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B Ł O G O S Ł A W I O N Y   C Z A S  W A K A C J I . . .  
    

Wakacje kojarzą się najczęściej z przerwą w szkole, z miesiącami 

letnimi, choć przecież wielu ludzi swój wypoczynek planuje przed 

zakończeniem roku szkolnego. Dla większości z nas to szczególny czas 

związany z planowanym wyjazdem, z wypoczynkiem. Przygotowaliśmy 

się do niego, cieszymy się, że zmienimy klimat, wyśpimy się, 

odpoczniemy od codziennego zabiegania, naładujemy akumulatory 

przed dalszą pracą...  

Często składamy sobie i bliskim różnorakie obietnice - muszę nadrobić 

zaległości w czytaniu, będziemy mieli więcej czasu dla siebie i dzieci, 

odwiedzę rodzinę, której dawno nie widziałem, aktywnie spędzę czas; 

zwiedzę nowe miejsca, wyremontuję lub gruntownie posprzątam 

mieszkanie...  

Dla chrześcijanina żyjącego wiarą, w tych wszystkich postanowieniach nie 

powinno zabraknąć odniesienia do Boga. W czasie wolnym od nauki, pracy, 

dodatkowych obowiązków w domu, nie można już powoływać się na brak 

czasu dla Pana Boga. Może właśnie w tym wolnym czasie, na który tak 

bardzo liczymy, że przyniesie nam wiele radości bardziej potrzebujemy 

bliskości Boga, Jego czujności niż w poukładanej codziennym rytuałem 
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szarej rzeczywistości? Planując wypoczynek, oczekując od urlopu wiele, 

jakże często wracamy rozczarowani, z niedosytem, z bagażem przykrych 

doświadczeń. hoć wypoczęci fizycznie nie mamy radości, towarzyszy nam 

pewien niedosyt, czasem wewnętrzna pustka...   Co zrobić, aby czas urlopu 

był dla nas czasem prawdziwie błogosławionym?  Święty Jan Paweł II 

podczas I pielgrzymki do Polski w 1979 r. w Nowym Targu, powołując się na 

Norwida mówił: „…odpocząć oznacza począć na nowo. A to oznacza odnaleźć 

i wypracować w sobie nowe stworzenie. Drogą do tego jest przede 

wszystkim SŁOWO BOŻE i EUCHARYSTIA, ale także świadomość, że 

Chrystus jest zawsze wśród nas i pragnie przemawiać do naszego serca my 

możemy Go słuchać przez 24 godziny na dobę," bo w Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy…".    

Uświadomienie sobie faktu, iż nigdy nie znajdujemy się w jakimś miejscu,  

w jakiejś sytuacji, w której nie byłoby Boga może pomóc nam lepiej, 

łagodniej "przyjąć" sytuację, których nie przewidzieliśmy, ludzi, których na 

wakacyjnym szlaku spotykamy. A takich wydarzeń podczas wakacji może 

być wiele. Korki na drogach, awaria samochodu, tłok w pociągu, niezbyt miły 

współtowarzysz drogi, lokum znacznie różniące się od zdjęć z oferty, 

marudzące dzieci, etc. Jeżeli będziemy z uporem oczekiwać tylko na 

realizację własnych wyobrażeń o wypoczynku może się zdarzyć, że nie tylko 

nie usłyszymy głosu Boga, który poprzez dane wydarzenia coś chce nam 

powiedzieć, ale sfrustrowani, z poczuciem niespełnienia - wrócimy do 

codzienności. 

Otwórzmy się więc na to wszystko, co przyniesie każda chwila wakacji. 

Spróbujmy zachwycić się pięknem otaczającego świata pamiętając, że to 

Stwórca uczynił go dla nas. Nie próbujmy wszystkiego "ustawiać" według 

własnej wizji spędzenia dnia. Otwórzmy się na potrzeby drugiego człowieka 

- szczególnie te niewypowiedziane - a wtedy doświadczymy miłości Boga  

w spotkaniach z ludźmi, w pięknie wschodów i zachodów słońca, w trudach 

podróży, a nawet w niezbyt dobrych warunkach odpoczynku. 

 Doświadczenie Bożej miłości będzie sprzyjać  o d n a j d y w a n i u  się, 

swojego miejsca w życiu, nawiązywaniu na nowo dialogu, przywrócenia na 

nasze twarze uśmiechu tak bardzo potrzebnego, aby każdy wakacyjny (i nie 
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tylko!) dzień stawał się właśnie tym błogosławionym, czego Wam, drodzy 

Czytelnicy i sobie życzymy. 

Lipiec - miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej 
Miesiąc lipiec, wg tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna 

się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest 

kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, 

jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty 

przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy  

w świadectwie męczenników. W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, 

bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych 

tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać  

w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która  

i dziś wypływa z Jego Ran. Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, 

każdej ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej obecności Krwi 

Jezusa. Nędza otaczającego świata wypływająca z ludzkiej pychy każe 

zanosić błagalne: Wybaw nas! do Chrystusa, słowami Litanii do Jego Krwi. 

W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarę w moc Przenajświętszej Krwi,  

a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do 

Chrystusa Zmartwychwstałego i stawać się: "mocą wyznawców", "zdrojem 

miłosierdzia", "nadzieją pokutujących", "pociechą płaczących", "ostoją 

zagrożonych", "otuchą umierających". Gorliwym propagatorem w XIX w. 

kultu Przenajdroższej Krwi Chrystusa był Kasper del Bufalo - 

założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on 

nowe dzieło tajemnicy Krwi Chrystusa, ponieważ był przekonany, 

że: Niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary. W naszych 

czasach ten bój toczony jest przeciw religii, a zwłaszcza przeciw 

naszemu Ukrzyżowanemu Panu. Trzeba więc znów odnowić chwałę 

krzyża naszego Zbawiciela. Uzyskał w 1822 r. zezwolenie na obchodzenie 

liturgiczne święta Krwi Chrystusa 1 lipca we wszystkich domach swego 

stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.  

 

Papież Pius IX dekretem Redempti sumus (1849) rozszerzył obchód 

święta na cały Kościół, a papież Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do 

tego kultu zachęcał papież Jan XXIII w Liście apostolskim Inde a primis  
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o rozszerzeniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego 

Jezusa Chrystusa (1960 r.), na który powołuje się Jan Paweł II podczas 

swoich katechez.   

W filmie Mela Gibsona "Pasja" jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka 

Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew 

Chrystusową. Miejsce biczowania jest pełne krwi. W głębokim milczeniu, na 

kolanach Maryja starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi 

Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Jej twarz i ręce są także zakrwawione. 

Oddaje hołd swemu i naszemu Zbawicielowi i jako pierwsza czci 

Przenajświętszą Krew. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym 

dla mnie jest Krew Odkupiciela?  http://www.jezuici.pl/am/kult/kult_009.htm  

 

Pamiętajmy, niech nie będzie w lipcu (bo jeszcze trwa) dnia, w którym 

byśmy zapomnieli odmówić litanię do Najdroższej Krwi Pana. Bo to Ta Krew 

obmyła całą ludzkość z grzechów. Wynagradzajmy i prośmy o odmianę, bo 

tak jak nie raz już pisałam, modlitwa jest to najpotężniejsza broń.  

