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JEZ U 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    
w Dychowie 

 

                NR 26                    Czerwiec’ 2014 

 

X  –  l e c i e  P a r a f i a l n e g o  O d d z i a ł u   

A k c j i  K a t o l i c k i e j  w  D y c h o w i e  

No proszę… aż się wierzyć nie chce, że  minęło już 10 lat!!! 

             A początki były takie: Chcąc wzbogacić sferę duchową i zmobilizować 

społeczeństwo naszej parafii do czynnego udziału w jej życiu i z myślą o rozwoju 

dzieła Nowej Ewangelizacji poprzez apostolstwo dorosłych, młodzieży i dzieci 

przy dużym wsparciu księdza Stanisława Karlińskiego,  powstała inicjatywa, by 

powołać Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.          

        A ponieważ było to dla nas nowe wyzwanie i nieznany dotąd obszar 

działania zaprosiliśmy na spotkanie osoby doświadczone i działające od dawna 

w AK. Otrzymaliśmy od nich wiele cennych wskazówek, rad, jak można mimo 

początkowych trudności utworzyć stowarzyszenie, które będzie dobrze 

oddziaływało na życie religijne i społeczne środowiska lokalnego. Pierwszym 

prezesem POAK w Dychowie został Bogusław Grabowski, a mianował go Biskup 

Adam Dyczkowski dnia  24.V.2004 r. Nasz oddział liczył wtedy siedmiu 

członków.  
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Zaczynaliśmy formując się i organizując różne inicjatywy: 

- odbyliśmy pielgrzymko-wycieczkę "Szlakiem Piastowskim", a w drodze 

powrotnej zatrzymaliśmy się w Lednicy pod "Bramą Rybą", w Pniewach u Sióstr 

Urszulanek, gdzie założycielką była kanonizowana Urszula Ledóchowska; 

- zorganizowaliśmy wieczór wspomnień, gdzie gośćmi byli weterani naszych 

terenów; 

- inicjowaliśmy bale sylwestrowe, zabawy andrzejkowe; 

- odbył się Koncert Dziecięcego Zespołu Smyczkowego z PSM pierwszego 

stopnia z Jeleniej Góry; 

-odbywały się spotkania opłatkowe; 

- 20.V.2005 r. otwarliśmy świetlicę przy plebanii; 

- w marcu 2006 r. odbył się Koncert Cameraty Lubuskiej z okazji pierwszej 

rocznicy śmierci Jana Pawła II; 

- uczestniczyliśmy w uroczystościach dziękczynnych za obecność Maryi w 

figurze Niepokalanego serca 31.V-03.VI.2006 oraz posadzeniu sadzonek dębu 

szypułkowego przy naszej figurze Matki Bożej; 

- zorganizowaliśmy wystawę poświęconą życiu i ostatnim chwilom Naszego 

Kochanego Papieża Jana Pawła II, którą odwiedził J.E. Ks. Bp Paweł Socha; 

-współorganizowaliśmy festyny; 

-uczestniczyliśmy w uroczystościach Jubileuszowych naszych Księży; 

- czynnie braliśmy udział w uroczystościach Chrystusa Króla - patrona AK; 

-braliśmy udział w uroczystym Ingresie Bp. Stefana Regmunta; 

- współorganizowaliśmy Koncert Pieśni Religijnych w wykonaniu Krzysztofa 

Koniarka; 

- organizowaliśmy Dni Seniora; 

-uczestniczyliśmy w Mszach Prymicyjnych Księdza Krzysztofa Marcinkowskiego 

i Księdza Łukasza Mielnika; 
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- od momentu, gdy prezesem została p. Anna Kasprzyk organizujemy Parafialny 

Festiwal Kolęd i Pastorałek; 

- uczestniczymy w rekolekcjach wielkopostnych AK; 

- czynnie bierzemy udział w Ogólnopolskich Pielgrzymkach AK w Częstochowie; 

- organizujemy Dni Papieskie oraz wystawy plastyczne i multimedialne; 

- braliśmy udział w konferencji w sali kolumnowej Sejmu RP;  

- organizowaliśmy akcje "Piernikowe serca" oraz "Palmy wielkanocne" w 

wykonaniu dzieci i młodzieży; 

- uczestniczymy w rejonowych spotkaniach POAK. 

 Aby upamiętnić nasze różne poczynania na niwie działalności POAK 

prowadzimy Kronikę, dzięki której możemy odtworzyć za pomocą treści, zdjęć, 

artykułów te wszystkie ważne wydarzenia. Na jej kartach zamieszczone są 

także wpisy takich osobistości jak: Ks. Bp. Pawła Sochy, Ks. dr. Mariusza 

Jagielskiego wicedyrektora Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, 

Księży Pallotynów, którzy byli obecni podczas nawiedzenia obrazu Jezusa 

Miłosiernego, misjonarzy z Włoch i Etiopii, członków DIAK. 

   I Bogu niech będą dzięki za te 10 lat, za to, że mogliśmy w tylu dziełach 

uczestniczyć, bo przecież naszym celem jest - poprzez stałą formację -  

przechodzenie do czynów, służąc ludziom i Kościołowi. 

