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JEZ U 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    
w Dychowie 

 

NR 24                    Kwiecień’ 2014 

 

C H R Y S T U S  Z M A R T W Y C H W S T A Ł !  

A L L E L U J A  !  

Przed nami kwiecień - miesiąc obfitujący w ważne wydarzenia. 

2.IV. - kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II. Kiedy na pogrzebie rozlegały się 

okrzyki "Santo Subito" czyli święty natychmiast, nikt nie myślał, że nastąpi to 

tak szybko. Jesteśmy już po beatyfikacji Papieża (1.V.2011 r.), a tu przed nami 

27.04.2014 - kanonizacja - święto wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, 

bo wprawdzie Jan Paweł II był zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego, to jednak 

szanowali i kochali Go ludzie różnych wyznań, a także niewierzący. 

Święto to stanowi szczególny czas dla Polski, bo jej największy syn znajdzie się 

w panteonie wielkich świętych, ludzi, którzy wpłynęli na kształt nie tylko 

Kościoła, ale całej naszej cywilizacji. Kanonizacja to święto osobiste niemal 

każdego Polaka, również z tego powodu, że zdecydowana większość z nas była 

świadkami pontyfikatu Jana Pawła II, a więc także Jego Świętości - a jak sam 

Papież mawiał "świętość jest szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest 

podobieństwem przez miłość." W tą IX rocznicę śmierci Papieża widzimy Go 

wciąż bardziej tu na ziemi, niż w niebie. Jan Paweł II przez swoją beatyfikację 

dokonuje kolejnego przełomu. Wskazuje, że święci są ludźmi z krwi i kości, 

żyjącymi obok nas, a niebo nie jest wcale tak daleko i że świętość to naprawdę 

dobry pomysł na życie.  
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Następnym ważnym wydarzeniem tego miesiąca w naszej parafii będą 

rekolekcje wielkopostne, które trwać będą od 6 do 9 kwietnia, a prowadzić je 

będzie Ksiądz Marcin Czuchraniuk, kapelan Straży Granicznej z Krosna 

Odrzańskiego. 

Zadbajmy oto, by ten czas był czasem przemiany naszych serc, by udział w i 

aby dokonywało się w nich każdego dnia. Tak przygotowani - każdy w 

indywidualny, osobisty sposób - zaczniemy przeżywać najważniejsze Święto 

naszej wiary czyli Święto Wielkiej Nocy. Obchodzimy je co roku. Może nam 

już trochę spowszechniało. Ta sama liturgia Triduum Paschalnego, męka, 

grób, zmartwychwstanie. Może przyzwyczailiśmy się (takim złym 

przyzwyczajeniem!) do przecież niebywałych wydarzeń, które głosi Kościół 

od ponad 2 tysięcy lat. Jeśli tak, to prośmy Boga o łaskę zadziwienia, takiego 

dziecięcego, otwartego. Byśmy przyjęli ze zdumieniem słowa proklamowane 

nam w Niedziele Zmartwychwstania Pańskiego. I świętujmy w tę Wielkanoc - 

jak co roku, w gronie rodziny i przyjaciół. Ale znajdźmy ten moment na 

zadanie sobie w ciszy własnego serca pytań: czy ja wierzę, że Jezus 

Zmartwychwstał? Czy wierzę, że ja też zmartwychwstanę? 

I pozwólmy tej Najświętszej Prawdzie dać się zadziwić... 

Drodzy Parafianie,  

w naszych czasach pełnych niepokoju i troski o jutro, kiedy wielu ludzi odczuwa 

lęk i brak poczucia bezpieczeństwa, jeszcze mocniej doświadczamy, że tylko 

Zmartwychwstały Pan może dać nam pokój, nadzieję i bezpieczeństwo, że tylko 

w Chrystusie możemy budować naszą przyszłość, bo w Nim jest życie, radość i 

szczęście. Pochylając się nad tajemnicą Kościoła, który jest naszym domem 

życzymy Wam, abyście odkrywali własne miejsce w Kościele (tak jak my to 

próbujemy czynić...)i uświadomili sobie konieczność angażowania w jego 

działalność. Prawda Chrystusowego Zmartwychwstania i miłość Pana niech 

towarzyszą Wam w codziennym życiu, w pracy i poświeceniu dla bliźnich. Niech 

Ten, który zwyciężył śmierć, błogosławi i wspiera we wszystkich zadaniach 

podejmowanych dla Boga i ludzi, niech umacnia wiarę, darzy zdrowiem i 

potrzebnymi łaskami.  

   Z wielkanocnym pozdrowieniem: "CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ" 
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Kolejne  wydarzenie tego miesiąca związane jest z datą 27.04.2014 r. czyli 

Niedzielą Miłosierdzia Bożego. A dlaczego Święto Miłosierdzia Bożego 

przypada  w II niedzielę Wielkanocy? Ponieważ krzyż i Zmartwychwstanie 

Chrystusa objawiły najpełniej Boże miłosierdzie. Misterium Paschalne 

zawiera w sobie te dwa ruchy: w dół i w górę. Najpierw jest krzyż, czyli ruch 

w dół. W Ukrzyżowanym, Boża miłość miłosierna wstępuje w czeluść 

ludzkiego bólu, samotności, śmierci, grobu - otchłani. Krzyż stanowi 

najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym co człowiek - 

zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych  nazywa swoim losem. Drugą 

częścią paschalnego dramatu jest zmartwychwstanie, czyli ruch w górę - ku 

wyzwoleniu. Miłosierna miłość Boga pokonuje zło. "Wykonało się " - te słowa 

zwiastują już na krzyżu zwycięstwo miłosierdzia. Nasze przygotowania do 

Święta Miłosierdzia Bożego w tym roku mają wyjątkowy charakter. 

Wiadomo, zbliża się kanonizacja największego z rodu Polaków - bł. Jana 

Pawła II. Towarzyszą nam radość i wzruszenie.  Opatrzność przygotowała 

nam Polakom, podwójną radość w związku z nadchodzącą II niedzielą 

Wielkanocy. Papież Franciszek kanonizuje nie tylko papieża Jana Pawła II, ale 

też papieża Jana XXIII. To postać bardzo ważna dla Polaków. Jego powołanie 

kapłańskie "wykiełkowało" z ofiary polskich powstań 

narodowowyzwoleńczych, a zwłaszcza powstania styczniowego. Wypada 

także przypomnieć głębokie więzy łączące Jana 

XXIII z naszą Ojczyzną, z jej historią i literaturą, 

a przede wszystkim z Matką Boską 

Częstochowską. I właśnie Jan Paweł II i Jan XXIII 

w tą pamiętną Niedzielę zostaną ogłoszonymi  ś 

w i ę t y m i. To nie Kościół "stwarza" świętych. 