Sierpień - miesiącem trzeźwości 

 Tradycyjnie już każdego roku miesiąc sierpień jest 
ogłaszany przez Kościół w  Polsce miesiącem 
trzeźwości. By nie zatracić wyjątkowości tego miesiąca 
Kościół w Polsce wzywa nas, abyśmy uwolnili się od plagi 
pijaństwa poprzez całkowitą abstynencję podejmowaną na jeden miesiąc. 

We współczesnym świecie człowiek narażony jest na wiele różnych 
niebezpieczeństw. Mówi się dzisiaj wiele o degradacji naturalnego 
środowiska człowieka, o chorobach takich, jak zawały serca spowodowane 
szaleńczym trybem życia, AIDS, narkomania czy ostatnio terroryzm. Boimy 
się zagrożeń, które przychodzą z zewnątrz, ale także naszego ludzkiego 
intelektu. Ciągły strach, niepewność jutra i ciągła pogoń za „czymś 
nieokreślonym” powoduje, że wielu z nas sięga po środki, które pomogą 
zapomnieć o tym, co nas czeka, a z czym sami nie jesteśmy sobie w stanie 
poradzić. 

Żyjąc w takich warunkach wielu szuka środowisk lub środków, 
które pomogą wyrwać się z tego obłędnego, zaklętego koła. 
Takie środowiska tworzą sekty, które poprzez odpowiednie techniki 

http://www.jezuici.pl/am/kult/kult_009.htm
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doprowadzają swoją ofiarę do całkowitego uzależnienia od siebie. Innym, 
nie mniej groźnym zagrożeniem jest sięganie po wszelkiego rodzaju używki 
takie jak alkohole, narkotyki czy papierosy. Źle pojęta miłość, brak 
miłości w rodzinie, rozczytywanie się w pornografii lub jej oglądanie 
prowadzi do uzależnienia od seksu. Współczesny człowiek charakteryzuje 
się również szukaniem wrażeń w różnego rodzaju dziedzinach życia, które 
wymagają ryzyka. Stąd powstają uzależnienia od hazardu. 

Po wyborze na stolicę piotrową ks. kard. Karol Wojtyła w pożegnalnym 
przemówieniu powiedział do Polaków m. in. „Proszę was, abyście się 
przeciwstawiali wszystkiemu co uwłacza ludzkiej godności, poniża obyczaje 
zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru 
wspólnemu”. 

Przewodnikiem po współczesnym świecie jest Jezus Chrystus, który 
z miłości do mnie oddał swoje życie na drzewie Krzyża. Zbliżamy się do 
Niego poprzez uczestniczenie regularne w Eucharystii, którą zostawił  
w swoim Kościele. Wszyscy ci, którzy pracują z ludźmi uzależnionymi od 
różnych używek w tym od alkoholu doświadczają, jak wiele w ich życiu 
zmienia wiara w Chrystusa. Zmieniają siebie, swoje patrzenie na 
rzeczywistość, ale także zmieniają swoje nastawienie do innych ludzi. Także 
ich najbliższe środowiska, a więc rodziny przeobrażają się w „oazy” spokoju. 

Marek Kotański, człowiek bez reszty oddany pracy na rzecz ludzi 
uzależnionych, w jednym z wywiadów mówił w ten sposób: „Jedyną siłę, 
która może ludzi uzależnionych rozpogodzić i pokazać, że mają serca i znaleźć 
klucz do tego serca jest właśnie Jezus i nasza wiara. Bez Niego nic nie można 
zrobić”. 

Odpowiedź chrześcijanina, a więc człowieka przyznającego 
się do Chrystusa i Jego Kościoła powinna w dzisiejszym świecie być jasna 
i czytelna. Nie można pozostać obojętnym na tragiczny los wielu 
pojedynczych osób i całych rodzin. Trzeba umieć z tymi ludźmi 
solidaryzować się w ich cierpieniu. Jedynym powodem naszego 
zaangażowania powinna być miłość na wzór tej, jakiej każdy z nas 
doświadcza od Chrystusa. 

Czy są szanse, że w tym roku będzie lepiej niż w latach poprzednich? 
Na drogi wyjedzie mniej kierowców "po kielichu"? Mniej będzie awantur 
domowych i pijaków na ulicach? Smutne to, ale mało prawdopodobne. 
Jak to jest, że panuje u nas takie społeczne przyzwolenie na picie? 
Dlaczego bagatelizujemy jego skutki, a nawet traktujemy to jako okoliczność 
łagodzącą? 

Alkohol pity w nadmiarze powoduje wiele krzywd i nieszczęść. 
Nie rozwiązuje żadnych problemów, a uzależniając od siebie - stwarza 
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dodatkowy: co zrobić, aby się napić? Wszystkie pozostałe tylko się 
pogłębiają, choć w chwili upojenia z pewnością może udać się o nich 
zapomnieć. Za to po przebudzeniu może się okazać, że do świadomości 
dotrze to, co narozrabialiśmy. Zagłuszanie wyrzutów sumienia może być 
kolejnym pretekstem do wypicia i tak to się nakręca. Błędne koło. A co my 
możemy zrobić? Czy mogę coś zrobić? Modlić się? I rozejrzeć wokół, czy ktoś 
nie potrzebuje pomocy, a nie znajdując jej - może sięgnąć po „lekarstwo”? 

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny jest jednym z najstarszych świąt maryjnych w Kościele.  

W polskiej tradycji jest znane jako święto Matki Bożej Zielnej. Dogmat 

o Wniebowzięciu NMP Papież Pius XII ogłosił w 1950 roku.  

 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny niesie ze sobą bardzo aktualne przesłanie 
dotyczące antropologii – zwraca uwagę o. prof. 
Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu 
Paulinów. 

- W tej chwili ideologia Gender chce zdegradować 

człowieka i sprowadzić go do poziomu zwierzęcia. Uroczystość dzisiejsza 

tymczasem przypomina, że życie zaczyna się, ale się nie kończy. Jesteśmy 

powołani do pełni życia i w tym jest dla nas wzorem i nadzieją Matka 

Najświętsza mimo różnych prób, prymitywnych ideologii-antropologii. 

Jesteśmy zaniepokojeni, ale równocześnie cieszymy się naszym wielkim 

pielgrzymowaniem, mimo wielkiego upału i trudności biorą w nim 

udział młodzi ludzie i przyjmują nauczanie – zaznacza o. prof. Zachariasz 

Jabłoński.    

W polskiej tradycji uroczystość NMP jest znane jako święto Matki Bożej 
Zielnej i z tym związane jest drugie przesłanie – zaznacza o. Zachariasz 
Jabłoński. 

- Przypomnę, że Bóg jest dawcą natury. Mamy zachować prawo Boże  

i prawem Bożym się kierować.  To jest coś bardzo ważnego, ale próbuje 

się to degradować i wyzwolić z myślenia kategoriami teologicznymi, 
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kategoriami wiary i rzeczywistości, która nam jest zadana i dana. Jest to 

święto wielkiej nadziei, że nasze życie zaczyna się, ale się nie kończy. 

Teraz zależy to od jakości naszego życia i mam nadzieję, że z Bożą łaską 

Matka Najświętsza będzie nam wypraszała postawę godnego 

kształtowania naszego życia indywidualnego. Przez nasze życie 

indywidualne i dojrzałe będziemy odpowiedzialnie kształtować 

rzeczywistość państwową i społeczną, w której przychodzi nam żyć –

 dodaje o. prof. Zachariasz Jabłoński. 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzona jest od V wieku. Przypomina  
o wniebowzięciu Maryi jako nieśmiertelnej matki Syna Bożego. To święto 
określa się w Kościołach wschodnich jako: Zaśnięcie, Odpocznienie 
Najświętszej Maryi Panny. 