 

Czerwiec –  miesiącem Kultu  
Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Tak jak maj w Kościele katolickim jest uważany za miesiąc maryjny, czerwiec 
uznaje się za specjalny miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Pana 
Jezusa. Choć kult ten należy do pobożności ludowej, która nie jest stricte 
liturgią, swoim istnieniem i praktyką przydaje liturgii kolorytu i ciepła 
przypominając najważniejszą prawdę, że Bóg, którego w niej czcimy, jest 
miłością, jest żywym organizmem płonącym gorącą miłością do swoich 
stworzeń. Zarówno Biblia jak i teologia Kościoła są w tym jednomyślne 
podając racje istnienia tego kultu i formy jego realizacji. Jednak bodziec dała 
mu dopiero tradycja zmuszając niejako Magisterium Kościoła do oficjalnego 
zabrania głosu. 
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Może zastanawiać, dlaczego czerwiec jest obrany za 
miesiąc adoracji Serca Pana Jezusa? Na pewno nie jest tak 
z powodu pogody, jak w przypadku Maryi (wiosenne 
przebudzeniem przyrody sprawiło, że maj poświęcono 
Najświętszej Maryi Pannie). Czerwiec, jakkolwiek też 
piękny, dał genezę kultowi Serca Jezusa z racji 
najważniejszego objawienia dotyczącego tego kultu, jakie 
otrzymała 10 dnia tego miesiąca 1675 r., Małgorzata 
Maria Alacoque (zm. 1690), skromna zakonnica wizytka z 
klasztoru Paray-le-Monial. Objawienie to, należące do 
ostatniego z czterech wielkich objawień, jakie otrzymała 
mistyczka francuska, miało miejsce w piątek po oktawie 
Bożego Ciała. Ono samo nawoływało też do obwołania święta ku czci Serca 
Pana Jezusa właśnie w pierwszy piątek czerwca po oktawie Bożego Ciała, by 
w ten sposób poprzez przyjętą Komunię św. i pobożne praktyki wynagrodzić 
Bogu za grzechy świata. Jak wynika więc z objawień, czerwiec wydaje się być 
miesiącem wybranym przez samego Boga. 

Wspomniane objawienia należą do gatunku objawień prywatnych, w 
odróżnieniu od publicznych. Te ostatnie zakończyły się z chwilą śmierci 
ostatniego apostoła, czyli świadka życia Jezusa Chrystusa (więc ok. 96 r., 
kiedy umarł Jan Apostoł), i jako takie należą do obiektywnego dziedzictwa 
wiary, na fundamencie którego Kościół buduje swoje dogmaty. Te pierwsze 
natomiast są prywatne, mają miejsce w każdym czasie i obowiązują tylko 
tych, którzy je otrzymali. Kościół po skrupulatnych badaniach zatwierdza te 
objawienia i podaje je jako formy krzewienia i pogłębienia wiary 
pozostawiając je decyzji każdego wierzącego. Objawienia Małgorzaty Marii 
Alacoque należą właśnie do takich objawień. Cały przekaz czterech wielkich 
objawień, jakie otrzymała (1673-1675), dotyczył roli Serca Jezusowego dla 
naszego zbawienia i formy jego czci. W rzeczywistości jednak zbierał on 
dotychczasową tradycję wieków wcześniejszych, którą stopniowo 
aprobowała Stolica Apostolska (1765, 1856, 1889). 

Ktoś może słusznie się zastanawiać, skąd kult do Serca Pana Jezusa, skoro 
nigdy nie zostało ono za życia Jezusa szczególnie uwypuklone? Znane są Jego 
rany, cierniem ukoronowana głowa, ale skąd serce? Właśnie z ran Jezusa, a 
właściwie z piątej rany przebitego włócznią boku, skąd wypłynęła krew i 
woda. Otóż już w tradycji średniowiecza w boku tym zauważono ukryte serce 
miłości Bożej, przebite dla naszego zbawienia. Współgrało ono wyraźnie z 
ogólnie znanym symbolem miłości wyrażonym przez serce, dlatego stało się 
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czytelnym i jasnym znakiem Bożej miłości względem nas, potwierdzonym nie 
raz w Piśmie św. Na światło dzienne wyszło jednak wraz z działalnością św. 
Jana Eudesa (zm. 1680), gorliwego krzewiciela kultu dwóch serc Jezusa i 
Maryi, oraz pod wpływem objawień Małgorzaty Marii Alacoque, stając się z 
czasem treścią powszechnego kultu. 

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ), pod wpływem objawień 
wspomnianej mistyczki, przybrał kilka form: celebrowanie uroczystości NSPJ 
przypadającego w piątek po oktawie Bożego Ciała; Godzina Święta, 
przynajmniej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy z 
czwartku na piątek dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym; 
praktyka pierwszych, kolejnych dziewięciu piątków miesiąca, spowiedzi i 
Komunii św., jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego; 
litania do Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ; 
pozostałe formy: koronka oraz pieśni do Serca Pana Jezusa, zwyczaj 
poświęcania Sercu Pana Jezusa rodzaju ludzkiego, państw, narodów, diecezji, 
parafii i jednostek; wizerunki serca Jezusowego, świątynie o tym imieniu, 
zakony i bractwa pod tą nazwą; czasopisma oraz publikacje poświęcone czci 
Serca PJ. 

Wniebowstąpienie  Pańskie  
Chrystus przed swoim wstąpieniem do nieba pouczył swoich uczniów co mają 

czynić, by Jego dzieła zbawcze dalej trwało. Mocą Jego władzy danej Mu od 

Ojca w niebie i na ziemi, mają oni nauczać wszystkiego, co im Jezus przykazał, 

nakłaniając ludzi do nawrócenia, w wyniku czego winni udzielać im chrztu w 

imię Trójcy Świętej. On sam gwarantuje im Swoją obecność w Duchu Świętym, 

trwającą aż do końca świata. Jezus powiedział to uczniom, mimo iż wielu 

wątpiło w Niego, co oznacza, że skutki zbawczego działania Chrystusa 

obejmują wszystkich, którzy zostaną nim obdarzeni, nawet wtedy, kiedy 

szafarze Jego tajemnic nie mają zbyt mocnej wiary. Duch Święty ich umocni, 

byle by tylko czynili to w imię Chrystusa. Św. Łukasz potwierdza mandat 

głoszenia Ewangelii apostołom dany im przez Jezusa przed Jego 

wniebowstąpieniem. Wcześniej jednak w ciągu tych czterdziestu dni 

zmartwychwstały Pan miał umacniać ich w wierze co do Jego Boskiej misji 

spełnionej przez krzyż i jej skuteczności wykazanej właśnie w 

zmartwychwstaniu. Odchodząc do nieba Jezus obiecywał im zesłanie i chrzest 

w Duchu Świętym, który obdarzy ich prawdziwą mocą do świadczenia o Nim 

aż po krańce ziemi. 
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Zesłanie  Ducha Święt ego 

