej i rozpoczęcie jej kultu w parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. Kolejnym ważnym wydarzeniem 
w tworzącym się sanktuarium było erygowanie 3 maja 1997 r. Bractwa Męki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proboszcz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_zielonog%C3%B3rsko-gorzowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_zielonog%C3%B3rsko-gorzowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Weronika_Giuliani
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klaryski_Kapucynki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klaryski_Kapucynki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_pw._Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Kr%C3%B3lowej_Polski_w_Gorzowie_Wlkp.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Duszpasterstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Dyczkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekspiacja
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Pańskiej w roli kustosza przy sanktuarium św. Weroniki. Do dziś 
charakterystyczne togi są znakiem rozpoznawczym bractwa. Oficjalnie 
sanktuarium zostało powołane we wrześniu 2007 r. przez bp. Adama 
Dyczkowskiego, zaś 9 lipca 2008 r. bp Stefan Regmunt nadał statut 
określający zasady kultu i funkcjonowania sanktuarium św. Weroniki 
Giuliani w Gorzowie Wlkp.  Szczególnym powołaniem św. Weroniki była 
modlitwa za grzeszników. Jej zadaniem była i jest modlitwa, aby nikt nie 
został potępiony. W sanktuarium trwa więc szczególna modlitwa za 
zatwardziałych grzeszników. W naszych rodzinach zdarza się czasami, że 
ktoś traci wiarę i odchodzi od Boga. Mobilizujemy się wówczas do 
szczególnej modlitwy za męża, żonę czy dziecko. W takich sytuacjach warto 
pielgrzymować tu, do św. Weroniki, i prosić Boga przez jej wstawiennictwo 
o nawrócenie i wybawienie od wiecznego potępienia. 

KIM JEST ŚW. WERONIKA 

Nasza święta przyszła na świat w Mercatello na 
terenie Włoch w 1660 r. Na chrzcie otrzymała imię 
Urszula. Kiedy miała 10 lat, postanowiła oddać się na 
służbę Chrystusowi, ofiarując się za grzechy 
wszystkich ludzi. Zdecydowała się wstąpić do 
kapucynek. Podczas obłóczyn otrzymuje imię zakonne 
Weronika. W klasztorze pełniła różne funkcje: 
furtianki, kucharki, szatniarki, piekarki, zakrystianki, 
mistrzyni nowicjuszek. Pełniła także urząd ksieni. W 
1694 r. przeżyła mistyczne zaręczyny i zaślubiny z 

Boskim Oblubieńcem. W 3 lata później, w Wielki Piątek 1697 r., otrzymała 
stygmaty. Na prośbę św. Weroniki zewnętrzne znaki stygmatów zniknęły, 
ale pozostał ból w miejscach ran Chrystusa. Zmarła 9 lipca 1727 r. w Citta di 
Castello. Zanim nadeszła śmierć, przeżyła bardzo ciężką agonię trwająca 33 
dni potrójnego czyśćca: bólu fizycznego, cierpień moralnych i pokus 
szatańskich. Jej testamentem pozostawionym Kościołowi są słowa: 
"Powiedzcie wszystkim, że znalazłam Miłość, w tym tkwi sekret moich 
radości i cierpień: znalazłam Miłość!". Papież Pius VII w 1804 r. ogłosił ją 
błogosławioną, natomiast świętą ogłosił ją papież Grzegorz XVI w 1839 
r. Wiele o jej życiu i nauce dowiadujemy się z dziennika (22 tys. stron), który 
pisała z polecenia swoich spowiedników. Obok faktów z jej życia i opisów 
przeżyć duchowych zawiera on także jej poezję. W biografii nazwano 
Weronikę "najpiękniejszą duszą, jaką Bóg zesłał na ziemię". 
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K Ą C I K  D L A  M I L U S I Ń S K I C H  

Wprowadzamy krótkie opowiadania dla dzieci pełne ciepła i humoru, 
których tematem jest przeżywanie roku liturgicznego w rodzinie oraz 
codzienne radości i problemy. 

PO CO TEN POST? 