Kościół jedynie rozpoznaje świętość wybranych 

osób, potwierdza intuicję tych ludzi, którzy ich znali bliżej. To działanie 

Kościoła jest elementem jego misji, która polega na wskazywaniu dróg 

prowadzących do Boga. Każda beatyfikacja czy kanonizacja jest pokazaniem 

konkretnego ludzkiego życiorysu jako modelowej, pewnej drogi ucznia 

Jezusowego. "Patrzcie na niego" - podpowiada nam Kościół. "Bóg naprawdę 

jest i działa" - kiedyś pokazał się Mojżeszowi jako Bóg Abrahama, Izaaka, 

Jakuba. Teraz przedstawia się nam jako Bóg Jana Pawła II. Życie tego 

człowieka jest dowodem na Bożą obecność i działanie w świecie. Jest 
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potwierdzeniem prawdy Ewangelii, jest znakiem, że Królestwo Boże jest 

wśród nas. Przykład tej świętości niech dodaje wam skrzydeł. Niech was 

inspiruje do świętości". Kult błogosławionych i świętych nigdy nie zatrzymuje 

się na nich samych, ale prowadzi nas do Chrystusa, a przez Niego do Boga. 

Brzmi to może zbyt teoretycznie, ale jeśli pomyśli się o Janie Pawle II, staje się 

czymś bardzo konkretnym. Tak jak kochaliśmy Go, gdy był wśród nas, tak 

nadal Go kochamy. Bo Kościół to jest także wspólnota z tymi, którzy są już w 

niebie. ponad granicą śmierci. Kto doświadczył spotkania z papieżem, ten 

czuł, że za Jego osobą kryje się ktoś Większy. Tak działa świętość. Zawsze 

odsyła do źródła. Świecą światłem odbitym, choć każdy w specyficzny dla 

siebie sposób. Jaka jest różnica między błogosławionym a świętym? 

Niewielka. Nie ma mowy o różnych stopnia świętości. Chodzi tylko i 

wyłącznie o zakres kultu. Beatyfikacja oznacza zezwolenie na oficjalny kult w 

jakimś rejonie czy diecezji, a kanonizacja dotyczy całego Kościoła 

powszechnego. Jeśli chodzi o świętość Jana Pawła II to trudno opisać w kilku 

zdaniach. Jego całe życie jest wzrastaniem do świętości - prostą drogą do Boga 

Ojca. Są święci, którzy w młodości byli "na bakier" z wiarą. Tymczasem Karol 

Wojtyła od samego początku szedł prostą drogą, na której nie było buntu czy 

wadzenia się z Bogiem. Każdy dzień rozpoczynał i kończył modlitwą. Ci, 

którzy bliżej zetknęli się z Nim jako księdzem, arcybiskupem, a potem 

papieżem nie mieli wątpliwości, że był człowiekiem wyjątkowym - świętym. 

      Jako papież często zwracał się do młodych - każdy może być świętym - 

wezwanie to papież uczynił jednym z głównych zadań swojego pontyfikatu. 

Często wołał także do młodych - "nie bójcie się być świętymi", "każdy może 

być świętym!" Beatyfikując i kanonizując blisko 2 tysiące osób (najwięcej ze 

wszystkich papieży) przybliżył ludziom świętość. Pokazał, że jest ona na 

wyciągnięcie ręki, a nie gdzieś wysoko w chmurach, że święci są ludźmi 

ulepionymi z tej samej gliny co my, tylko trochę ”lepsi”, bo potrafią bardziej 

kochać Boga, bliźnich i dlatego powinniśmy ich naśladować. To wezwanie do 

całego Kościoła Jan Paweł II głosił nie tylko słowami, ale przede wszystkim 

swoim życiem. Zaraz na początku swego pontyfikatu papież odwiedził w 

Watykanie Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych, która prowadzi procesy 

beatyfikacyjne i kanonizacyjne. "to nie sztuka tu wejść za życia, ale sztuka 

wejść po śmierci " - żartował Ojciec Święty. Jak widać Jemu to się udało !. 

       Jaka byłaby Polska bez papieża? Czy gdyby nie On, zmiany u nas i w całym 
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bloku wschodnim nastąpiłyby tak wcześnie? Czy, gdyby nie Jan Paweł II, 

Polska na początku lat 80. ubiegłego wieku byłaby w centrum uwagi całego 

świata? Karol Wojtyła był wielkim polskim patriotą, uważał, że "Polska jest 

matką szczególną, dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. W czasach 

zniewolenia pokrzepiał i pocieszał Polaków, budził nadzieję, że doczekamy 

wolności. Kiedy upragniona wolność nadeszła, przestrzegał, aby nie zmienić 

jej w swawolę. Nigdy też nie przestał tęsknić za Polską. Był pierwszym 

papieżem, który przekroczył próg synagogi i meczetu. Pierwszym, który 

przeprosił za grzechy popełnione przez synów Kościoła. Mawiał: 

"przebaczenie    przerywa spiralę nienawiści i zemsty, kruszy kajdany zła 

krępujące serca". Do papieża lgnęły tłumy. Dla wielu pozostawał jedynym 

człowiekiem, przed którym mogli się wyżalić, był dla nich ostatnią nadzieją. 

On ich błogosławił i płakał z cierpiącymi, a papież cały czas podkreślał "'nie 

można budować przyszłości na ludzkiej biedzie". Ojciec Św. nie tylko 

pocieszał i nauczał swoich rodaków. Stawiał im też wysokie wymagania, a 

testament, jaki nam zostawił, będzie wskazówką i punktem odniesienia dla 

wielu jeszcze pokoleń Polaków. Jan Paweł II prosił nas, abyśmy nie 

zaprzepaścili naszego wielkiego wspaniałego duchowego dziedzictwa.  

Zalecał, abyśmy w swoich działaniach indywidualnych i społecznych 

kierowali się sumieniem i wrażliwością na potrzeby bliźnich. Uczył, abyśmy 

nie poddawali się trudnością dnia codziennego i stawiali w swoim życiu 

wysokie cele. Apelował tez do Polaków, by nigdy nie wybierali drogi 

konfrontacji, lecz nawiązywali dialog. Jego nauczanie było po prostu 

interpretacją i zastosowaniem w życiu Ewangelii. W Jego wypadku istotne 

było jednak to, że przemawiał do swoich rodaków jako najwyższy autorytet 

duchowy, który to, co głosił, realizował konsekwentnie w swoim życiu.  

Oto najważniejsze słowa Jana Pawła II do nas, Polaków:  

- zachowajcie dziedzictwo, któremu na imię POLSKA; 

- wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali; 

- nie "dezerterować" przed trudnościami - bo każdy z was młodzi przyjaciele, 

znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte"; 

- niech nikomu w Ojczyźnie nie braknie chleba; 
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- nigdy Polak przeciwko Polakowi;  

- Polska woła o ludzi sumienia;  

- polityka - służba dobru wspólnemu;  

- wszystkim potrzeba "wyobraźni miłosierdzia".  