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa pierwotny Kościół zostaje 
obdarowany z nieba darem Ducha Świętego, Ducha który przyczyni się do 
jego większej skuteczności ewangelizacyjnej. W wyniku tego, apostołowie 
zaczynają przemawiać różnymi językami przyciągając do siebie nowe rzesze 
ludzi z różnych środowisk kulturowych, na znak zapowiedzi powszechności 
Kościoła. Jednak największym darem zmartwychwstałego Chrystusa jest 
zdolność, jaką otrzymali apostołowie, do odpuszczania grzechów w tymże 
Duchu, ponieważ w ten sposób zacznie się szerzyć prawdziwy pokój na ziemi. 
Śmierć Jezusa na krzyżu przyniosła przebaczenie grzechów ludzkości, która 
teraz wraz z zesłaniem Ducha Świetego wchodzi w życie Kościoła poprzez 
posługę apostołów: „Weźmijcie Ducha Świetego, mówi Jezus. Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane”. Pojednane serce każdego człowieka we krwi Chrystusa, mocą 
Ducha Świętego działającego w sakramencie pojednania sprawowanego 
przez sługi Kościoła, ma moc zmieniać całe społeczeństwa i w ten sposób 
wprowadzać na nowo miłość do Boga i ludzi, czyli pokój. Jest to, jak na razie, 
jedyny skuteczny sposób przemiany świata na lepsze. Dlatego, „nikt nie może 
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”, bo to On jest teraz 
sprawcą nowego porządku świata płynącego z krzyża. 

Uroczystość Trójcy  Świętej  

Tajemnica Trójcy Świętej, podstawowa prawda chrześcijańskiej wiary, 
została objawiona w Chrystusie. W Starym Testamencie Mojżesz po widzeniu 
oblicza Bożego prosił Jahwe o obecność miłosierdzia Bożego pośród ludu 
Bożego. Obecność ta jednak dopiero przez Chrystusa, nowego Mojżesza, 
zostaje wprowadzona mocą działającego Ducha Świętego. Bóg w Chrystusie 
dopiero prawdziwie „przebacza winy nasze i grzechy nasze i czyni nas swoim 
dziedzictwem”. Tak przedstawiony Jahwe jest dla nas „Bogiem miłości i 
pokoju”, który udziela się w Chrystusie każdemu mocą działającego Ducha. W 
ten sposób, jak nas naucza dziś św. Paweł, cała Trójca Święta ma udział w 
naszym zbawieniu: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa (okazana na krzyżu), miłość 
Boga (Ojca, który posłał swego Syna) i udzielanie się Ducha Świętego (jako 
wzajemnej miłości Ojca i Syna)” jest zawsze z nami wszystkimi. Tak się 
zrealizował Boży plan zbawienia zogniskowany w Chrystusie: „Tak Bóg 
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego 
Syna na świat, aby go potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony”. 
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Teraz rzeczywiście trzymając się słów Mojżesza, możemy powiedzieć, że „Pan 
jest Panem, Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i 
wierność” 

Bo że Cia ło  

Chociaż bezpośrednią przyczyną ustanowienia dzisiejszej uroczystości 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej popularnie Bożym Ciałem, był 
słynny cud eucharystyczny w Orvieto (1263), który sprowokował papieża 
Urbana IV do jej proklamacji w 1264 roku, to jednak jej podstawy mamy w 
nauczaniu samego Jezusa. Jezus miał ustanowić swe Najświętsze Postaci w 
Wielki Czwartek, w dzień poprzedzajacy Jego śmierć na krzyżu, gdzie oddał 
Swe ciało i przelał Swoją krew. Wtedy, w Wielki Czwartek zostawił swoją 
obecność w ofiarowanym chlebie i winie zachęcając uczniów do ich 
spożywania na pamiątkę Jego śmierci zbawczej. W swojej eucharystycznej 
przemowie, którą zanotował Jan Ewangelista, uczył że w ten sposób ”jest On 
chlebem żywym, który z nieba zstąpił, a każdy kto spożywa ten chleb, będzie 
żył na wieki. Tym chlebem jest Jego Ciało za życie świata”. Naśladowcy 
Chrystusa mają karmić się tym duchowym pokarmem w ich wędrówce życia, 
bowiem wtedy dopiero mają gwarancję życia Boże w sobie. Chrystus sam 
uczył: „Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna 
Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 
Albowiem, kto spożywa moje Ciało i pije moją krew, ma życie wieczne”. W ten 
sposób Pan karmi swój lud niczym Jahwe karmił lud Izraela manną podczas 
jego 40.letniej wedrówki przez pustynię. 

Uroczystość Św.  Piotra i  Pawła  

Pierwotny Kościół od początku budował się przykładem świadectwa o 
Chrystusie w przypadku jego dwóch filarów: Piotra i Pawła. Piotr w relacji 
Dziejów Apostolskich znosił prześladowania ze względu na Chrystusa i Jego 
Ewangelię wśród swych żydowskich pobratymców. Herod zauważywszy, że 
tym może się przypodobać Żydom, uwięził Piotra i innych, którzy z nim byli, 
by ich im wydać w dniu Paschy. Uratowani wcześniej mocną ręką Boga 
(anioła) mogli dalej z radością głosić Ewangelię i cierpieć dla sprawy Bożej. 
W przyszłości już za niedługo zostanie ścięty w Rzymie. Przykład Piotra jest 
tu tym ważniejszy, że zgodnie z zapowiedzią Mistrza był on gwarantem 
jedności i pewności głoszonej Dobrej Nowiny Kościoła. Z drugiej strony, 
nawrócony faryzeusz i gorliwy wyznawca Boga Jahwe staje się dzięki łasce 
Bożej Chrystusa, napotkanej pod Damaszkiem, przykładem poświęcenia życia 
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aż po śmierć dla sprawy Bożej wśród narodów pogańskich. Paweł jest tego 
świadomy, albowiem będąc w więzieniu rzymskim przygotowuje się na tę 
śmierć, co znalazło wyraz w jego liście do Tymoteusza: „Krew moja ma już być 
wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia”. Tak oto męczeństwo obydwu filarów Kościoła stało się 
przykładem do ich chwalebnego naśladowania. 