- No to zaczynamy pościć - powiedział tato. Zwołuję naradę rodzinną celem 
ustalenia stosownych praktyk. 
- Po co właściwie ten cały post? - skrzywił się Maciek. 
- Mało mamy zmartwień? 
- Widzisz synku, post to takie… 
oczyszczenie - zaczął tłumaczyć 
tato. Przez te czterdzieści dni, 
kiedy bardziej troszczyć się 
będziemy o sprawy ducha niż 
brzucha, Pan Bóg zbliży się do 
nas, a my do Niego. Spróbujemy 
wyciszyć się aby usłyszeć Jego 
głos. Postaramy się pokazać Mu, 
że nasza wiara, to nie tylko 
słowa. Jak myślisz co mógłbyś 
zrobić z miłości do Pana Boga? 
- No… modlić się - zaczął Maciek – spełniać dobre uczynki i…. 
- Pościć - dokończyła za niego mama - czyli odmawiać sobie tego, co może 
przyjemne, ale nie konieczne. To tak, jakbyś powiedział Panu Bogu: oto mój 
dar: to miejsce, ten czas, te myśli, te ręce - były zajęte, a teraz - są dla Ciebie. 
Czasem może być dość trudne, ale przecież wiesz, na co cię stać. 
- To ja na te czterdzieści dni wyrzeknę się papierosów - zadeklarował 
mężnie tato. 
- A ja kawy - dołączyła się mama.  
- Cóż, ja nie będę oglądać tych niemądrych, tasiemcowych seriali -  
westchnęła babcia. – Ale tylko w poście - dodała prędko, bo świetnie mi się 
przy nich szydełkuje. 
Parsknęli śmiechem wszyscy oprócz Maćka, który od dobrej chwili ważył w 
sobie trudną decyzję. Dobrze wiedział, co przyjemnego, a niekoniecznego 
kradnie mu czas i sprawia, że wciąż o czymś zapomina. Wśród gier 
komputerowych przegranych od wujka Janka była jedna, którą tato chciał od 
razu wykasować, ale zapomniał. Zabawa polegała na tym, żeby dotrzeć do 
skarbu eliminując po drodze wszystkich konkurentów. Maciek nieraz słyszał 
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od dorosłych, że takie gry uczą przede wszystkim agresji, ale jakoś nie 
chciało mu się w to uwierzyć, dopóki nie złapał się na tym, że chętnie 
podłożyłby nogę koledze, który wyprzedzał go o 60 metrów. 
- Tato - odezwał się wreszcie, próbując nadać swojemu głosowi lekki 
beztroski ton. –Mówiłeś, że wykasujesz te grę, no wiesz, tę ze skarbem…. 
Ojciec spojrzał uważnie na syna i… nie powiedział nic, tylko mocno, po 
męsku uścisnął mu rękę. 
- Zrobimy to razem – powiedział i dodał: – Jeszcze dziś wieczorem. 
 

Panie Jezu strapiony                                                    

Jak mam ciebie pocieszyć?                                                  

Strasznie chciałbym być świętym         

I już wcale nie grzeszyć. 

Ale sam wiesz najlepiej, 

Że to trudne zadanie. 

Będę bardzo się starał, 

Tylko pomóż mi Panie. 

Pokaż, jak mam ludzi 

swą miłością darzyć, 

by Twą radość zobaczyć 

na ich smutnej twarzy. 

 

Kolejna opowieść z życia Maćka i jego rodziny jak przygotowuje się do świąt 
Wielkanocnych w następnym numerze miesięcznika. 

Q UIZ  

Prawidłowe odpowiedzi na pytania należy udzielać na kartkach, na których 
również trzeba podać swoje imię i nazwisko  oraz wiek.. Kartki pozostawiamy 
w Zakrystii do dnia 14. marca 2014 r. Nagrody za prawidłowe rozwiązania 
zostaną wręczone w III. niedzielę marca, podczas Mszy Św. o godz. 11:00. 

1. Pierwsze przykazanie przypomina mi, że…….. 
a. Spotkanie z Panem Bogiem w czasie porannej i wieczornej modlitwy jest 
ważniejsze niż zabawa. 
b. Trzeba być punktualnym. 
c. Należy dbać o środowisko i nie wyrzucać śmieci na chodnik. 
 
2. Które z poniższych nieszczęść było jedną z plag egipskich? 
a. Trąba powietrzna. 
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b. Woda w rzece zmieniła się w krew. 
c. Susza trwająca 300 dni, w czasie której nie spadła ani jedna kropla 
deszczu. 
3. Zwiastowanie narodzin Jezusa miało miejsce w….. 