Kościół zachodni święto Wniebowzięcia NMP obchodzi 15 sierpnia,  
a Kościoły wschodnie, zachowujące kalendarz starego stylu (juliański) –  
13 dni później, czyli 28 sierpnia. 

W Jerozolimie obchody święta Wniebowzięcia odbywały się w kościele 
położonym w pobliżu Ogrodu Oliwnego, gdzie znajdował się grób, z którego 
– jak głoszono – Maryja została wzięta do nieba. 

W VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy polecił obchodzenie tego święta  
w całym Kościele wschodnim; w VII wieku pod wpływem klasztorów 
wschodnich święto przeniesiono do Kościoła rzymskokatolickiego. Papież 
Pius XII ogłosił 1 listopada 1950 roku prawdę o Wniebowzięciu Najświętszej 
Maryi Panny jako dogmat wiary katolickiej. 

Kult Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny praktykowany był we 
wczesnym chrześcijaństwie – wiązało się z nim wiele apokryficznych 
opowieści. Według jednej z nich w dzień Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny 
zjechali się apostołowie z oddalonych krańców ziemi, by pochować ciało 
matki Zbawiciela u podnóża Góry Oliwnej. Przy zaśnięciu Maryi nie było 
jednak Tomasza, który po spóźnionym przybyciu prosił o otworzenie grobu 
Maryi. Gdy odsunięto kamień, znaleziono pusty grób, a w miejscu ciała Matki 
Bożej leżały pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dlatego też w dzień 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święci się w kościołach kwiaty  
i zioła. 
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Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla: “Wniebowzięcie Maryi jest 
szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem 
zmartwychwstania innych chrześcijan”. 

Święto Wniebowzięcia zalicza się do najstarszych na ziemiach polskich 
uroczystości maryjnych. Potwierdzeniem tego jest wybór Najświętszej 
Maryi Panny na patronkę metropolii gnieźnieńskiej w X wieku (Królowa 
Polski). 

W Kościele katolickim dni poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny są tradycyjnie okresem pielgrzymek do 
sanktuariów maryjnych, a u unitów i prawosławnych święto Zaśnięcia Maryi 
poprzedza 14-dniowy post. 

Pielgrzymowanie jako forma pobożności sięga początków chrześcijaństwa – 
apogeum przeżywało w średniowieczu. Ponowne odrodzenie ruchu 
pątniczego nastąpiło w Europie w XVIII w. Największa coroczna pielgrzymka 
piesza na Jasną Górę, wyruszająca 6 sierpnia z Warszawy, została 
zapoczątkowana w 1711 roku. 

W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dziękczynieniem za zebrane 
plony. Tego dnia przynosi się do kościoła do poświęcenia bukiety złożone ze 
zbóż, warzyw, owoców, kwiatów i ziół. Wokół święta powstało w kulturze 
polskiej wiele zwyczajów związanych z poświęconymi w ten dzień wiankami 
uplecionymi ze świeżych ziół, które miały zabezpieczać przed wieloma 
chorobami. 

Ołtarz Zaśnięcia, Wniebowzięcia i Ukoronowania Matki Bożej w kościele 
Mariackim w Krakowie, wykonany w XV wieku przez Wita Stwosza, to 
największe dzieło polskiej sztuki rzeźbiarskiej. 

Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, decyzją komunistycznych 
władz, przestał być dniem wolnym od pracy w 1955 roku. W maju 1989 r. 
Sejm przywrócił to święto jako dzień ustawowo wolny od pracy. 

Największe uroczystości w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  
z udziałem przedstawicieli parlamentu i Episkopatu Polski oraz licznych 
pielgrzymów, odbywają się na Jasnej Górze w Częstochowie.                        

 (BL) 
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  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: 
* Maria Ząbczyk – Holandia 
 
Do wieczności w miesiącu czerwcu 
odeszli: 
śp. Helena Topolnicka - Dychów 
śp. Adolf Pastuch - Dychów 
   
Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 
LIPIEC 
NIEDZIELA 13.07.2014 
godz. 8.00 – śp. Bronisława, 
Ryszard Rogalińscy, śp. Jadwiga 
Rogalińska, śp. Antoni Fieńko  
godz. 11.00 – śp. Maria i Józef 
Tabisz 
CZWARTEK 17.07.2014 
godz. 18.00 – śp. Adolf Pastuch  
w 30 dni po śmierci 
PIĄTEK 18.07.2014 
godz. 18.00 – śp. Jan, Józef, Anna, 
Zofia Ragan i zmarli z rodziny 
SOBOTA 19.07.2014 
godz. 17.00 – śp. Henryk Sieradzki 
NIEDZIELA 20.07.2014 
godz. 8.00 – śp. Maria, Wiktoria, 
Teresa Margas 
godz. 11.00 – śp. Delfina  
w 3 rocznicę śmierci, śp. Weronika 
Hrycewicz  
ŚRODA 23.07.2014 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt 
Terczewski i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 25.07.2014 
godz. 18.00 – śp. Krzysztof Daniel  
i zmarli z rodziny 

SOBOTA 26.07.2014 
godz. 17.00 – śp. Anna Żółtańska – 
od koleżanek Krystyny i Jadwigi 
NIEDZIELA 27.07.2014 
godz. 8.00 – śp. Tadeusz Cimek 
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodziny 
Siwickich 
ŚRODA 30.07.2014 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SIERPIEŃ 
PIĄTEK  01.08.2014 
godz. 18.00 – w intencji Wspólnoty 
dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
SOBOTA  02.08.2014 
godz. 16.00 – ślubna – Maria Plekan 
i Artur Babul    
NIEDZIELA 03.08.2014 
godz. 8.00 – śp. Józef Pilazy  
w 16 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – w intencji  
P. Małgorzaty i Kamila Sobczyk  
z okazji 3 rocznicy ślubu 
ŚRODA 06.08.2014 
godz. 18.00 – śp. Marianna 
Kilijanek w 2 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 08.08.2014 
godz. 18.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski – od rodziny 
Chlebowskich, Kwiecińskich  
i Sulkowskich 
SOBOTA 09.08.2014 
godz. 16.00 – ślubna – Kamila 
Sierszyńska i Przemysław Mielnik 
NIEDZIELA 10.08.2014 
godz. 8.00 – śp. Irena i Sylwester 
Woźniak 
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godz. 11.00 – śp. Maria, Czesław 
Trzaskowscy  
ŚRODA 13.08.2014 
godz. 18.00 – śp. Maria, Antoni, 
Andrzej 
 PIĄTEK 15.08.2014 
godz. 8.00 – w intencji Marii  
z okazji imienin 
godz. 11.00 – śp. Stanisław Bednar 
w 4 rocznicę śmierci 
SOBOTA 16.08.2014 
godz. 16.00 – ślubna – Klaudia 
Olejarz i Przemysław Olejarz 
NIEDZIELA 17.08.2014 
godz. 8.00 – śp. Jan w 32 rocznicę 
śmierci 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Sieniawski w 6 rocz. śmierci, śp. 
Franciszka i Józef Sieniawscy 
ŚRODA 20.08.2014 
godz. 18.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 22.08.2014 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 23.08.2014 
godz. 17.00 – w intencji Marii  
z okazji imienin i urodzin 
NIEDZIELA 24.08.2014 
godz. 8.00 – śp. Stefan Burzyński 
godz. 11.00 – w intencji Justyny  
i Damiana z okazji 40 urodzin 
WTOREK 26.08.2014 
godz. 18.00 – śp. Witold Kubiak  
w 18 rocznicę śmierci 
ŚRODA 27.08.2014 
godz. 18.00 – śp. Rozalia, Wojciech, 
Józef Zuber 
 