 (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 maju 
otrzymali: 
* Hanna Palimąka – Holandia 
 
Do I Komunii świętej 18 maja 2014 
przystąpili:  
 

1. Beck Sophie Marie 
2. Bochonos Paulina 
3. Czerkies Jagoda 
4. Duchnowska Maria 
5. Duchnowski Mateusz 
6. Hołownia Mateusz 
7. Kleuskens Patryk 
8. Kuczak Oliwia 
9. Kulka Maja 
10. Łatka Oliwier 
11. Mucha Sabina 
12. Pater Anna 
13. Pawłowska Aleksandra 
14. Piotrowski Oskar 
15. Plawgo Julia 
16. Smyk Bartosz 
17. Stefaniak Adrian 
18. Stefanowicz Natasza 
19. Świątek Marlena 
20. Wąchała Maciej 

Do wieczności w miesiącu maju 
odeszli: 
śp. Alicja Kret – Dychów 
śp. Włodzimierz Jastrzębski – Stary 
Zagór 
   
Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 
CZERWIEC 
NIEDZIELA 08.06.2014 
godz. 8.00 – w intencji Moniki i 
Piotra Straszkiewicz z okazji 10 
rocznicy ślubu  
godz. 11.00 – w intencji 
Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej z okazji 10 lecia 
powstania 
PONIEDZIAŁEK 09.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Alicja Kret w 30 
dni po śmierci 
WTOREK 10.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski w 30 dni po śmierci 
ŚRODA 11.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Jerzy Załużny w 
20 rocznicę śmierci – od siostry 
Bogumiły z rodziną 
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PIĄTEK 13.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Janina, Ewa 
SOBOTA 14.06.2014 
godz. 17.00 – śp. Zofia, Edward 
Kula 
godz. 17.00 – w intencji Marty i 
Kamila z okazji 5 rocznicy ślubu – 
intencja od Babci 
NIEDZIELA 15.06.2014 
godz. 8.00 – śp. Maciej Grudziński 
w 3 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Jerzy Załużny w 
20 rocznicę śmierci – od żony z 
rodziną 
ŚRODA 18.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Ryszard Piechocki 
w 1 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 19.06.2014 
godz. 10.30 – śp. Rozalia, Wojciech, 
Józef 
godz. 10.30 – za parafian oraz ks. 
Proboszcza Marka 
PIĄTEK 20.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Łucja Kubiak w 1 
rocznicę smierci 
NIEDZIELA 22.06.2014 
godz. 8.00 – śp. Edward Burzyński, 
śp. Zenon i Mirosława Burzyńscy 
godz. 11.00 – śp. Antonina, 
Stanisław, Zygmunt Szczepaniak i 
śp. Zygmunt Jastrzębski 
PONIEDZIAŁEK  23.06.2014 
godz. 18.00 – w intencji wszystkich 
Ojców z okazji Dnia Ojca 
WTOREK  24.06.2014 
godz. 18.00 – w intencji Moniki i 
Tomasza z okazji Urodzin – o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej 
ŚRODA 25.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Helena i Ryszard 
Kret 
CZWARTEK 26.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Maria Wróbel w 
10 rocznicę śmierci  
PIĄTEK  27.06.2014 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA  28.06.2014 
godz. 17.00 – śp. Jan Nowak - 
imieninowa 
NIEDZIELA 29.06.2014 
godz. 8.00 – śp. Antonina i Antonii 
Zuber i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Joanna w 1 
rocznicę śmierci, Bolesław 
Stróżniak, śp. Emilia Sosnowska w 
2 rocznicę śmierci, śp. Wojciech 
Sosnowski w 11 rocznicę śmierci 
 
 
LIPIEC 
PIĄTEK  04.07.2014 
godz. 18.00 – w intencji Wspólnoty 
dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
SOBOTA  05.07.2014 
godz. 17.00 – śp. Bożena Osuch w 2 
rocznicę śmierci, śp. Tadeusz i 
Bogdan Osuch    
NIEDZIELA 06.07.2014 
godz. 8.00 – śp. Anna Straszkiewicz 
godz. 11.00 – śp. Roman, Marianna 
i Ewa 
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Intencje mszalne w kościele w 
Bronkowie: 
CZERWIEC 
NIEDZIELA 08.06.2014 
godz. 8.30 – śp. Danuta Kostrzewa 
w 4 rocznicę śmierci  
CZWARTEK 12.06.2014 
godz. 18.00 – śp. Bronisława, 
Kazimierz Klucznik i śp. Maria, 
Michał Topczak 
NIEDZIELA 15.06.2014 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, 
Franciszek Sobscy 
CZWARTEK 19.06.2014 
godz. 9.00 – śp. Edward Kowalski, 
śp. Antonina, Antoni Zuber 
NIEDZIELA 22.06.2014 
godz. 9.30 – śp. Jan Halkowicz 
CZWARTEK 26.06.2014 
godz. 17.00 – śp. Helena, Andrzej 
Kowalscy 
NIEDZIELA 29.06.2014 
godz. 9.30 – śp. Danuta, Jan, Jerzy 
Sołtysiak 
 
 
 

LIPIEC 
NIEDZIELA 06.07.2014 
godz. 9.30 – w intencji Emilii z 
okazji 18 urodzin 
 
Intencje mszalne w kościele w 
Brzózce: 
CZERWIEC 
NIEDZIELA 08.06.2014 
godz. 9.30 – śp. Stanisław Haber 
NIEDZIELA 15.06.2014 
godz. 12.30 – śp. Józef Szymański w 
36 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 19.06.2014 
godz. 9.00 – śp. Leonia, Piotr, 
Florian, Jakub Błaszków 
NIEDZIELA 22.06.2014 
godz. 11.00 – śp. Jan Cybulski - 
imieninowa 
NIEDZIELA 29.06.2014 
godz. 12.30 – śp. Bożena 
Golinowska w 25 rocznicę smierci 
LIPIEC 
NIEDZIELA 06.07.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
                                                      (MK) 