                                (MO) 

 

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

MARZEC W TWOIM OGRODZIE  

Marzec jest bardzo ważnym 

miesiącem dla miłośników 

uprawy roślin w ogrodach. 

Przede wszystkim w tym 

miesiącu wreszcie zawita do nas 

upragniona wiosna. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada na 21 

marca. Pora zatem zabrać się do pracy i porządkowania ogrodów i działek 

po zimie. Powinniśmy także śledzić prognozy pogody, gdyż wbrew często 

spotykanej opinii, to nie mroźna zima, a właśnie przedwiośnie 

(niebezpieczne wiosenne przymrozki) może wyrządzić duże szkody w 

naszych uprawach.   Sad. Można powoli rozpocząć porządkowanie działki po 

zimie. Wygrabiamy pozostałe opadłe zeszłoroczne liście i oglądamy w jakim 

stanie są rośliny sadownicze, czy nie są widoczne uszkodzenia mrozowe 

drzew lub oznaki infekcji chorobowych. Gdy kora drzew popękała, 

konieczne jest podjęcie próby wyleczenia ran na drzewach. Wykonujemy 

cięcie drzew i krzewów owocowych - w połowie marca przycinamy 

posadzone jesienią jednoroczne okulanty drzew owocowych i krzewy 

(agrest, maliny i porzeczki przycinamy tuż nad ziemią). U starszych drzew i 

krzewów wykonujemy cięcie prześwietlające, jeśli nie przycięliśmy jeszcze 

jabłoni, możemy to zrobić jeszcze teraz, przycinamy też grusze i śliwy. Cięcie 

prześwietlające koron drzew owocowych odgrywa ogromną rolę w 

zapobieganiu występowaniu wielu chorób rozpowszechnionych w 

większości ogrodów. Zmniejszenie liczby gałęzi sprzyja lepszemu dostępowi 

światła do wnętrza korony, a także poprawia przewiewność, co w efekcie 

sprawia, że liście i pędy szybciej obsychają po opadach deszczu oraz nocnej 

http://poradnikogrodniczy.pl/drzewa_po_zimie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/drzewa_po_zimie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzdrzewowoc.php
http://poradnikogrodniczy.pl/icodalej.php
http://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-malin-odmiany-sadzenie-pielegnacja-ciecie.php
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rosie. Ma to duże znaczenie w przypadku sprawców takich chorób jak parch 

jabłoni, brunatna zgnilizna drzew pestkowych i ziarnkowych, a także 

drobna plamistości liści - atakujących w warunkach podwyższonej 

wilgotności. W czasie cięcia sprawdzamy, czy konary nie mają pęknięć i ran 

powstałych w skutek zaatakowania przez raka bakteryjnego drzew 

owocowych. Jeżeli zauważymy uszkodzenia - porażone pędy wycinamy 

poniżej miejsca zakażenia. Pamiętajmy aby rany po cięciu posmarować pastą 

ochronną, np. Funabenem 03 PA lub farbą emulsyjną z dodatkiem preparatu 

Topsin M.  

Warzywnik. Jeżeli nie zakupiliśmy jeszcze nasion i nawozów, nadszedł 

najwyższy czas aby wybrać się do sklepu ogrodniczego. W drugiej połowie 

marca do doniczek lub skrzyneczek wysiewamy paprykę i pomidory. Jeżeli 

rozsadę produkujemy w domu, pamiętajmy aby zapewnić jej odpowiednią 

ilość światła. Najlepsze miejsce będzie zatem bezpośrednio przy oknie. W 

takim przypadku przydatna okaże się miniszklarenka na parapet 

okienny.  W drugiej połowie miesiąca, jeżeli jest dostatecznie ciepło, w 

zimnych szklarniach, tunelach i inspektach wysiewamy rzodkiewkę. 