Jak widzimy Jan Paweł II był wymagającym nauczycielem. Choć spotykał się z 

milionami ludzi i występował we wszystkich mediach świata, nigdy nie 

utracił spójnej osobowości. Niezależnie od tego, czy zwracał się do ludzi 

prostych, czy intelektualistów, czy mówił o Ojczyźnie, czy o teologii, Jego 

twarz emanowała tym samym blaskiem prawdy, nie zmieniała się, nie było w 

niej pęknięcia charakterystycznego dla większości z nas, mieszkańców 

współczesnej cywilizacji. Kanonizacja ta jest więc oficjalną pieczęcią. Jest 

zobowiązaniem wierności wobec tych wartości, którym służył Ojciec Św. Jan 

Paweł II. To prymat i priorytet Jezusa Chrystusa przekładania wiary na 

kulturę, respektowania człowieka, który jest drogą Kościoła, szacunek dla 

życia, rodziny i małżeństwa.  

A ty, czytelniku, jak odbierasz postać naszego Wielkiego Świętego?            

 (BL) 

 

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

Sakrament chrztu świętego w 
marcu otrzymali: 
* Nataniel Łukasz Sandecki  z 
Brzózki 
* Paula Natalia Haber z Brzózki 
   
Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 
 
KWIECIEŃ 
NIEDZIELA 06.04.2014 
godz. 8.00 – śp. Sebastian 
Walkiewicz w 6 rocznicę śmierci 

godz. 11.00 – śp. Larysa Niwczyk-
Malec 
PONIEDZIAŁEK  07.04.2014 
godz. 10.30 – śp. Stefania 
Kucharczyk – od bratowej Marii 
Piechockiej 
godz. 18.30 – śp. Helena, Wincenty 
Dąbrowscy i zmarli z rodziny 
WTOREK  08.04.2014 
godz. 10.30 – śp. Stefania 
Kucharczyk – od Róży Pani Misztal 
godz. 18.30 – śp. Helena i Ryszard 
Kret 
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ŚRODA 09.04.2014 
godz. 10.30 – śp. Rozalia, Stanisław 
i zmarli z rodziny 
godz. 18.30 – śp. zmarli z rodziny 
Samulewicz i Szymańskich 
CZWARTEK  10.04.2014 
godz. 18.00 – w intencji Ojczyzny 
oraz za śp. Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego i wszystkie ofiary 
katastrofy smoleńskiej – od Ruchu 
Społecznego im. Lecha 
Kaczyńskiego 
PIĄTEK 11.04.2014 
godz. 17.30 – śp. Ryszard Kret – od 
chrześniaczki Ani Duś z rodziną 
SOBOTA 12.04.2014 
godz. 17.00 – śp. Stanisław 
Ciechanowicz w 10 rocznicę 
śmierci, śp. Olimpia, Leokadia i 
zmarli z rodziny Ciechanowicz  
NIEDZIELA 13.04.2014 
godz. 8.00 – śp. Anna Żółtańska – 
od uczestników pogrzebu z 
Dychowa 
godz. 11.00 – śp. Józef Szczerbiński 
w 10 rocznicę smierci 
WIELKA ŚRODA 16.04.2014 
godz. 18.00 – śp. Stanisław, Marcin 
i zmarli z rodziny 
WIELKI CZWARTEK 15.04.2014 
godz. 18.00 – dziękczynna za 
sakrament Kapłaństwa i 
Eucharystii, oraz w intencji ks. 
Proboszcza Marka i ks. Seniora 
Witolda 
NIEDZIELA 20.04.2014 
godz. 6.00 – Rezurekcja – za całą 
Parafialną Rodzinę  

godz. 11.00 – w intencji rodziny 
Rogowskich, o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie 
PONIEDZIAŁEK  21.04.2014 
godz. 8.00 – dziękczynno-błagalna, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo w całej rodzinie 
Bogumiły i Waleriana 
Straszkiewicz 
godz. 11.00 – śp. Mikołaj 
Grabowski w 14 rocznicę śmierci 
ŚRODA 23.04.2014 
godz. 18.00 – w pewnej intencji 
PIĄTEK  25.04.2014 
godz. 18.00 – w intencji ks. 
Proboszcza Marka z okazji imienin 
– od P. Wandy 
SOBOTA 26.04.2014 
godz. 17.00 – w intencji Henryki i 
Bogumiła Brażyckich z okazji 25 
rocznicy ślubu 
NIEDZIELA 27.04.2014 
godz. 8.00 – w intencji rodziny 
Żuławników – dziękczynno-
błagalna 
godz. 17.00 – ODPUST - za 
wszystkich parafian 
ŚRODA 30.04.2014 
godz. 18.00 – w intencji Teresy i 
Henryka z okazji 40 rocznicy ślubu 
oraz ich wnuka Kacpra z okazji 5 
urodzin  
MAJ 
CZWARTEK 01.05.2014 
godz. 11.00 – za ojczyznę 
PIĄTEK  02.05.2014 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za nasze rodziny, 
parafię i ojczyznę 
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SOBOTA 03.05.2014 
godz. 8.00 – śp. Stanisław, Helena, 
Stanisława, Maria 
godz. 11.00 – w intencji Agnieszki i 
Piotra z okazji 4 rocznicy ślubu 
oraz w intencji ich córeczki Hanny 
z racji Chrztu św. a także w intencji 
Jagody 
NIEDZIELA 04.05.2014 
godz. 8.00 – śp. Maria Pastuch w 4 
rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Sławomir, 
Czesław i zmarli z rodziny 
Traczewskich i Wąsickich 
 
Intencje mszalne w kościele w 
Bronkowie: 
KWIECIEŃ 
NIEDZIELA 06.04.2014 
godz. 9.30 – śp. Edward Kawka w 
14 rocznicę śmierci, śp. Dorota 
Niedźwiecka w 1 rocz. śm. 
PONIEDZIAŁEK  07.04.2014 
godz. 17.30 – śp. Gabriel 
Sapikowski 
WTOREK  08.04.2014 
godz. 17.30 – śp. Waleria i Józef 
Palarczyk, śp. Halina i Kazimierz 
Kapłon 
ŚRODA 09.04.2014 
godz. 17.30 – o szczęśliwe 
narodzenie wszystkich poczętych 
dzieci i o ochronę życia 
NIEDZIELA 13.04.2014 
godz. 9.30 – śp. Marta, Mieczysław, 
Marian, Tomasz, Stanisław i zmarli 
z rodziny Jabłońskich 
NIEDZIELA 20.04.2014 
godz. 9.30 – w intencji Państwa 
Doroty i Piotra Franaszek z okazji 

30 rocznicy ślubu oraz ich dzieci i 
wnuków 
PONIEDZIAŁEK  21.04.2014 
godz. 9.30 – śp. Regina, Fabian, 
Andrzej i Mario z rodziny Nierodzik 
CZWARTEK 24.04.2014 
godz. 18.00 – śp. Eugeniusz, 
Wojciech Tracz 
NIEDZIELA 27.04.2014 
godz. 9.00 – śp. Helena, Stanisław 
Wójcik 
MAJ 
CZWARTEK 01.05.2014 
godz. 9.30 – śp. Małgorzata 
Zdrojewska w 6 rocznicę śmierci – 
od córeczki Emilki i rodziców 
SOBOTA 03.05.2014 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Mucha w 6 
rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 04.05.2014 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
w 8 rocznicę śmierci 
 