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

Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze                             
zaprasza do nauki 

Sprawa nauczania i wychowania młodego pokolenia 
stanowi ważne zadanie rodziny i Kościoła, dlatego też Akcja Katolicka Diecezji 
Zielonogórsko – Gorzowskiej jako organ prowadzący, podejmuje dzieło 
rozwoju Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Serdecznie dziękuje 



11 

 

wszystkim tym, którzy w mijającym roku szkolnym włożyli wiele osobistego 
wysiłku w działalność tej placówki. Z niezmienną świadomością, że w 
dzisiejszym otoczeniu należy nieustannie budować i uwrażliwiać na 
wychowanie młodego pokolenia w oparciu o Boże wartości, pragnę zachęcić 
do podjęcia nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015. Aktualnie 
prowadzone są zapisy uczniów do klas: I, II, III, IV i V szkoły podstawowej 
oraz I, II, III gimnazjum. Czesne,  czyli miesięczna opłata za naukę wynosi 150 
zł. Istnieje możliwość spotkania indywidualnego z rodzicami. 
Więcej szczegółów na www.katolik.zgora.pl. Tel. 68 327 39 93  lub  794 
377 770 

 

 

W dniu 27 maja 2014 r. został przeprowadzony parafialny etap konkursu 
Ojczyzno Ma. W konkursie wzięło udział 7 gimnazjalistów. Do zmagań 
diecezjalnych zakwalifikowali się uczniowie klasy pierwszej: Rafał Sieradzki, 
Wiktoria Piotrowska, Hubert Miazgowicz. Etap diecezjalny odbędzie się w 
listopadzie w przeddzień Święta Niepodległości. Pamiętając wspaniały 
sukces Asi Sieradzkiej sprzed dwóch lat, życzymy naszym młodym 

przedstawicielom równie wysokich miejsc w tym konkursie. 
(AK) 

 

Sanktuaria Diecezjalne 

Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu 

 

W sierpniu 1999 r. biskup 
zielonogórsko-gorzowski Adam 
Dyczkowski erygował parafię pw. 
Pierwszych Męczenników Polski w 
Międzyrzeczu, powierzając jej 
prowadzenie księżom pallotynom. 
Wiosną 2000 r. rozpoczęto budowę 
kościoła – sanktuarium. 

12 listopada 2000 r. odbyły się w Międzyrzeczu uroczystości z 
okazji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa. Procesja z relikwiami z kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela, udała się na teren budowanej świątyni – 

http://www.katolik.zgora.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_zielonog%C3%B3rsko-gorzowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_zielonog%C3%B3rsko-gorzowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Dyczkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Dyczkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Pierwszych_M%C4%99czennik%C3%B3w_Polski_w_Mi%C4%99dzyrzeczu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Pierwszych_M%C4%99czennik%C3%B3w_Polski_w_Mi%C4%99dzyrzeczu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Pierwszych_M%C4%99czennik%C3%B3w_Polski_w_Mi%C4%99dzyrzeczu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pallotyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/2000
http://pl.wikipedia.org/wiki/2000
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tysi%C4%85clecie_Pa%C5%84stwa_Polskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Relikwie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Mi%C4%99dzyrzeczu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Chrzciciela_w_Mi%C4%99dzyrzeczu
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tynia
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sanktuarium, w którym odbyła się msza i pobłogosławienie kamienia 
węgielnego. Delegacja pod przewodnictwem biskupa Pawła Sochy 23 
marca 2001 r. przybyła do Pragi, skąd za zgodą arcybiskupa praskiego, 
kardynała Miloslava Vlka przywiozła partykuły relikwii Pięciu Braci dla 
kościołów pod ich wezwaniem, w tym i dla budowanego sanktuarium w 

Międzyrzeczu. W kościele św. Wojciecha 
11 listopada 2001 r. odbyła się 
uroczysta intronizacja relikwii. Od 16 
lutego 2002 do 11 kwietnia 2003 r. 
trwała peregrynacja relikwii 
Męczenników Międzyrzeckich po 
parafiach diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej. 14 czerwca 2003 w 
Międzyrzeczu z udziałem Konferencji 
Episkopatu Polski odbyły się 

uroczystości millenium śmierci 
Pierwszych Męczenników Polski, podczas których został odczytany 
okolicznościowy list Jana Pawła II. 13 listopada 2012 biskup Stefan 
Regmunt ustanowił kościół parafialny pw. Pierwszych Męczenników Polski 
w Międzyrzeczu sanktuarium. Pięciu braci męczenników zwani 
również Pierwszymi Męczennikami Polski lub Pięcioma Świętymi Braćmi 
Międzyrzeckimi – dwóch włoskich benedyktynów: Benedykt i Jan, 
dwóch słowiańskich nowicjuszy i jednocześnie rodzonych 
braci: Izaak i Mateusz oraz Krystyn. W nocy z 10 na 11 listopada 1003 zostali 
zamordowani w napadzie rabunkowym, najprawdopodobniej celem był 
rabunek srebra, które ofiarował Bolesław Chrobry dla opactwa. W Kościele 
katolickim uznani za świętych męczenników.  Opiekę nad sanktuarium jako 
kustosz sprawuje ks. Marek Rogeński (SAC), jednocześnie pełniąc 
obowiązki proboszcza parafii. Święto patronalne przypada 13 listopada. 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 
Kolejny fragment opowieści z roku liturgicznego dla dzieci 

pt: ,, Będzie padało w Boże Ciało” 