Możemy również posadzić rozsadę sałaty na wczesny zbiór, kalarepy, 

kalafiora i kapusty wczesnej. Również jeśli jest już ciepło, to pod koniec 

marca możemy wysiać do gruntu nasiona warzyw odpornych na niskie 

temperatury, takich jak bób, groch, rzodkiewka, wczesna marchew, koper 

czy cebula. Ogród ozdobny. Od początku marca, o ile zrobiło się już 

wystarczająco ciepło, usuwamy okrycia zimowe, które zabezpieczały przed 

mrozami i wiatrami rośliny ozdobne. Pamiętajmy aby okrycia zdejmować w 

dni pochmurne. Dzięki temu roślin nie narazimy na zbyt duże skoki 

temperatur pomiędzy słonecznymi dniami i jeszcze chłodnymi o tej porze 

roku nocami. W ogrodzie ozdobnym zaczynamy usuwać resztki bylin 

pozostałe po zeszłym roku. Wszystkie uschnięte łęty obcinamy tuż przy 

ziemi i jeśli nie wykazują oznak chorób przenosimy na kompostownik, 

gdzie dostarczą materii organicznej do produkcji cennej próchnicy. Jeśli na 

resztkach z ubiegłego sezonu znajdziemy plamy, nacieki oraz deformacje 

świadczące o obecności chorób - palimy je w całości lub głęboko 

zakopujemy, by usunąć potencjalne źródło infekcji w nadchodzącym okresie 

wegetacyjnym. Przycinamy krzewy kwitnące późną wiosną i latem. 

http://poradnikogrodniczy.pl/parch-jabloni-objawy-opryski-zapobieganie-zwalczanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/parch-jabloni-objawy-opryski-zapobieganie-zwalczanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chorsad.php#rakbakteryjny
http://poradnikogrodniczy.pl/nawozenie_wiosna.php
http://poradnikogrodniczy.pl/papryka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://gadar.pl/sklep/catalog/product_info.php?ref=8&products_id=422&affiliate_banner_id=1
http://gadar.pl/sklep/catalog/product_info.php?ref=8&products_id=422&affiliate_banner_id=1
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kupujemynasiona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola1.php#koper
http://poradnikogrodniczy.pl/ochrona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kompost.php


18 

 

Odpowiednie cięcie zagwarantuje intensywny wzrost i ładny wygląd 

roślin. Tniemy ostrym sekatorem podczas ciepłej i suchej pogody, uważając, 

by pozostawiać gładkie miejsce po odciętych gałęziach (poszarpane lub 

zmiażdżone rany goją się dłużej i stanowią wrota dla wnikania 

chorobotwórczych bakterii i grzybów). Wycinamy wszystkie pędy chore, 

zdeformowane, przemarznięte i rosnące do wnętrza krzewu. Pamiętajmy, że 

na jakość cięcia ma wpływ nie tylko właściwa technika cięcia ale również 

użycie odpowiednich narzędzi do cięcia. 

  

K  Ą  C  I  K   S  M  A  K  O  S  Z  A  

W tym miesiącu prezentujemy przepisy na każdą 

okazję. 

Szarlotka z pianą 

Składniki na kruche ciasto: 
4 szkl. mąki, 5 żółtek,1 kostka masła (250g), 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
3/4 szkl. cukru, cukier waniliowy, 3 łyżki śmietany 
Składniki na farsz jabłkowy: ok. 2 kg jabłek, cukier i cynamon do smaku 
Składniki na piankę: 5 białek,1 kisiel, 3/4 szkl. cukru pudru 
Wykonanie: Jabłka umyć, obrać ze skóry i zetrzeć na tarce o grubych 
oczkach. Przesmażyć, dodając cukier i cynamon do smaku, dobrze 
wystudzić. Ze składników podanych na ciasto, zagnieść kruche ciasto, 
podzielić na dwie części i schłodzić w lodówce ok. 1 godz. Brytfankę 
wysmarować tłuszczem i obsypać bułką tartą. Wylepić na spód jedną część 
ciasta i lekko podpiec w piekarniku. Następnie wyłożyć przesmażone jabłka. 
Białka ubić na sztywną pianę, dodając stopniowo cukier puder i kisiel, po 
czym wyłożyć na jabłka. Na wierzchu pokruszyć pozostałą część ciasta i 
wstawić do piekarnika na ok. 45 minut w temp. ok. 180˚C. 
 

Pączki na tłusty czwartek (i nie tylko) 

Składniki na ok. 40 sztuk: 1 kg mąki 
pszennej, 100 g drożdży świeżych (lub 50 g 
drożdży suchych), 100 - 150 g cukru, 500 ml 
mleka, 6 żółtek, 1 całe jajko, 5 - 6 łyżek oliwy 
lub 100 g masła, pół laski wanilii (lub małe 

http://poradnikogrodniczy.pl/ciecieozdobnych.php
http://poradnikogrodniczy.pl/narzedzia_do_ciecia.php
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opakowanie cukru wanilinowego), 40 ml spirytusu ,sok i skórka otarta z 1 
cytryny, pół łyżeczki soli 

Ponadto: tłuszcz do smażenia, konfitura do nadzienia, cukier puder do 
posypania lub lukier (1 szklankę cukru pudru rozprowadzić z 2 - 3 łyżkami 
gorącej wody). 