Intencje mszalne w kościele w 
Brzózce: 
KWIECIEŃ 
NIEDZIELA 06.04.2014 
godz. 12.30 – śp. Franciszek 
Zalewski 
PONIEDZIAŁEK  07.04.2014 
godz. 16.30 – wolna intencja 
WTOREK 08.04.2014 
godz. 16.30 – wolna intencja 
ŚRODA 09.04.2014 
godz. 16.30 – wolna intencja 
NIEDZIELA 13.04.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 20.04.2014 
godz. 12.30 – śp. Anastazja Musiał i 
zmarli z rodziny 
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PONIEDZIAŁEK 21.04.2014 
godz. 12.30 – w intencji Dawida i 
Roksany z okazji urodzin  
NIEDZIELA 27.04.2014 
godz. 12.30 – w intencji P. Elżbiety i 
Lecha Surman z okazji 40 rocznicy 
ślubu 

MAJ 
SOBOTA 03.05.2014 
godz. 12.30 – ODPUST - za parafian 
NIEDZIELA 04.05.2014 
godz. 12.30 – śp. Wiesław Woźniak 
 

 

 

P L AN  REK OL EK C J I  W IE L KOP O S TN Y C H   

W  P A RA F I I  M I Ł O S IE R D Z I A B OZ E GO  W DY C H O W IE  

6  -  9  K W I ET N IA  2 014  R.  

 

Niedziela 06.04.2014r. 

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 

 

Poniedziałek 07.04.2014r. 

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 08.04.2014r. 

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 

 

Środa 09.04.2014r. 

10.00 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 
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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 

17.30 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

     

 

Święcenie pokarmów wielkanocnych 

WIELKA SOBOTA - 19.04.2014 

Dychów  godz. 11.00, 13.00, 15.00 

Chromów  godz. 10.30 

Brzezinka  godz. 11.30 

Bronków  godz. 11.45 

Brzózka  godz. 12.00 

Stary Zagór  godz. 10.00 

 

 

PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO 

Kościół parafialny w Dychowie 

 

Wielki Czwartek 17.04.2014 – Pamiątka ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa i Eucharystii  

godz. 1800 - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej i Rocznica I Komunii 

Świętej oraz adoracja w ciemnicy do godz. 2200  
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Wielki Piątek 18.04.2014 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na 

Krzyżu 

godz. 1100 - Rozpoczęcie adoracji w Ciemnicy; godz. 1500 - Droga Krzyżowa i 

Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.1800 - Nabożeństwo Męki 

Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 2200 

Wielka Sobota 19.04.2014 – Wigilia Paschalna 

godz. 1100 - Rozpoczęcie adoracji Przy Bożym Grobie; godz. 1500 - Nowenna 

przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.1900 - Liturgia Wielkiej Soboty oraz 

adoracja Pana Jezusa do godz. 2200. Na Liturgię Wigilii Paschalnej zabieramy 

świece. 

Niedziela Zmartwychwstania 20.04.2014 

Rezurekcja: Dychów godz. 600; Msze św. w ciągu dnia: Dychów godz. 1100 ; 

Bronków o godz. 930 i Brzózka o godz. 1230 

Poniedziałek Wielkanocny 21.04.2014 

Msze św.: Dychów godz. 800 i 1100, Bronków godz. 930 i Brzózka o godz.1230. 

Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

 

TRIUDUUM PASCHALN E  

PROGRAM ADORACJI  N AJ ŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN T U 

WIELKI CZWARTEK 17.04.2014 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dychów, Przyjaciele Paradyża, Róża Różańcowa p. Misztal 

Godz. 21.00 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, 

młodzież starsza, Akcja Katolicka, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 22.00 - zakończenie adoracji 

 



12 

 

WIELKI PIĄTEK 18.04.2014  

Godz. 11.00 - Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 12.00 - Uczniowie klas I – IV i Przedszkolaki z Rodzicami 

Godz. 13.00 – Uczniowie klas V - VI i Gimnazjum klasa I-III 

Godz. 14.00 - Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór 

Godz. 15.00 - Droga Krzyżowa i Nowenna przed świętem Miłosierdzia 

Bożego 

Godz. 16.00 - Róża Różańcowa p. Ciesielskiej 

Godz. 17.00 - Bronków, Brzózka, Kołatka oraz ministranci 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dychów, Róża Różańcowa p. Ilony Duchnowskiej 

Godz. 21.00 - Gorzkie Żale cz. III - Młodzież przygotowująca się do 

sakramentu bierzmowania i młodzież starsza, 

mężczyźni, PZC, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ  

Godz. 22.00 - Zakończenie adoracji 

WIELKA SOBOTA 19.04.2014 

Godz. 11.00 - Dychów 

Godz. 12.00 - Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 13.00 - Uczniowie klas I - VI i Gimnazjum klasa I-III 

Godz. 14.00 - Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór 

Godz. 15.00 - Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego 

Godz. 16.00 - Dychów, Róża Różańcowa p. Ireny Smoleńskiej 

Godz. 20.30 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, 

młodzież starsza, Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Dychów 

Godz. 22.00 - Zakończenie adoracji                                                               (MK) 
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Drodzy Kapłani  –   

Księże Marku i Księże 
Witoldzie! 

W Dniu Kapłaństwa chcielibyśmy 
szczególnie otoczyć Was naszą 
szczerą modlitwą i  prosić,  aby 

Pan Bóg obdarzył Was 
potrzebnymi łaskam i ,  a Matka 
Najświętsza otoczyła opieką w 

realizacj i  obowiązków, planów, 
marzeń, a także w codziennych 

troskach i  chorobie.  Życzymy 
światłości Ducha Świętego –  

miłości,  pokoju, cierpliwości ,  
w ierności ,  radości i  dobroci .  

Szczęść Boże!   

 

Drogi Księże Proboszczu Marku!  

Z okazji Imienin zechciej  prz yjąć nasz serdeczne ż yczenia 
zadowolenia i  satysfakcj i  z  pracy w naszej Parafi i;  jak 

najmniej zmartwień i  niepowodzeń, a przede wszystkim 
zrozumienia ,  szacunku i życzliwości 

ludzi napotkanych na Księdza 
drodze życia.  

Życzymy Błogosławieństwa Bożego i  
opieki Matki Bożej ,  zapewniając o 

modlitwie,  Szczęść Boże!  