 
-Będzie padało-westchnęła babcia wyłączając radio. 
-To może darujmy sobie procesję…-zaproponował nieśmiało Bartek. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_w%C4%99gielny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_w%C4%99gielny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Socha
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Praga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_i_arcybiskupi_prascy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miloslav_Vlk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Intronizacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/2002
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peregrynacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_Episkopatu_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_Episkopatu_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/2012
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Regmunt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Regmunt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyrzecz
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowicjat
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1003
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kustosz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proboszcz
http://pl.wikipedia.org/wiki/13_listopada
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Strasznie nie lubił chodzić tak wokół kościoła w tłumie ludzi, nawet kiedy 
świeciło słońce. Basia zmartwiła się. 
-A ja już naskubałam płatków…..-Kto powiedział że nie pójdziemy -
uśmiechnęła się babcia.-Wyobraź sobie Basieńko, że wszyscy patrzą na niebo, 
kręcą głowami i postanawiają zostać w domu. Nastawiają wodę na herbatkę, 
włączają telewizor, komputer….. A Pan Jezus? Czeka opuszczony i 
zapomniany pod złotym baldachimem, jak ktoś kto zaprosił gości do domu na 
imieniny i siedzi sam przy zastawionym stole. Bartek poruszył się 
niespokojnie. Przypomniała mu się Droga Krzyżowa, w klasie, i słowa księdza 
Marcina: ilu miał uczniów Pan Jezus? A ilu przy nim zostało? Bez słowa zaczął 
się ubierać. Ciężkie chmury wisiały nisko nad ziemią, gdy procesja ruszyła do 
czterech ołtarzy.  Basia w krakowskim stroju szła z przodu, Bartek w 
komunijnej albie razem z kolegami. Pierwszy ołtarz nic, drugi ołtarz zaczęło 
lekko kapać. Wiatr dmuchnął mocniej i o dziwo przestało padać. Gdy przy 
czwartym ołtarzu ksiądz czytał Ewangelię, gdzieś przez chmury błysnął 
promyk słońca jak by zapewnienie z góry nie bójcie się, Ja jestem.  
Cud przemienienia Pańskiego jest tak wielki, że nie sposób go nie uczcić. 
Przyprowadziła nas tu miłość, radość i wdzięczność. Wychodzimy z 
kościoła, bo chcemy powiedzieć wszystkim, całemu światu: Oto nasz 
Pan! Tak bardzo nas umiłował, że dał nam samego siebie, abyśmy 
nie ustali w drodze. Czy może być większa miłość? 
  Zasypiając, Bartek myślał o Panu Jezusie. Odnalazł wzrokiem 
drewniany krzyżyk na ścianie. Ja Cię zapraszam –szepnął  
-I nie gniewaj się, że nie chciało mi się iść na tę procesję. Po chwili 
chrapał a ciepły czerwcowy deszcz jednostajnie bębnił w szyby.  
 

                                (MO) 

 

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

Wydawać by się mogło, że dopiero co niedawno cieszyliśmy się z pierwszych 
oznak budzenia się przyrody po zimowym śnie. Tymczasem wiosna dobiega 
już końca. Mija wspaniały okres kwitnienia większości roślin. 21 czerwca 
powitamy lato. Noc z 23 na 24 czerwca to Noc Świętojańska, czyli najkrótsza 
noc w roku. Coraz bliżej okres urlopów i wakacyjnych szaleństw. Mimo to nie 
powinniśmy jednak zapominać o doglądaniu roślin w ogrodach i na działkach. 
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Sad: Z początkiem czerwca można rozpocząć zbiory truskawek, poziomek, 
jagody kamczackiej, oraz wczesnych odmian czereśni. W drugiej połowie 
miesiąca rozpoczynamy natomiast zbiory wczesnych odmian agrestu, malin i 
porzeczek. Czerwiec jest okresem silnego wzrostu 
młodych drzewek owocowych. W młodym sadzie 
zajmujemy się formowaniem koron. Młode gałązki 
przyginamy do pozycji poziomej za pomocą 
klamerek lub drewnianych rozpórek. Gałązki 
silniejsze, bardziej zdrewniałe, można obciążać 
ciężarkami. Pamiętajmy też o regularnym 
podlewaniu młodych drzew w sadzie. Na początku czerwca dobrze jest 
przerzedzić grona winorośli. Gdy owoce osiągają wielkość ziarna grochu, przy 
pomocy specjalnych nożyczek usuwamy jagody skarłowaciałe i rosnące 
wewnątrz grona, pozostawiając te najładniejsze. Po tzw. świętojańskim 
opadzie przerzedzamy zawiązki owoców na jabłoniach, gruszach i innych 
drzewach owocowych. Dzięki temu owoce będą bardziej dorodne. 
Przerzedzamy zagony malin. Wycina się najsłabsze odrosty korzeniowe. 
Dojrzewające owoce możemy chronić przed ptakami zarzucając na drzewa 
specjalną siatkę. Ptaki atakują owoce często z pragnienia, dlatego warto też 
ustawić dla nich naczynia z wodą, co powinno oderwać uwagę ptaków od 
owoców. 

 Warzywnik: Bieżący miesiąc to okres intensywnych prac pielęgnacyjnych w 
warzywniku. Regularnie rośliny odchwaszczamy, nawozimy, nawadniamy i 
doglądamy czy nie występują choroby lub szkodniki. Ulewne deszcze mogą 
ubić powierzchnię gleby, co jest niekorzystne dla wschodzących nasion. 
Dlatego po deszczach warto glebę wzruszyć, co zapobiegnie tworzeniu się 
skorupy glebowej. Palikujemy pomidory i usuwamy im regularnie boczne 
pędy wyrastające w kątach liści. Aby móc regularnie zbierać młode, świeże 
rośliny przyprawowe, w pierwszej połowie czerwca warto wysiać koper 
ogrodowy, rzeżuchę, trybulę i pietruszkę. Na początku miesiąca siejemy 
ogórki, dynie i patisony, a także kalarepę oraz buraki na późny jesienny zbiór. 
Aby zapewnić sobie ciągłość zbiorów dosiewamy fasolę szparagową, 
rzodkiewkę i sałatę. Do połowy czerwca, na pustych zagonach opustoszałych 
po zbiorach warzyw wczesnych, można wysiewać buraki ćwikłowe i 
marchew na zbiór jesienny i do przechowywania. Przerywamy wysiane w 
maju ogórki, cykorię i marchew.  