Wykonanie: Zrobić rozczyn z drożdży roztartych z łyżką cukru (jeśli 
używamy świeżych), 200 g mąki i pół szklanki mleka, pozostawić do 
wyrośnięcia. 

Mąkę przesiać. Utrzeć jajo i żółtka z cukrem, dodać mąkę, wyrośnięty 
rozczyn, wanilię, sok z cytryny, otartą skórkę, resztę mleka, szczyptę soli i 
spirytus. Wyrabiać aż ciasto będzie gładkie i lśniące, a na powierzchni ukażą 
się pęcherzyki powietrza. Dodać roztopiony tłuszcz, jeszcze chwilę wyrobić. 
Uformować kulę i zostawić w ciepłym miejscu do podwojenia objętości. Po 
tym czasie krótko wyrobić. 

Porcje ciasta nabierać łyżką, uformować w ręku małe krążki, nałożyć pół 
łyżeczki nadzienia, zlepić, formować pączki, odłożyć na stolnicę oprószoną 
mąką. Nakryć serwetką i pozostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. 
Można również innym sposobem - ciasto rozwałkować na grubość około 1 
cm, mocno podsypując mąką, by się nie kleiło. Szklanką wykrawać pączki, 
odłożyć na stolnicę do wyrośnięcia.  

Smażyć w głębokim tłuszczu po obu stronach, na złoty kolor. 

Wyjąć, osączyć na bibule, posypać cukrem pudrem lub udekorować lukrem. 

 
Śledzie w śmietanie i ziemniaki  
Smak zimnych śledzi w śmietanie w 
towarzystwie ciepłych ziemniaków na długo 
zapada w pamięć. Potrawę tę proponujemy na 
środę popielcową.  
Kilka filetów typu matjas, szklanka kwaśnej 
śmietany, cebula pieprz, estragon, szczypiorek, 
ziemniaki. Ziemniaki gotujemy w mundurkach. Śledzie moczymy do 
uzyskania pożądanego smaku i dzielimy na kawałki. Dodajemy pokrojoną 
cebulę, pieprz i estragon, zalewamy śmietaną, mieszamy. Podajemy z 
ziemniakami w mundurkach, które możemy polać śledziową śmietaną. 
Posypujemy szczypiorkiem. 

                                  (EZ) 

S m a c z n e g o !  
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KK oo cc hh aa nn ee   KK oo bb ii ee tt kk ii   --     

mm aa łł ee   ii   dd uu żż ee ,,     

mm łł oo dd ss zz ee   ii   ss tt aa rr ss zz ee !!   

ZZ   oo kk aa zz jj ii   WW aa ss zz ee gg oo   ŚŚ ww ii ęę tt aa   
żż yy cc zz yy mm yy   WW aa mm ,,   aa bb yy śś cc ii ee   zz aa ww ss zz ee   

bb yy łł yy   uu śś mm ii ee cc hh nn ii ęę tt ee ,,   pp oo gg oo dd nn ee                                     
ii   pp ee łł nn ee   dd oo bb rr ee gg oo   hh uu mm oo rr uu ..     

NN ii ee cc hh   WW aa ss   pp rr zz ee pp ee łł nn ii aa   BB oo żż aa   mm ii łł oo śś ćć ,,   aa bb yy śś cc ii ee   mm oo gg łł yy   
jj ąą   nn ii ee śś ćć   ss ww oo ii mm   nn aa jj bb ll ii żż ss zz yy mm   ii   cc aa łł ee mm uu   śś ww ii aa tt uu !!     

 

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

Papieskie intencje za ewangelizację w marcu: 

Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na zaproszenie Pana do poświęcenia 

życia głoszeniu Ewangelii. 

Papieskie intencje ogólne w marcu: 

Aby we wszystkich kulturach szanowano prawa i godność kobiet. 

 

 

Jezu  Ufa m To bie  
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  130 

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