 
 

PIĄTEK 29.08.2014 
godz. 18.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski – od rodziny 
Marciniaków 
SOBOTA 30.08.2014 
godz. 16.00 – ślubna – Katarzyna 
Piotrowska i Marcin Bilski 
NIEDZIELA 31.08.2014 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Nowaków i Kuklów 
godz. 11.00 – dziękczynna za 
tegoroczne zbiory 
WRZESIEŃ 
ŚRODA 03.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski – od rodziny 
Szablewskich z Lisewa 
PIĄTEK 05.09.2014 
godz. 18.00 – w intencji Wspólnoty 
dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
SOBOTA 06.09.2014 
godz. 16.00 – ślubna – Martyna 
Dziemidowicz i Piotr Łabuć 
NIEDZIELA 07.09.2014 
godz. 8.00 – w intencji  
P. Bronisława Grabowskiego  
z okazji imienin 
godz. 11.00 – śp. Barbara i Henryk 
Zielińscy 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
LIPIEC 
NIEDZIELA 06.07.2014 
godz. 9.30 – w intencji Emilii  
z okazji 18 urodzin   
NIEDZIELA 13.07.2014 
godz. 9.30 – śp. Melania, Piotr 
Grześków, śp. Stanisława, 
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Władysław Wankowicz i zmarli  
z rodziny 
NIEDZIELA 20.07.2014 
godz. 12.30 – odpust - za 
wszystkich parafian 
                    – w intencji Katarzyny  
z okazji 30 urodzin 
NIEDZIELA 27.07.2014 
godz. 9.30 – śp. Mario Nierodzik 
SIERPIEŃ 
NIEDZIELA 03.08.2014 
godz. 9.30 – śp. Jan Kulik i śp. 
Franciszek Patynowski 
NIEDZIELA 10.08.2014 
godz. 9.30 – śp. Zdzisław Hypki, 
Michał Tatarzycki, Henryk 
Godlewski, Sławomir Janczak 
PIĄTEK 15.08.2014 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, 
Bolesław, Bronisław Kucharczyk  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 17.08.2014 
godz. 9.30 – śp. Jan, Zdzisław, 
Tadeusz, Marian Jabłońscy 
NIEDZIELA 24.08.2014 
godz. 9.30 – śp. Bronisław, 
Stanisław Brodko i śp. Anna Wań 
NIEDZIELA 31.08.2014 
godz. 9.30 – za śp. rodziców 
Apolonia, Józef Jabłońscy oraz  
śp. dziadków Apolonia , Józef 
Bandeburg i zmarli z rodziny 
WRZESIEŃ 
CZWARTEK 04.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Katarzyna, 
Franciszek, Józefa, Jerzy Gorzelniak 
NIEDZIELA 07.09.2014 
godz. 9.30 – śp. Bronisława  
i Franciszek Zastawny 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
LIPIEC 
NIEDZIELA 06.07.2014 
godz. 12.30 – za parafian   
NIEDZIELA 13.07.2014 
godz. 12.30 – śp. Bronisława 
Szymańska w 4 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 20.07.2014 
godz. 9.30 – śp. Edward 
Zabiegałowski w 3 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 27.07.2014 
godz. 12.30 – śp. Paweł, Stefania, 
Józef, Jan Myśków 
SIERPIEŃ 
NIEDZIELA 03.08.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 10.08.2014 
godz. 12.30 – śp. Henryk Woźniak 
PIĄTEK 15.08.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 17.08.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 24.08.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
SOBOTA 30.08.2014 
godz. 14.00 – ślubna – Katarzyna 
Żelazko i Łukasz Rutkowski 
NIEDZIELA 31.08.2014 
godz. 12.30 – za parafian 
WRZESIEŃ 
WTOREK 02.09.2014 
godz. 18.00 – w intencji Stefana  
z okazji imienin 
NIEDZIELA 07.09.2014 
godz. 12.30 – w intencji Wandy  
z okazji 80 urodzin - od dzieci, 
wnuków i prawnuków    

(MK) 
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INFORMACJE POAK 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Dychowie świętował swoje X – lecie 

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

w Dychowie świętował swoje X – lecie. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz 

Biskup Adam Dyczkowski – od wielu lat związany z Akcją Katolicką. Swoją 

obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście z całej Diecezji. Przybyli do nas 

przedstawiciele z POAK z Gubina, Krosna Odrzańskiego, Zielonej Góry  

i Witnicy. Dziękujemy  im, bo dzięki ich obecności czujemy się coraz mocniej 

zjednoczeni w naszej apostolskiej działalności. Ksiądz Proboszcz – Diecezjalny 

Asystent Akcji Katolickiej – Marek Kowal, przywitał Biskupa Adama, 

podkreślając Jego zaangażowanie w tworzenie struktur AK. Prezes Anna 

Kasprzyk przybliżyła zarys działalności POAK zwracając uwagę na 

najważniejsze jej formy: świetlica środowiskowa, festyny parafialne, konkursy, 

koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne, a także organizacja nabożeństw, 

wydawanie gazetki parafialnej,  współuczestniczenie we Mszach św., 

pielgrzymkach, działalność kulturalno – oświatowa – oraz wiele innych form 

angażujących również osoby spoza AK. Podczas Homilii Ksiądz Biskup 

wielokrotnie przywoływał słowa i nauczanie Świętego Jana Pawła II, któremu 

Akcja Katolicka była szczególnie bliska; apelował On bowiem o przywrócenie  

i odświeżenie dawnego ducha jej działalności. Na zakończenie Mszy św. 

życzenia z okazji jubileuszu i podziękowania za działalność, składała Pani Prezes 

DIAK Urszula Furtak oraz w imieniu POAK z Krosna Odrzańskiego i Gubina – 

Pani Teresa Nowak. Po Mszy św. odbył się koncert piosenki religijnej w 

wykonaniu Krzysztofa Koniarka. Po koncercie rozkoszowaliśmy się wspaniałym 

smakiem dychowskiego żurku a także przepysznych ciast przygotowanych przez 

niezawodne parafianki – wszystko przy dźwiękach radosnej muzyki Pana 

Krzysztofa. Bogu niech będą dzięki za tę wspaniałą uroczystość - za wspólną 

modlitwę, śpiew, zaangażowanie wielu osób. Doświadczyliśmy dzisiaj wielkiej 

radości i mocy Kościoła, w którym każdy ma swoje miejsce i zadania do 

spełnienia.  

Panie, to wszystko na 

Twoją Chwałę! 