Parafianie  
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INFORMACJE POAK 

Członkowie Akcji Katolickiej 
w Marszu dla Życia ulicami 

Zielonej Góry 

30 marca, w niedzielę 
uczestniczyliśmy w Marszu dla 
Życia, który poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza 
Lityńskiego w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. W trakcie Eucharystii 
kazanie wygłosił ks. Tomasz Kancelarczyk z Bractwa Małych Stópek ze 
Szczecina. Później przeszliśmy w barwnym korowodzie kilka kilometrów pod 
pomnik bł. Jana Pawła II, stojący przy kościele pw. Ducha Świętego. Choć AK 
nie była w komitecie organizacyjnym Festiwalu Życia a także Marszu, to 
corocznie nasi przedstawiciele są widoczni podczas tej barwnej imprezy. Jako 
ludzie Kościoła jesteśmy za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci i 
nasza obecność na Marszu jest traktowana przez nas w sposób naturalny. Na 
tegorocznym Marszu skandowaliśmy hasło: „Kto w rodzinie – ten nie zginie! 
Piękna pogoda sprzyjała uczestnikom Marszu a parasole z logiem AK, 
niesione nad naszymi głowami, chroniły nas przed nadmiernym słońcem. Na 
placu przed kościołem pw. Ducha Świętego ponownie stanęło Miasteczko 
Życia gdzie można było wyrazić swoją radość z obecności na Marszu, oddać 
krew, zarejestrować się w bazie dawców szpiku, wziąć udział w pokazie 
pierwszej pomocy, spotkać wartościowych ludzi, zainteresować się ofertą 
Zespołu Szkół Katolickich a także poczęstować się wojskową grochówką i 
ciastem.                                                                                                  Ryszard Furtak 

 

OJCZYZNO MA - konkurs wiedzy patriotycznej  

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej 
po raz kolejny organizuje konkurs wiedzy 
patriotycznej pt. „Ojczyzno Ma”. Zaproszenie do 
tegorocznej edycji konkursu kierujemy do uczniów 
szkół gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych konkurs 
poprowadzimy dwu etapowo. Pierwszy wpisze się w 
czas majowy, kiedy to wspominamy Rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Królowej Polski. Finał konkursu 
zaplanowano tuż przed kolejną rocznicą Odzyskania Niepodległości 
przypadającą w listopadzie. Dzisiejsze losy Polski skłaniają nas dorosłych do 
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refleksji, skłaniają do tego by ze szczególną mocą Wam kochani młodzi ludzie 
przekazać ducha patriotyzmu. Dlatego pragniemy zachęcić Was, Waszych 
katechetów, nauczycieli i wychowawców do współpracy i udziału w 
konkursie. Akcja Katolicka realizuje program duszpasterski Kościoła w 
Polsce. Proponowany konkurs wpisuje się również w główne kierunki 
programu duszpasterskiego w naszej diecezji. Konkurs odbędzie się pod 
patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Diecezjalnego dr Stefana Regmunta oraz 
Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha.  Koordynatorem Konkursu jest dr 
Marek Kuczyński, e-mail:  kuczmarek@wp.pl                                           

         (AK) 

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

W południowej części diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej, w powiecie polkowickim niedaleko 

Głogowa, leży Jakubów - niewielka miejscowość, 

gdzie znajduje się Sanktuarium 

Pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego 

Apostoła. 

Jakubów od wieków kojarzony jest z kultem św. Jakuba Starszego Apostoła 
oraz z cudownym „Źródłem św. Jakuba” wypływającym z podnóża 
kościelnego wzgórza. 20 czerwca 2007 r. bp Adam Dyczkowski podniósł 
kościół parafialny pw. św. Jakuba do godności sanktuarium św. Jakuba 
Starszego Apostoła. Przez Jakubów wiedzie szlak św. Jakuba, o który troszczy 
się Bractwo św. Jakuba Apostoła.  

Ośrodek kościelny w Jakubowie zalicza się do najstarszych tak na ziemi 
głogowskiej, jak i w północnej części 
Dolnego Śląska. Miejscowa tradycja 
utrzymuje, że jego geneza sięga aż X 
wieku. Niewątpliwie jego rodowód jest 
średniowieczny i sięga pierwszych 
wieków kształtowania się 
państwowości polskiej. Zapewne już od 
XII stulecia jego los związany jest z 
głogowską kolegiatą, a z XIV wieku 
pochodzi pierwsze świadectwo pisane o 
tym kościele. Po II wojnie światowej 
parafią opiekowali się m.in. ojcowie 

mailto:kuczmarek@wp.pl
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redemptoryści, a parafia była też siedzibą dziekana. W 1999 r. proboszczem 
w Jakubowie został ks. Stanisław Czerwiński. Przełom w dziejach tej 
niewielkiej wsi oraz miejscowej parafii nastąpił w 2004 r. wraz z powstaniem 
Bractwa św. Jakuba i ożywieniem kultu pierwszego męczennika z grona 
Apostołów. W 2010 r. sanktuarium w Jakubowie po raz pierwszy uroczyście 
obchodziło compostelański Rok św. Jakuba. Wśród pielgrzymów Roku 
Świętego w Jakubowie byli m.in.: bp Stefan Regmunt, a także arcybiskup 
Santiago de Compostela Julian Barrio Barrio. 

W 1991 r. parafia pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie obchodziła 
oficjalnie swoje tysiąclecie. Dziś ośrodek kościelny w Jakubowie to 
następujący, dość unikatowy kompleks: gotycki kościół pw. św. Jakuba 
Starszego Apostoła, kaplica cmentarna z 1752 r., wieża bramna - dzwonnica, 
murowane ogrodzenie wraz epitafiami oraz plebania. Całość dopełnia 
znajdujące się poniżej kościelnego wzgórza „Źródło św. Jakuba” łaskami 
słynące od średniowiecza. Kościół tworzą trzy bryły o zróżnicowanych 
wysokościach z dobudowanymi przedsionkami i zakrystią. W XVI wieku 
kościół został przebudowany i wówczas ufundowany został ołtarz szafkowy 
z figurami 12 Apostołów. W środku ołtarza znajdowały się figury: 
Najświętszej Maryi Panny (w środku) i świętych Jakuba i Barbary. Obecny 
ołtarz główny jest barokowy, a w jego centrum znajduje się piękny obraz 
przedstawiający patrona tego kościoła jako pielgrzyma.  

Jakubów jawi się przede wszystkim jako miejscowość będąca celem wypraw 
pątniczych. Pielgrzymki do „Źródła 
św. Jakuba” znane są od wieków 
średnich: w XII i XIII wieku do 
Jakubowa przybywali pątnicy z 
Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta 
tradycja utrzymywała się przez 
wieki. 18 października 2004 r. 
zadecydowano o utworzeniu 
pierwszego w Polsce stałego szlaku 
św. Jakuba, łączącego Dolny Śląsk z 
europejską siecią szlaków do 
Santiago de Compostela w 
Hiszpanii. Szlak ten pod nazwą 
Dolnośląska Droga św. Jakuba 
został oficjalnie otwarty 24 lipca 
2005 r., a prowadzi z Głogowa do 
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Zgorzelca. Szlak liczy ok. 130 km i wiedzie przez: Głogów-Jakubów-
Grodowiec-Polkowice-Chocianów-Bolesławiec-Lubań-Zgorzelec. Cztery lata 
temu wyznaczono również „Szlak Pątniczy do Jakubowa” na trasie Zgorzelec-
Jakubów. Obie trasy mają ten sam przebieg i oznakowane są 
charakterystycznymi symbolami w postaci muszli występującej na 
tabliczkach czy naklejkach.  