http://poradnikogrodniczy.pl/truskawki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/czeresnie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/agrest-odmiany-sadzenie-pielegnacja.php
http://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-malin-odmiany-sadzenie-pielegnacja-ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/icodalej.php
http://poradnikogrodniczy.pl/winorosl.php
http://poradnikogrodniczy.pl/zawiazki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/jablonie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/grusze.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ptaki_w_ogrodzie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/podlewanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ochrona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola1.php#koper
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola1.php#koper
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola1.php#rzezucha
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola1.php#trybula
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola2.php#pietruszka
http://poradnikogrodniczy.pl/ogorki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/dynia.php
http://poradnikogrodniczy.pl/burak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#fasola
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/burak.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ogorki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
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Ogród ozdobny: Ponieważ w czerwcu zaczyna być bardzo ciepło i słonecznie, 
należy pamiętać o podlewaniu i zraszaniu roślin. Aby rośliny nie cierpiały z 
powodu suszy gleba powinna być wilgotna do głębokości 10 cm. Najlepszą 
porą do zraszania jest wieczór. Zaleca się zraszanie długie i dokonywane 
rzadziej - jest ono lepsze niż krótkie zraszanie codzienne. Usuwamy 
przekwitłe kwiatostany różaneczników (najlepiej ostrożnie obrywać je 
pacami), lilaków i róży. Z tych ostatnich wycinamy też dzikie pędy (wyrastają 
z ziemi i jaśniejsze niż pozostałe). Wykopujemy i rozdzielamy cebule 
tulipanów gdy 1/3 łuski jest zbrązowiała. U tulipanów zabieg ten 
wykonujemy co roku, a u innych roślin cebulowych co 3 lub 4 lata. 
Spustoszenia w ogrodzie mogą dokonać mszyce. Jeżeli zdecydujemy się na 
spryskiwanie insektycydami, należy pamiętać aby w czasie spryskiwania 
zachować przynajmniej 30-centymetrowy odstęp od rośliny. Część środków 
chemicznych na mszyce została wycofana z zastosowań amatorskich. Dlatego 
coraz większego znaczenia nabierają niechemiczne metody walki z mszycami, 
takie jak usuwanie końcówek pędów z koloniami mszyc oraz oprysk 
preparatami roślinnymi przygotowanymi samodzielnie, min. wyciągami z 
cebuli lub czosnku. Gdy pogoda jest ciepła i wilgotna, róże mogą zostać 
zaatakowane przez mączniaka. Pomóc mogą preparaty siarkowe. Należy się 
jednak liczyć również z tym, że mogą one zaszkodzić roślinom. Mączniak 
zagraża również piwoniom znajdującym się w fazie pączkowania. Kwiaty 
można próbować uratować, wycinając ostrożnie zaatakowane pączki. 
Trawnik:  Szybko rosnący trawnik należy kosić nie rzadziej niż raz w 
tygodniu. Warto go również grabić metalowymi grabiami, co zmniejszy 
ryzyko tworzenia się mchu. W fazie wzrostu trawnik można trzykrotnie 
dokarmić nawozem wieloskładnikowym. Jeżeli nie posiadamy urządzenia do 
rozpryskiwania nawozu, można go rozsypać ręcznie. Skoszoną trawę należy 
usunąć z trawnika. Można ją rozsypać jako ściółkę pod krzewami, co 
zapobiegnie ich wysychaniu i wzrostowi chwastów. Ściętą trawę możemy 
również dodać do kompostu. 

 K Ą C I K  S M A K O S Z A    

Mufinki z malinami 

Składniki na 12 niewielkich babeczek:  Suche:  1 szklanka mąki pszennej, 

1/2 szklanki cukru, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki sody 

http://poradnikogrodniczy.pl/podlewanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rozanecznik.php
http://poradnikogrodniczy.pl/dikozdlis2.php#lilak
http://poradnikogrodniczy.pl/roze.php
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulkijesien2.php#tulipan
http://poradnikogrodniczy.pl/hiskwia.php#mszyce
http://poradnikogrodniczy.pl/samodzielnie.php
javascript:displayWindow('pliki/szkodniki/roze7.html',475,450)
http://poradnikogrodniczy.pl/chwasty_i_mech.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kompost.php
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oczyszczonej; Mokre: ½ szklanki mleka, 1/4 szklanki oleju, 

1 jajko. Dodatkowo:  48 malin (po 4 maliny do każdej 

muffinki).  

Piekarnik nagrzewamy do temperatury 200˚C. W formie na 

muffiny rozkładamy papierowe papilotki.  W jednej misce 

mieszamy suche składniki, a w drugiej mokre. Następnie 

łączymy zawartość obydwu misek, mieszamy widelcem 

tylko do połączenia się składników. Masę nakładamy do papilotek 

ustawionych w formie na muffiny. Na koniec do każdej porcji wciskamy po 4 

maliny. Wstawiamy do nagrzanego do 200˚C piekarnika i pieczemy ok. 15 

minut. 

Po upieczeniu pozostawiamy do ostudzenia.  
 

Zupa krem ze szparagów 

Składniki:  
1pęczek szparagów,  ½ litra wody, 6 łyżek 

usiekanego koperku,2 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 

200 ml słodkiej śmietanki 30%, sól, ½ łyżeczki 

cukru, maggi. 

Sposób wykonania:  

Szparagi oczyścić z wierzchnich włókien za pomocą ostrego nożyka lub 

obieraczki Pokroić na kawałki (każdy szparag na 3 kawałki). Włożyć do 

garnka, zalać wodą , dodać cukier i szczyptę soli . Gotować 30 minut na małym 

gazie. Wyjąć łyżką cedzakową szparagi . W małym garnuszku roztopić masło. 