 

 

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

 Matka Boża Klewańska od Czartoryskich ze Skwierzyny jest tu 

patronką tych, którzy przybyli po wojnie na ziemię lubuską ze 

Wschodu. (PARAFIA PW. ŚW. MIKOŁAJA W SKWIERZYNIE) 

        Wśród znanych i działających sanktuariów znajdują się w naszej diecezji 

miejsca, które kiedyś pełniły taką rolę lub posiadają obrazy otaczane 

szacunkiem. Do takich miejsc należy kościół pw. św. Mikołaja w Skwierzynie,  

w którym przechowywany jest obraz Matki Bożej Klewańskiej, oraz dawna 

stolica biskupstwa lubuskiego - Górzyca. Tam w odbudowanym kościele, gdzie 

w średniowieczu znajdowało się pierwsze sanktuarium maryjne na ziemi 

lubuskiej, króluje dziś Matka Łaski Bożej - Pani Nadodrza 

         Klewań to historyczne miasteczko na Wołyniu, położone na wzgórzu 

nad rzeką Stubłą. Niezwykle ważną rolę spełniała Matka Boża podczas  

II wojny światowej. W 1943 r. podczas rzezi ludności polskiej na Wołyniu 

tysiące Polaków szukało przed obliczem Matki Wspomożycielki ochrony  

i ocalenia. Ludzie gromadzili się całymi rodzinami i przez całą noc trwali na 

czuwaniu modlitewnym. Rano kościół się wyludniał. 

Polacy powracali do codziennych zajęć, zaś 

wieczorem znów wracali, by błagać Matkę Bożą  

o litość. Pani Klewańska uprosiła u swego Syna łaskę  

i kościół oraz miasto nie zostały zniszczone przez 

oddziały UPA. Ocalało tam tysiące Polaków z Wołynia. 

Zakończenie wojny nie dało im jednak upragnionego 

spokoju. W 1945 r. musieli opuścić swoje ziemie. 

Klewanianie postanowili zabrać ze sobą swój 

największy skarb obraz Matki Bożej. Wizerunek 

zabrała mieszkanka Klewania Stanisława Basaj. 

Matka Boża wraz z innymi wygnańcami około 800 osób jechała kilka 

tygodni, aż przybyła ostatecznie do Skwierzyny. Tutaj mieszkańcy Klewania 

zgromadzili się w kościele pw. św. Mikołaja, aby podziękować za ocalenie. 

Niestety obraz musiał być ukrywany przed nowymi władzami w Polsce. 

Wystawiono go na widok publiczny dopiero w 1950 r. Zabużanie przez cały 
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ten czas modlili się do Matki Bożej Wspomożycielki z Klewania, a sam obraz 

uważali nadal za cudowny. Jego uroczysta intronizacja nastąpiła dopiero  

23 maja 1992 r. Od tego czasu Matka Boża Klewańska od Czartoryskich 

króluje w ołtarzu głównym skwierzyńskiego kościoła, gromadząc 

Kresowiaków oraz ich dzieci i wnuki, które na ziemi lubuskiej znalazły swój 

dom.  

Skwierzyna leży przy głównym szlaku drogowym przecinającym diecezję  

z północy na południe. Wiele osób przejeżdża przez to miasto. Warto jednak 

zatrzymać się w rynku i udać się na modlitwę do kościoła parafialnego. Choć 

nie ma tu sanktuarium, to jest jednak obraz, który jest szczególnym 

świadkiem działania Bożej łaski i jest ważnym świadkiem historii. Powoli 

odchodzi pokolenie tych, którzy przybyli tu po II wojnie światowej zza Buga. 

Jest jednak opowieść ich życia i tego, co przeżyli. To oni budowali tu Kościół, 

często przybywając z wyposażeniem świątyń przywiezionym wraz  

z dobytkiem. Razem z nimi byli także kapłani, którzy zostali na tych 

ziemiach i służyli Kościołowi na ziemi lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. To 

wszystko przypomina obelisk poświęcony przesiedleńcom. Szukając 

własnych korzeni, możemy w tym maryjnym wizerunku, dotknąć części 

naszej tożsamości. Klewańska Pani także musiała opuścić swoje ziemie  

i przybyła tu z ludźmi, których uratowała. Pamiętając o tym wszystkim, 

warto w Skwierzynie zatrzymać się na modlitwę. 

 

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. ,,Na szlak pielgrzymkowy czas” 

-Na pewno wytrzymasz?-dopytywała się babcia, patrząc z zatroskaniem na 
ukochanego wnuczka. -Tyle pokonaliśmy górskich szlaków, że i z tym, 
pielgrzymkowym damy radę- uspokajał tato. -Ale tam wstaje się 
wcześniutko rano-uświadamiała to swoim śpiochom mama. -Nie szkodzi-
stwierdził poważnie Maciek.-Tata mówił jak intencje są poważne, to 
wszystko da się wytrzymać. A jakie to intencje? –zainteresowała się babcia. 
Pierwsza –za kochanych rodziców. Druga za dar Pierwszej Komunii Świętej. 
Trzecia za kochanych dziadków. Czwarta za zgodę i miłość w rodzinie. –W 
takim razie idźcie-szepnęła mama- ale i tu posypały się rady, uwagi  
i napomnienia. Pięć dni w modlitwie, śpiewie i wędrówce i serdecznymi 
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rozmowami minęło jak sen. Gdy wreszcie znaleźli się w kaplicy i spojrzała 
na nich swoim mądrym, spokojnym wzrokiem sama Matka Boska w swej 
cudownej ikonie, Bartek poczuł, że chce mu się równocześnie płakać i śmiać 
z radości. Doszedł naprawdę dał radę. To za rodzinę, rodziców, za komunię, 
za dziadków. Tato klęczał i wpatrywał się w oblicze  Jasnogórskiej Pani. 
 

Pieśń ,,Wybierz się” 
 

Wybierz się, wybierz się razem z nami 
na wspaniały, pielgrzymkowy szlak. 

Jeśli będziesz szedł wytrwale 
to na Jasnej Górze 

w jej obliczu ujrzysz Boga znak 
 

 

,,Wesołe słońce i chmura” 

Po niebie jechało na ognistym wozie wesołe, pogodne i dumne słońce.  

Z radością rozdawało swe złociste promienie na wszystkie strony. Nie 

podobało się to ,,zachmurzonej” chmurze: 

-Szastaj, szastaj swymi złocistymi promieniami, a zobaczysz co Ci zostanie 

na koniec! A słońce dalej nie skąpiło nikomu swych darów. Nie było źdźbła, 

nie było kwiatka, nie było listka, nie było zwierzątka, nie było kropli wody, 

nie było nikogo, kto by nie wziął ofiarowanej cząstki słońca. –Rób tak dalej! 

Niech Cię wszyscy obrabują, wykorzystają do ostatka! Zobaczysz później, kto 

Ci pomoże w potrzebie-mruczała ciemna chmura. Słońce jednak nie zważało 

na rady i docinki chmury. Niezmiennie kontynuowało swój kurs dawania: na 

lewo i na prawo, silnym i słabym, wielkim i małym, grzesznikom i świętym. 

O zmroku chmura, czarna ze złości i gniewu, rozpadła się w drobny zimny 

grad. Słońce zaś spłynęło radośnie za horyzont. 

 

Złote myśli na wakacyjny czas 

  

Kto daje biednym, temu Bóg chętnie pożycza.      (Victor Hugo) 

  

Bóg jest radością: dlatego wystawił słońce przed swój dom. 