W kwietniu 2005 r. reaktywowano też pielgrzymkę z Głogowa do „Źródła św. 
Jakuba” w Jakubowie, nazwaną „papieską”. Ta coroczna piesza wyprawa z 
głogowskiej kolegiaty do sanktuarium w Jakubowie gromadzi licznych 
wiernych, którzy, wędrując, nawiązują tym samym do wielowiekowej tradycji 
pielgrzymowania głogowian do tego miejsca. 

                   

 K Ą C I K  D L A  M I L U S I Ń S K I C H  

Kolejny fragment opowieści z roku liturgicznego dla dzieci 
pt. ,,Nasza droga krzyżowa”. 
            Dzisiaj pójdziemy razem z Panem Jezusem Jego droga krzyżową –
zapowiedział ksiądz Jan. Maciek  westchnął. Nie lubił smutnych rozważań. 
Cały czas słyszał, że to za jego grzechy Chrystus tak cierpi, i czuł się paskudnie. 
A na dodatek jeszcze sprawdzian- jęknął widząc, że ksiądz rozdaje jakieś 
kartki. Każdy z was na pewno dotknął w swym życiu cierpienia – usłyszał. 
Bolało was rozbite kolano lub to, że najlepszy przyjaciel nie pomógł w biedzie. 
Różne są bóle, prawda? Opiszcie krótko takie sytuacje, szczególnie gdy 
cierpieliście nie za swoje winy. Jeśli nie potraficie napisać, narysujcie. W 
pierwszej chwili Maciek pomyślał o rwaniu zęba, ale zaraz stwierdził, że tak 
naprawdę to wcale nie było tak straszne. Pani dentystka posmarowała dziąsło 
bananowym żelem znieczulającym, a potem poszli z tatą do kina, żeby się nie 
dłużyły te dwie godziny, kiedy nie można jeść. W sumie, całkiem fajnie. 
Naprawdę źle było wtedy, gdy umarł dziadzio. Na ten ból nie ma żadnego 
bananowego żelu. Właściwie Maciek dalej nie mógł zrozumieć, dlaczego tylu 
różnych ludzi żyje na świecie, a akurat dziadzio musiał umrzeć. Taki dobry, 
kochany, taki potrzebny….. Dlaczego? 

Z zamyślenia wyrwał go głos księdza. 

-Zrobimy tak. Jak będę czytał kartki i pokazywał rysunki, a wy zadecydujecie, 
do której stacji drogi krzyżowej je przypniemy. Dopiero teraz Maciek 
zauważył, że w czasie , gdy pisali, ksiądz narysował na tablicy XIV stacji. O, 
właśnie skończył zbierać kartki i sięgnął po jedną z nich. 



18 

 

 

   
Kiedyś na kolonii taki jeden chłopak powiedział, że ukradłem 

samochodzik, a to była nieprawda, bo sam go zgubił. Wszyscy patrzyli jak na 
złodzieja, chociaż nic złego nie zrobiłem. 

 
W klasie zapanowała cisza. 
-Kiedy Pan Jezus mógł czuć się podobnie?- zapytał ksiądz. 
-Niesłusznie oskarżony, poniżony, sam przeciw gromadzie wrogo 

nastawionych ludzi- podpowiedział. 
-Przed sądem. U Piłata. Kiedy go oskarżyli. Jak go skazali 
-padły odpowiedzi. 
Karteczka wylądowała przy stacji pierwszej. 

   
Teraz słuchali zwierzenia jakiejś dziewczynki. 
 
Kiedy uczyłam się jeździć na łyżwach, ciągle się wywracałam. Miałam 

poobijane łokcie i kolana. To bardzo bolało, ale wstawałam, bo tato 
powiedział, że jak nie będę wytrwała, to się niczego nie nauczę. 

 
-Upadek, upadek! –zawołał Bartek. 
-Słusznie – powiedział ksiądz. – Ta dziewczynka dzielnie znosiła ból, bo 

chciała osiągnąć swój cel – nauczyć się jeździć. Pan Jezus też miał swój wielki 
cel, do którego dążył. Ja wiem, że trudno porównywać rozbite kolano z bólem 
skatowanego biczowaniem ciała, ale wspólną cechą tych dwóch osób było to, 
że zaciskały zęby i podniosły się z ziemi. 

 
   

           Następna kartkę ksiądz odczytywał z pewnym trudem. Widać autor nie 
najlepiej radził sobie z pisaniem, a to co miał do powiedzenia nie dało się 
narysować. 
 

Mój starszy brat wziął kiedyś tacie pieniądze z kieszeni i potem bał się, 
i zwalił na mnie. Dostałem straszne lanie i okropnie płakałem, i wtedy on się 
przyznał. Tato chciał tez go zbić, aleja poprosiłem, żeby mu darował. 
Wszyscy byli poruszeni. 

-Nie sztuka cierpieć-powiedział wreszcie ksiądz Jan 
-sztuka cierpieć tak, jak Pan Jezus, który modlił się za żołnierzy 

przybijających go do krzyża. Kiedy mówi: naśladujcie mnie, pragnie abyśmy 
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nieśli swój krzyż tak jak on, bez nienawiści w sercu. Przebaczenie to wielka 
sztuka, ale tylko ono tak naprawdę otwiera ludzkie serca na Pana Boga. 

          Na tablicy pojawiało się coraz więcej karteczek. Na jednych były krótkie 
opowiadania, na innych rysunki, ot choć by takie jak ten przedstawiający 
szpitalne łózko z kroplówką. Wreszcie usłały całą krzyżowa drogę. 

-Teraz Pan Jezus już nie jest sam- uśmiechnął się ksiądz Jan. –Idziecie 
razem z nim. Do wielkiej rzeki jego cierpienia wpływają małe strumyczki 
waszych smutków, żalów i rozczarowań. Wy też nie jesteście sami. Nie ma 
takiej udręki, której by On nie znał i nie zrozumiał. Gdy poczujecie, że wasz 
krzyż robi się ciężki nie do wytrzymania, wołajcie Go na pomoc, a nadejdzie 
i umocni was. 

 
Maciek patrzył na swoją karteczkę przyszpiloną do XII stacji drogi 

krzyżowej. Czuł, że jeśli nie pogodzi się z tym, co się stało, jeśli nadal będzie 
buntował się i chował w sercu żal do Pana Boga, nie będzie miał prawa do 
tego ,,razem”, o którym mówił ksiądz. 

-Nie zostawiaj mnie Panie Jezu- modlił się całym sercem. 
-Chciałbym tak jak ty przyjmować wszystko z miłością. 