Wsypać koper i smażyć mieszając 2 minuty. Dodać mąkę, zamieszać. Po woli 

wlewać śmietankę, a następnie wywar z gotowania szparagów. Ogrzewać 

zupę mieszając aż zgęstnieje.   Ze szparagów wybrać górne części z łebkami i 

włożyć w całości do zupy. Z pozostałych części szparagów ,,wycisnąć” za 

pomocą noża miękki środek odrzucając włókniste części. Miąższ szparagowy 

włożyć do zupy (oczywiście można przetrzeć szparagi przez sito). Doprawić 

zupę wg upodobań. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-Uw-LluINoNk/UiDnyvYyYFI/AAAAAAAAMMU/81-WshjiFCc/s1600/muffiny+z+malinami2.jpg
http://www.mojegotowanie.pl/var/self/storage/images/przepisy/obiady/zupa_szparagowa2/306681-1-pol-PL/zupa_szparagowa_popup_watermark.jpg
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Roladki schabowe ze szparagami 

Składniki:  

5 plastrów schabu bez kości, pieprz, papryka 
mielona, tymianek, mąka, 7 szt. szparagów 
zielonych. 

Sposób wykonania:  

Schabowe rozbijamy dokładnie. Doprawiamy solą, pieprzem, papryką 

mieloną i tymiankiem. Odstawiamy na 10 minut. Szparagi ostrożnie 

wyciągamy ze słoika, dzielimy na połówki. Na każdym plastrze mięsa 

układamy po 1,5 sztuki szparaga i dokładnie zwijamy. Lekko otaczamy w 

mące i mocno obsmażamy z każdej strony. Następnie podlewamy niecałą 

szklaną wody i dusimy pod przykryciem ok 30 minut. Podajemy z sosem, 

który wytworzył się z duszenia (nie trzeba go już zagęszczać). 

 
Szparagi w szynce z chrzanem 
 
Składniki:  
10 plastrów szynki konserwowej,20 

szparagów konserwowych małych, Seler 

konserwowy, Ser pleśniowy 

 

Sos: Majonez WINIARY, Chrzan tarty 

Sposób wykonania: 

Wymieszać:  dwie części majonezu z jedną częścią chrzanu np. 2 łyżki 

majonezu+1 łyżka chrzanu .Włożyć na godzinę do lodówki. 

Plastry szynki posmarować sosem na to ułożyć szparagi 2 szt., oraz paseczek 

sera pleśniowego -zwinąć w rulon. Ułożyć wszystko na talerzu i posypać na 

wierzchu pokrojonym selerem konserwowym. 

 
(EZ) 

S m a c z n e g o !  
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K Ą C I K  P O E Z J I  

W  ZWYCIĘSTWO  ŻYWMY  

NADZIEJĘ! 

Żyjemy w czasach niewiary, 

gnuśności, zobojętnienia; 

niczem wiara, zwyczaj stary, 

wszystko duch gwałtów przemienia. 

 

Kto się katolikiem mieni, 

ten półgłówkiem w oczach świata: 

dziś >> postęp << wszelkich odcieni 

przeciw nam się zgodnie brata.. 

 

I wyciąga swoje dłonie 

przeciw opoce Kościoła, 

a w szaleństwa zabobonie: 

>> precz z Kościołem<< dumnie 

woła. 

 

Ale za słabe twe siły, 

by zburzyć ten gmach wiekowy, 

na który trony godziły, 

chcąc narzucić nań okowy… 

Za słabyś, by iść w zawody 

z olbrzymem, co zgniótł cezary, 

z olbrzymem, co siłą młody, 

ale doświadczeniem stary… 

 

Starty u jego podnóży, 

złożysz twe bezsilne szpony, 

bo go żadna moc nie zburzy, 

bo Kościół niezwyciężony!... 

 

On na śladach twojej klęski 

jako pogromca zagości  

i zatknie, sztandar zwycięski, 

sztandar zbawienia, miłości… 

 

Więc dalej w boje ochoczo, 

choć troska serca owieje, 

i choć zwątpienia nas tłoczą, 

w zwycięstwo żywmy nadzieję! 

 

Stefania Sembol, Chromów
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PROGRAM:  

Spotkanie młodzieży 
piątek – 20 czerwca 

- 15.00 – recepcja przy polu 
namiotowym 

- 17.00 – spotkanie przedstawicieli 
parafii (tzw. „dziesiętników") – 
debata o Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie 

- 18.00 – koncert uwielbieniowy w 
wykonaniu zespołu TFP 
(Tymczasowa Formacja 
Prowizoryczna) 

- 19.30 – „Miriam" – spektakl w wyk. 
Teatru Trzeciego z Płocka 

- 20.30 – czas na posiłek 

- 21.00 – koncert muzyczny – PROPAGANDA DEI 

- 22.00 – świadectwo Lecha Dokowicza oraz film „Ja jestem" 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- 01.00 – Chrystoteka (DJ Muniek) 

 

Główne uroczystości 

sobota – 21 czerwca 

- 09.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (bazylika) 

- 09.30 – Różaniec – wspólnoty Żywego Różańca i Diakonia Muzyczna Ruchu 
Światło-Życie 

- 10.30 – katecheza dla pielgrzymów – ks. Piotr Pawlukiewicz, Warszawa 

- 11.30 – przygotowanie do liturgii 
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- 12.00 – Eucharystia 

- 15.00 – koncert zespołu „Arka Noego"  
- występy zespołów zgłoszonych z diecezji  

W uroczystościach w Rokitnie u Matki Bożej cierpliwie słuchającej wezmą 
udział również przedstawiciele naszej parafii, w szczególności delegacja 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 

 

 

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

 

Papieskie intencje za ewangelizację w czerwcu: Aby Europa odnalazła swoje 

chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących. 

Papieskie intencje ogólne w czerwcu: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie 

i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. 

 

 

 

 

Je z u Ufa m To bie  
Mie się c zni k  Pa ra f i i  p .w.  Mi ł o s 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  130  

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