                                                               (św. Franciszek z Asyżu) 
(MO) 
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P O R A D Y  O G R O D N I C Z E  

LIPIEC 

Sad: Nadszedł czas zbiorów 

truskawek, poziomek, moreli 
(morele zrywamy w pełni dojrzałości, ponieważ dojrzewają 
nierównomiernie - zbiór przeprowadzamy kilkakrotnie) i czereśni. Nieco 
później można rozpocząć zbiory wiśni (jeżeli mają być przeznaczone na 
przetwory można je zrywać bez szypułek, ale muszą być wtedy szybko 
przerobione), malin (zrywamy bez szypułek), porzeczek (zrywamy całymi 
gronami od razu gdy tylko dojrzeją) i agrestu (zbieramy gdy jest 
wyrośnięty ale jeszcze twardy). Aby uniknąć drobnienia owoców  
i słabszego plonowania, warto jest regularnie podlewać rośliny 
sadownicze. Po zakończeniu zbiorów owoców, wykonujemy cięcie wiśni  
i czereśni. Czereśnie tniemy umiarkowanie (skracamy wierzchołek  
i prześwietlamy konary). Wiśnie natomiast tniemy intensywniej (usuwamy 
gałązki stare, zwisające, rosnące do środka korony i pokładające się na 
sobie). U maliny, po zebraniu owoców, wycinamy pędy które już 
owocowały. Pędy tegoroczne warto natomiast przywiązać do podpór. 
Wycinamy również nieowocujące pędy letnie u winorośli. Pędy owocujące 
skracamy za 6 - 8 liściem powyżej owocującego grona. W drugiej połowie 
lipca kończymy zbiory truskawek. Zaraz potem usuwamy ściółkę i ścinamy 
liście na wysokości około 6 cm nad ziemią. Potem odchwaszczamy 
międzyrzędzia oraz podlewamy truskawki, szczególnie gdy jest sucho  
i gorąco. Jeżeli rośliny mają już 4 lata, należy je usunąć i przygotować nowe 
miejsce pod uprawę truskawek. Ten miesiąc jest okresem zwalczania 
parcha na jabłoniach i gruszach. Opryski są konieczne gdy  lato jest 
wilgotne. Ze szkodników mogą pojawić się mszyce, bawełnica korówka  
i przędziorki. 

Warzywnik: Przy ciepłej i suchej pogodzie konieczne jest odpowiednie 
nawadnianie upraw. Dużo wody potrzebują warzywa korzeniowe, 
kapustne i dyniowate, a także fasola (w okresie kwitnienia i zawiązywania 
strąków). Nadszedł czas zbioru ziół. Liście oregano, tymianku, szałwii, 
estragonu, cząbru i mięty zbieramy przed okresem  kwitnienia, ponieważ 
w okresie kwitnienia zioła te tracą swój aromat. Ważne jest abyśmy nie 
spóźnili się ze zbiorami. Nadszedł również okres zbioru wielu warzyw.  
W miarę dorastania zbieramy wczesną kalarepę, letnie brokuły i kalafiory 
(z 10 do 15 cm łodygą), wczesne odmiany rzodkwi, groch, bób i fasolę 

http://poradnikogrodniczy.pl/truskawki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/truskawki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/morele.php
http://poradnikogrodniczy.pl/czeresnie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/wisnie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-malin-odmiany-sadzenie-pielegnacja-ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/agrest.php
http://poradnikogrodniczy.pl/podlewanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/winorosl.php
http://poradnikogrodniczy.pl/truskawki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/chorsad.php#parch
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#mszyca
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#bawelnica
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#przedziorki
http://poradnikogrodniczy.pl/podlewanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php
http://poradnikogrodniczy.pl/dynia.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#fasola
http://poradnikogrodniczy.pl/oregano-uprawa-i-zastosowanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php#tymianek
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php#szalwia
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php#estragon
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola1.php#czaber
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php#mieta
http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php
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szparagową. Do połowy lipca należy zakończyć zbiór wczesnych kapust,  
a pod koniec miesiąca - odmian średnio wczesnych. 

Ogród ozdobny: Jeżeli nie zrobiliśmy tego w czerwcu, na początku lipca 
trzeba wykopać cebule hiacyntów, narcyzów, szachownic, śniadków  
i kwitnących wiosną czosnków. Cebule hiacyntów koniecznie wykopujmy 
co roku, gdyż źle znoszą letnie opady deszczu. Cebule pozostałych roślin 
wystarczy wykopać co 3 lata, gdy nadmiernie się zagęszczą na rabacie. 
Wykopane cebule przeglądamy i wyrzucamy te porażone chorobami. 
Pozostałe przechowujemy aby posadzić je jesienią. Ziemię warto spulchniać 
za pomocą motyki, aby zapobiec powstawaniu na grządkach i rabatach 
głębokich pęknięć w ziemi, mogących powodować uszkodzenia korzeni 
roślin. Dzięki spulchnianiu, w glebie będzie dłużej utrzymywać się wilgoć po 
podlewaniu lub opadach deszczu. Na rabatach bylinowych i pod krzewami 
ozdobnymi warto zastosować ściółkowanie. Ściółka ogranicza rozwój 
chwastów i wyparowywanie wody z gleby. Dzięki temu nie będzie konieczne 
tak częste podlewanie roślin. Pod rośliny kwasolubne dobrym materiałem 
na ściółkę jest przekompostowana kora sosnowa. Od połowy lipca do końca 
sierpnia będzie można okulizować róże. Liście dalii i złocieni mogą być 
objadane przez skorki. Aby pozbyć się szkodników, zatykamy na tyczkach 
do góry dnem doniczki wypełnione wełną drzewną lub sianem. W takich 
pułapkach szkodniki bedą szukały schronienia w ciągu dnia i tworzyły 
gniazda. Zawartość doniczek ze szkodnikami trzeba spalić.  

Kwiaty w domu, balkony i tarasy: Przy ciepłej i słonecznej pogodzie 
rośliny posadzone w skrzynkach wymagają codziennego podlewania. 
Podczas wyjątkowo upalnych dni niektóre rośliny, np. petunie i pelargonie, 
należy nawadniać nawet dwa razy dziennie - wczesnym rankiem  
i wieczorem. Poza podlewaniem, kwiaty balkonowe potrzebują również 
odpowiedniego zasilenia nawozami. Zasilamy je w zależności od gatunku, co 
siedem lub co czternaście dni. Dobrym wyborem będzie nawóz w płynie. 
Lobelia, epimedium, szafranek, pelargonia czy petunia ogrodowa, 
zakwitną powtórnie, jeżeli będziemy stale usuwać przekwitnięte 
kwiatostany. Lato jest okresem wzmożonego występowania mszyc. 
Szkodniki te są wyjątkowo niebezpieczne gdyż nie tylko wysysają soki  
z roślin, mogąc prowadzić do ich całkowitego zniszczenia, ale również 
przenoszą wiele niebezpiecznych chorób wirusowych. Gdy zauważymy 
pierwsze owady, rośliny spłukujemy silnym strumieniem wody, gdy to 
okaże się nieskuteczne, trzeba będzie użyć preparatów mszycobójczych, 
takich jak np. ABC na mszyce AL. 