Gdy wrócił do domu, babcia wybierała się na cmentarz. 
-Mogę iść z tobą?- zapytał. 
-A co, też masz z dziadkiem do pogadania?- uśmiechnęła się babcia. 
-Mhmm… - mruknął tajemniczo Maciek, wsuwając do kieszeni zapałki, 

o których babcia zawsze zapominała.   

 

Jeżeli chcesz mnie naśladować, 
To weź swój krzyż na każdy dzień 
I chodź ze mną zbawiać świat 
Kolejny już wiek. 
Pieśń: ,,Jeżeli chcesz mnie naśladować” 

                                (MO) 

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

KWIECIEŃ W TWOIM OGRODZIE 

Ten miesiąc wszyscy miłośnicy ogrodów witają z radością. Mamy wiosnę 
i coraz wyraźniej widać jak budzi się przyroda. Jak sama nazwa miesiąca 
wskazuje, jest to miesiąc, w którym rozpoczyna się okres kwitnienia wielu 
roślin. Nadeszła już pora aby ostro zabrać się za porządkowanie ogrodu 
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po zimie i inne prace na działce. Będzie nam sprzyjać wydłużający się 
dzień.  Wykonując prace w ogrodzie pamiętajmy tylko aby się zbytnio nie 
rozpędzić, szczególnie przy odkrywaniu roślin, gdyż noce bywają jeszcze 
mroźne. 

Sad. Kończymy zimowe cięcie drzew w sadzie. Do kwietnia możemy 
opóźnić cięcie gatunków najbardziej narażonych na uszkodzenia 
mrozowe - śliw, morel, brzoskwiń i nektaryn. Początek kwietnia to 
ostateczny termin aby przyciąć winorośl (opóźnienie cięcia do kwietnia 
ma pozytywny wpływ w miejscach szczególnie narażonych na 
przymrozki). Tnąc winorośl pamiętaj, iż owocuje ona na pędach 
jednorocznych, wyrastających z pąków położonych na dwuletnich pędach 
zdrewniałych. Zwlekanie z przycięciem do końca kwietnia lub początku 
maja spowoduje silny wyciek soków z ran po cięciu i osłabi krzewy, zatem 
zabieg przeprowadź jak najszybciej. Zapobiegamy zakażeniu jabłoni 
parchem oraz mączniakiem. Opryski zwalczające parch jabłoni 
rozpoczynamy w fazie wydobywania się z pąków końcowych pierwszych 
liści. W zależności od pogody, pierwszy oprysk wykonujemy w połowie 
kwietnia lub na początku maja. Rozprzestrzenianiu się tych chorób 
sprzyja wilgoć, dlatego opryski wykonuje się przede wszystkim jeżeli 
padały deszcze. Warzywnik. Na miejsce stałe sadzimy rozsadę cebuli i 
pora, a na początku miesiąca - wczesnych odmian kalarepy i sałaty. 
Odmiany późniejsze wysadzimy pod koniec miesiąca. Do połowy kwietnia 
kończymy siew grochu i szpinaku. W drugiej połowie miesiąca na zagonie 
wysiewamy pora. Przez cały kwiecień możemy wysiewać rzodkiewkę, 
najlepiej w odstępach 7 do 10 dniowych w różnych miejscach. Wysiewamy 
nasiona średnio późnych odmian marchwi na zbiór wczesnojesienny, 
oraz nasiona pietruszki, pasternaku i kopru. Pikujemy siewki warzyw 
psiankowatych, takich jak pomidor, czy papryka. Pikowanie przyczyni 
się do wzbogacenia systemu korzeniowego roślin. Nasiona buraków 
ćwikłowych wysiewamy wprost do gruntu w rzędach oddalonych od 
siebie o 20 cm. Najlepiej siać je w bruzdę o głębokości 2 cm. Młode rośliny 
przerywamy, pozostawiając je w odstępach 15-centymetrowych. 
Rozpoczynamy ochronę warzyw przed szkodnikami. Aby je odstraszyć, 
warzywa możemy opryskać preparatem czosnkowym Bioczos, lub 
umieścić pałeczki czosnkowe w glebie. Uwaga - Bioczosu nie należy 
stosować przeciwko śmietce cebulance. W tym przypadku radzimy 
wysiewać cebulę naprzemianrzędowo z innymi roślinami, np. marchwią. 

Ogród ozdobny. Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony 
z roślin, czynność tą wykonujemy w kwietniu. Pamiętajmy aby krzewy 

http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/winorosl.php
http://poradnikogrodniczy.pl/maczniak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/parch-jabloni-objawy-opryski-zapobieganie-zwalczanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rozsadawarzyw.php
http://poradnikogrodniczy.pl/por.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#groch
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://poradnikogrodniczy.pl/papryka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/burak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/burak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/biopreparaty.php
javascript:displayWindow('pliki/szkodniki/17.html',500,350)
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wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury, np. budleję, odsłonić dopiero 
pod koniec miesiąca. Jeżeli budleja przymarzła, pędy ścinamy dość nisko. 
Roślina odbije. Jeżeli w marcu było zbyt zimno aby zdjąć zimowe osłony z 
krzewów róż i dokonać cięcia, również i to wykonujemy w kwietniu. 
Możemy też sadzić nowo zakupione róże. Przy zakupie krzewów 
wybierajmy takie, które mają co najmniej 3 zdrowe pędy i dobrze 
rozwinięty system korzeniowy - przeczytaj więcej o sadzeniu róż. 
Ściółkujemy glebę pod krzewami, zwłaszcza tymi o płytkim systemie 
korzeniowym (azalie, oczary, różaneczniki, czy wrzosy). Ściółka pomoże 
utrzymać w glebie wilgoć i zabezpieczy korzenie przed wysychaniem. 
Sadzimy liściaste drzewa i krzewy ozdobne (możemy sadzić dopóki nie 
zaczną wypuszczać pierwszych liści). Po posadzeniu silnie je przycinamy , 
a dookoła pnia formujemy w ziemi zagłębienia w kształcie mis, dzięki 
którym możliwe będzie zatrzymanie wody. Sadzimy również iglaki i 
gatunki zimozielone. Kwiecień to także czas sadzenia roślin cebulowych 
kwitnących latem. Rozpoczynamy prace wiosenne w oczku wodnym. 
Zacznij od sprawdzenia szczelności zbiornika i jego oczyszczenia 
(usuwamy gnijące resztki roślinne i resztki pokarmu dla ryb), 
oczyszczamy stawowe filtry i przygotowujemy je do rozruchu. Jeżeli staw 
był opróżniony na zimę, teraz napełniamy go wodą.  

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A  

W tym miesiącu prezentujemy przepisy na Święta Wielkanocne. Oto 

kilka pomysłów na śniadanie Wielkanocne. 