http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php#kapusta
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulkijesien.php#hiacynt
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulkijesien.php#narcyz
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulkijesien2.php#szach
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulkijesien2.php#sniadek
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulkijesien.php#czosnek
http://poradnikogrodniczy.pl/sciolkowanie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kora-sosnowa.php
http://poradnikogrodniczy.pl/szczepienie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulki.php#daliaane
http://poradnikogrodniczy.pl/hiskwia.php#skorki
http://poradnikogrodniczy.pl/byliny4.php#pelargonia
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty3.php#lobelia
http://poradnikogrodniczy.pl/bylinyokrywowe.php#epimedium
http://poradnikogrodniczy.pl/petunia-ogrodowa.php
http://poradnikogrodniczy.pl/srd.php#mszyce
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Trawnik: Pamiętajmy o regularnym nawożeniu i wietrzeniu trawnika, co 
zahamuje wzrost mchu i chwastów. Rośliny, takie jak mniszki, kaczeńce, 
mikołajki i stokrotki, usuwamy wraz z korzeniami aby nie wyczerpywały 
trawnika. Trawnik trzeba regularnie kosić. Powierzchnie używane 
intensywnie przycinamy co tydzień, a eksploatowane słabo - co 3 do 4 
tygodni. W okresie lata trawnik wymaga także regularnego podlewania  
(2 do 3 razy w tygodniu) oraz nawożenia (raz w miesiącu).  

SIERPIEN 

Sad: Kontynuujemy letnie cięcie drzew - wiśni, 
czereśni, jabłoni, grusz i brzoskwiń. W 
pierwszych dniach sierpnia przeprowadzamy 
cięcie jabłoni, których owoce dojrzewają pod koniec sierpnia lub na 
początku września. Podczas cięcia usuwa się lub skraca silne przyrosty 
roczne, zasłaniające dostęp światła do owoców w środkowej części korony 
drzewa. Dzięki temu jabłka będą dorodniejsze. Cięcie prześwietlające wiśni 
i czereśni przeprowadzamy natomiast po zbiorach, z reguły w drugiej 
połowie sierpnia. Wycinamy cienkie gałązki, które zbytnio zagęszczają 
korony drzew. Po zbiorze owoców wykonujemy również cięcie śliw. W celu 
rozluźnienia i zmniejszenia koron pojedyncze konary wycinamy całkowicie 
lub skracamy za odpowiednio ukierunkowanym odgałęzieniem. Aby 
zmniejszyć ryzyko infekcji chorobowych, rany po cięciach smarujemy 
preparatem Topsin lub Funaben 03 PA (ten drugi szczególnie przyda się na 
zrakowacenia i zgorzele). Zaraz po zbiorach prześwietlamy krzewy 
porzeczek, tak aby światło docierało do całego krzewu. Usunięte stare 
pędy niedługo zostaną zastąpione nowymi. Podobnie postępujemy  
z krzewami agrestu. Po zbiorze tradycyjnych (nie powtarzających 
owocowania) malin należy usunąć wszystkie pędy, które owocowały  
w bieżącym roku. Warto usunąć też nadmiar pędów, które mają owocować 
w roku przyszłym. W połowie miesiąca warto założyć na pnie drzew 
opaski z papieru falistego, pozwolą one wyłapać gąsienice owocówki 
śliwkóweczki. We wrześniu opaski zdejmiemy i spalimy. 

Warzywnik: Sierpień jest przede wszystkim okresem zbioru wielu warzyw, 
min. pomidorów, papryki, oberżyny, ogórka, kabaczka, czy cukinii, a także 
fasoli szparagowej, brokułów, kalafiora oraz wczesnych odmian kapusty  
i marchwi. Dobiega końca okres zbioru ziół, np. tymianku i szałwii. Po 
zasuszeniu zioła należy przechowywać w dobrze zamkniętych naczyniach. 
Po zakończeniu zbiorów należy usunąć z ziemi i spalić pozostałości po 
ziołach, co pozwoli uniknąć chorób i ataków szkodników. 

http://poradnikogrodniczy.pl/chwasty_i_mech.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/wisnie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/czeresnie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/jablonie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/grusze.php
http://poradnikogrodniczy.pl/nektaryny.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie-jabloni.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sliwy.php
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/agrest.php
http://poradnikogrodniczy.pl/krzewyowoc.php#malina
http://poradnikogrodniczy.pl/bezchemii.php#pulapki
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#owocowkasliwo
http://poradnikogrodniczy.pl/szkodsad.php#owocowkasliwo
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://poradnikogrodniczy.pl/papryka.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ogorki.php
http://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php#fasola
http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php#brokul
http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php#kalafior
http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php#szalwia
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Ogród ozdobny: Od drugiej połowy sierpnia rozpoczyna się okres sadzenia 
roślin cebulowych kwitnących wiosną. Sadzimy min. tulipany, hiacynty  
i lilie. Nieco wcześniej sadzimy rośliny cebulowe, takie jak zimowity  
i jesienne krokusy, które zakwitną już tej jesieni - około 2 miesiące po 
sadzeniu. Skracamy do połowy długości pędy lawendy, dzięki czemu będą 
zwarcie się rozkrzewiać. Jest dobry czas na dzielenie bylin. Większość 
przekwitniętych roślin możemy teraz dzielić i przesadzać, zapewniając im 
odpowiednio dużo czasu na ukorzenienie się przed nastaniem jesieni. 
Koniec sierpnia jest doskonałym momentem na sadzenie piwonii. Również 
przesadzanie tych roślin w tym okresie nie wpływa ujemnie na kwitnienie  
w następnym roku, a rośliny zdążą się dobrze zakorzenić w nowym miejscu 
przed nastaniem zimy. Pamiętajmy aby rośliny te odmłodzić i zmienić im 
miejsce po 5-6 latach przebywania na tym samym stanowisku. Przy 
wilgotnej i ciepłej pogodzie może wystąpić osutka sosny. Choroba ta objawia 
się żółknięciem i opadaniem igieł. W takim wypadku rośliny spryskujemy 
środkami grzybobójczymi w odstępach dziesięciodniowych aż do końca 
sierpnia. Jeżeli nie chcemy stosować chemii, przydatny będzie biopreparat 
Biosept 33 SL. Pamiętajmy też aby opadłe igły usuwać i palić. Podczas 
podlewania roślin nie należy deszczować, a jedynie podlewać wprost na 
glebę. Należy doglądać astrów jesiennych. Jeżeli zaatakował je mączniak 
prawdziwy, należy zastosować preparaty siarkowe lub fungicydy. Na 
modrzewiach mogą się natomiast pojawić mszyce z rodziny 
ochojnikowatych. Zaobserwujemy wówczas na roślinach narośla, 
przypominające szyszki, tzw. galasy. Galasy trzeba usuwać zanim się 
otworzą. 

Kwiaty w domu, balkony i tarasy: Ponieważ na skutek podlewania ziemia 
w skrzynkach balkonowych i pojemnikach staje się zwarta i słabo 
przepuszczalna, spulchniamy jej górną warstwę małymi grabkami lub 
widełkami. Należy robić to ostrożnie, aby nie uszkodzić płyciej położonych 
korzeni roślin. 

Przycinamy zbyt wybujałe pędy kwiatów na balkonach i tarasach, dzięki 
czemu rośliny będą mogły zakwitnąć ponownie bardziej bujnie. Sierpień jest 
dobrym okresem na pobranie sadzonek pelargonii. Pobrane sadzonki 
przechowujemy do maja. 