Jajka faszerowane w skorupkach 

 Składniki:  4 jajka,1 łyżka majonezu, sól, pieprz, 2 łyżki 
posiekanej natki pietruszki, 1 łyżka masła, bułka tarta 
Wykonania: Jajka ugotować na twardo, ostudzić. 
Delikatnie przeciąć jajka wzdłuż na pół nożem piłką, 
następnie bardzo delikatnie wyjąć jajka ze skorupek i zetrzeć na tarce o 
małych oczkach. Do startych jajek dodać, majonez, natkę pietruszki, 
wymieszać, posolić i popieprzyć do smaku. Wszystko wymieszać i farszem 
napełnić skorupki. Na talerzu rozsypać bułkę tartą i układać na niej stroną 
faszerowaną jajka. Na patelni rozgrzać masło (nie przypalić) i podsmażyć 
faszerowaną stronę jajek na złoty kolor. 
 

http://poradnikogrodniczy.pl/dikozdlis.php#budleja
http://poradnikogrodniczy.pl/roze2.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rozanecznik.php
http://poradnikogrodniczy.pl/zimozielone2.php#wrzos
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzcebul.php
http://poradnikogrodniczy.pl/oczkowiosna.php
http://poradnikogrodniczy.pl/napelniamy_oczko_woda.php
http://3.bp.blogspot.com/-XTVr1xfWRGA/UWQBZJonRcI/AAAAAAAAeDw/k0Hb4I6WALs/s1600/20130331_094432.jpg
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Babka waniliowa gotowana  
 
Składniki: 6 jajek,1 kostka margaryny,1 szklanka mąki pszennej,1 szklanka 
mąki ziemniaczanej,1 szklanka cukru,2 łyżeczki proszku do pieczenia,1 olejek 
waniliowy (cały)  
Wykonanie: Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami. Mąkę przesiać z 
proszkiem do pieczenia. Białka ubić na sztywno. Do margaryny 
naprzemiennie dodawać białka i mąkę. Dokładnie 
wymieszać i wylać do formy. Formę włożyć do wrzącej 
wody w garnku i gotować przez 60 minut na słabym ogniu. 
Formę należy przykryć czymś ciężkim aby się nie 
przechyliła. Gotową babkę polać polewą czekoladową. 
 
Karkówka pieczona  

 
Pieczona karkówka jest miękka, delikatna i rozpływa się w ustach. Doskonale 
nadaje się podawana na ciepło w towarzystwie, np. ziemniaków i surówki,  
oraz jako wędlina na kanapki. 

 
Składniki: ok. 1,2-1,5 kg karkówki ,ok. 1 łyżki soli, 4 ząbki 
czosnku,1 płaska łyżeczka pieprzu czarnego świeżo 
mielonego,1 łyżeczka słodkiej papryki,1 czubata łyżeczka 
majeranku.  
Wykonanie: Karkówkę nacieramy wymieszanymi razem 

przyprawami oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem (2 ząbkami). 
Pozostałe 2 ząbki czosnku kroimy w plasterki, a mięso szpikujemy i 
wkładamy w nacięcia czosnek.  Mięso przekładamy do rękawa do pieczenia i 
odstawiamy do lodówki do zamarynowania na całą noc, a najlepiej na dobę.  
Po tym czasie mięso wstawiamy w rękawie do nagrzanego piekarnika. 
Pieczemy około 1,5 godziny w temperaturze 180°C, aż mięso będzie miękkie 
i zrumienione. Po upieczeniu odstawiamy do przestudzenia na około 10 
minut. Zbyt szybkie pokrojenie mięsa spowoduje, że wypłyną z mięsa soki i 
mięso stanie się suche. Mięso można także pozostawić do całkowitego 
wystudzenia, a następnie przenieść do lodówki, aby mięso się związało, co 
ułatwi krojenie i podawać w zimnej formie jako wędlina na kanapki.  
 

http://3.bp.blogspot.com/-pB16oDRJZ2I/UWQ_HByxs6I/AAAAAAAAAuQ/zZ7VPc3DssE/s1600/babka+gotowana1---.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-WDOCBRXVk4c/Usw4ReEWQNI/AAAAAAAAHqU/mpgcPXSIzz8/s1600/DSC_0843.JPG
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Sernik na biszkoptach  

 

Składniki 10–12 porcji: 80 dag mielonego 
tłustego twarogu, 6 jajek, pół szklanki śmietany, 
25 dag cukru, torebka cukru waniliowego, torebka budyniu waniliowego, 
łyżeczka skórki otartej z cytryny, 10 dag rodzynek. Do sera dodaj 
kandyzowaną skórkę pomarańczy.  
Ponadto: 1 paczka podłużnych biszkoptów szampańskich, biała i ciemna 
polewa czekoladowa  
Wykonanie: 
1. Rodzynki umyj, osącz, osusz. Twaróg zmiksuj ze śmietaną. Żółtka utrzyj z 
cukrem i cukrem waniliowym na białą puszystą masę. Wsyp budyń, dokładnie 
wymieszaj i dodaj do sera razem ze skórką otartą z cytryny. Masę dokładnie 
zmiksuj. Po zmiksowaniu wrzuć rodzynki. Białka ubij na sztywną pianę. Dodaj 
do masy serowej i delikatnie wymieszaj.  
2. Na dnie prostokątnej formy ułóż warstwę biszkoptów. Wlej na nie masę 
serową, wyrównaj łopatką wierzch.  
3. Wstaw formę do piekarnika nagrzanego do temp. 180˚C. Piecz ok. 50 minut. 
Po ostudzeniu udekoruj polewą czekoladową. 

                                  (EZ) 

S m a c z n e g o !  

 

WSPÓLNOTA DLA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW 

Powołanie Wspólnoty 
Powołaniem Wspólnoty jest wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy swoje, 
rodzin, parafii  i tych, co jeszcze przepraszać nie potrafią, oraz działanie na 
rzecz  intronizacji Serca Jezusa, czyli uznanie Jezusa Królem i Panem naszego 
serca i życia. Królem, który króluje przez miłość płynącą z Jego Boskiego Serca 
i który powołał nas, byśmy głosili Jego chwałę i budowali Jego Królestwo 
Prawdy i Życia, Sprawiedliwości i Pokoju, Miłości i Miłosierdzia, byśmy byli 
Jego świadkami, a Jego  radość, dobroć potęga i moc była z nami. 
 

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność 

Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ przy naszej parafii. Jeśli chcesz 

javascript:open_foto('http://polki.pl/work/privateimages/formats/E/112621.jpg','');
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wspólnie z nami chwalić Pana i wynagradzać Mu za grzechy ludzkości, 

przyjdź na nasze spotkanie w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 

18:30 w salce na plebani. W każdy piątek, w godz. 17:00 – 17:30 modlimy 

się w intencji wynagradzającej za grzechy nasze, naszych rodzin i naszej 

parafii. Przyłącz się do nas – potrzebujemy Cię !  

 

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   

Papieskie intencje za ewangelizację w kwietniu: 

Aby Zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca ludzi doświadczających 

bólu i choroby. 

Papieskie intencje ogólne w marcu: 

Aby rządzący troszczyli się o sprawiedliwy podział wszelkich dóbr i 

surowców naturalnych. 

 

 

 

 

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  230  

Ma te r ia ły  d o ga ze t ki  mo żna  pr ze s y ła 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