Trawnik: Jeżeli chcemy wykonać zakładanie trawnika z siewu, to właśnie 
nadszedł dobry moment aby to zrobić. Przed zasianiem glebę należy 
przekopać. Nie zapominajmy o koszeniu trawnika. Jeżeli w końcówce lata 
jest bardzo sucho - kosimy nieco wyżej i obficie podlewamy. Kończymy 

http://poradnikogrodniczy.pl/sadzcebul.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzcebul.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php#lawenda
http://poradnikogrodniczy.pl/podzial_bylin.php
http://poradnikogrodniczy.pl/hiskwia.php#maczniak
http://poradnikogrodniczy.pl/hiskwia.php#maczniak
http://poradnikogrodniczy.pl/byliny4.php#pelargonia
http://poradnikogrodniczy.pl/zakladanie-trawnika.php
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nawożenie trawnika. Dalsze nawożenie w późniejszym terminie może 
przyczynić się do gorszego zimowania darni i w konsekwencji utrudnić jej 
regenerację na wiosnę. 

 

K Ą C I K  S M A K O S Z A 

Podajemy kilka przepisów kulinarnych na wakacyjne 
dni. 

Placek z truskawkami 

Składniki: 6 jaj, 1 ½  szklanki cukru, 3 szklanki mąki, ½  szklanki oleju,  
2 łyżeczki proszku do pieczenia, truskawki, cukier puder (do posypania) 

Wykonanie: 

Miksujemy jajka z cukrem, dodajemy przesianą mąkę z proszkiem i olej.  
W międzyczasie myjemy truskawki, kroimy na pół. Masę wlewamy do 
natłuszczonej, wysypanej kaszą manną formy, na wierzch układamy 
truskawki. Pieczemy ok. 45 minut w 180°C. Posypujemy cukrem pudrem.  

Letnia szarlotka 

Składniki: 

Ciasto: 3 szklanki mąki, 25 dag margaryny, 2 żółtka,  
1 jajko, ¾ szklanki cukru pudru, 2 łyżki śmietany,  
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
Nadzienie: 2 budynie waniliowe, 3 szklanki mleka, 1 kg jabłek 
Do dekoracji: cukier puder 

Sposób wykonania: Mąkę zagnieść z margaryną, żółtkami, jajkiem, cukrem 
pudrem, śmietaną i proszkiem do pieczenia. Podzielić na dwie części. Jedną 
część rozłożyć na wysmarowanej tłuszczem blaszce, a drugą część schłodzić 
w lodówce. Na cieście ułożyć pokrojone w ósemki jabłka. 2 ½ szklanki mleka 
zagotować. W pozostałym mleku rozmącić budynie i wlać do gotującego się 
mleka, mieszając gotować ok. 2 minuty. Gorący budyń wylać na jabłka. 
Następnie zetrzeć drugą część ciasta.  Ciasto włożyć do piekarnika 
nagrzanego do 180 °C i piec ok. 45 minut. Ostudzić i posypać cukrem 
pudrem. 

http://www.smaczny.pl/produkt/maka-370
http://www.smaczny.pl/produkt/cukier-puder-9
http://www.smaczny.pl/produkt/proszek-do-pieczenia-11
http://www.smaczny.pl/produkt/cukier-puder-9


21 

 

Pstrąg z grilla 

Składniki: świeże pstrągi, kilka cytryn pokrojonych 
w ćwiartki, świeże zioła - co jest w ogródku akurat, 
czyli po gałązce pietruszki, szałwii, tymianku i 
rozmarynu (ale oczywiście może być inny zestaw), sól, pieprz, oliwa, zioła 
prowansalskie 
Wykonanie: Ryby wypatrosz, umyj i natrzyj solą oraz pieprzem. Do 
brzuszka każdej ryby włóż po jednej gałązce każdego zioła i ćwiartkę 
cytryny. Oliwę wymieszaj w miseczce z ziołami prowansalskimi. Folię 
aluminiową nasmaruj oliwą po błyszczącej stronie, połóż rybę i szczelnie ją 
zawiń. Piecz na grillu po 15 minut z każdej strony. 
Podawaj z cytryną do wyciśnięcia. 

 

Skrzydełka z grilla 

Cudowny smak skrzydełek z grilla w pysznej 
marynacie, konsumowany w promieniach letniego 
słońca. Szybkie i smaczne do przygotowania na 
działce.  

Składniki: skrzydełka z kurczaka, papryka słodka mielona, przyprawa 
curry, kurkuma, papryka chilli mielona, oliwa, miód, pieprz i sól 

Wykonanie: Skrzydełka z kurczaka myjemy i dokładnie osuszamy 
ręcznikiem papierowym. Nacieramy solą i pieprzem. Skrapiamy z obu stron 
oliwą. Przyprawy - chilli, słodką paprykę, kurkumę i przyprawę curry - 
mieszamy ze sobą w miseczce lub na talerzyku. Skrzydełka z kurczaka 
obtaczamy w mieszance przypraw. Tak przygotowane zalewamy miodem  
i mieszamy, tak żeby każdy kawałek był dokładnie obtoczony w miodzie. 
Miód najlepiej żeby był płynny (lipowy, wielokwiatowy), ponieważ łatwiej 
będzie się rozprowadzał po mięsie. Trzymamy w miodzie do samego 
wyłożenia na rożna. 

                                  (EZ) 

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

 

0 BOŻE!... 

O Boże, szukam Cię! 

szukam Cię w wichru lotnego 

poszumie, 

szukam Cię w rzeki rozigranej szmerze, 

szukam Cię w zmierzchu wieczornej zadumie, 

szukam, gdy ziemię noc w objęcia bierze, 

szukam, gdy wschodnie brzaski niebo złocą, 

szukam wieczorem, rankiem, dniem i nocą, 

wszędzie i zawsze, Boże, szukam Cię! 

 

O Boże, kocham Cię! 

kocham Cię w grzmotu groźnym majestacie, 

kocham Cię w gromów i błysków wichurze, 

kocham, gdy niebo kąpiesz w słońca szacie, 

kocham, gdy zsyłasz powichry i burze, 

kocham, bo wciąż nam nie szczędzisz opieki, 

kocham Cię szczerze, mój Władco, na wieki, 

wszędzie i zawsze, Boże, kocham Cię! 
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Z DALEKA OD KRAJU 

Smutno, tęskno mi, Boże!  

     choć w polu pogoda,  

     choć las śpiewem  rozbrzmiewa,  

     choć tu trawka młoda,  

     choć zielenią się drzewa,  

smutno, tęskno mi Boże! 

To samo niebo,  

     te same drzewa,  

tak samo góry  

     ciągną się w dali…  

tak samo ptaszek  

     w gaiku śpiewa,  

tak samo słońce  

     promieniem pali…  

a jednak smutno,  

     tęsknota gniecie,  

bo to nie u nas,  

     to w cudzym świecie… 

Wicher po lesie  

      buja i śpiewa…  

Pieśni on niesie,  

      któremi drzewa  

do snu układa… 

Hej wichrze westchnij  

      razem z mą duszą,  

pokaż, że więcej  

      czujesz od ludzi…  

niech twe oddechy  

      łzy me osuszą,  

niech twój szmer cichy  

      żal mój ostudzi…  

lecz szum mi tylko  

      co słychać Ninie,  

nad brzegiem Wisły  

     w polskiej krainie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za nadesłanie wierszy serdecznie dziękujemy  
Pani Stefanii Sembol z Chromowa 
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M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  W  L I P C U  I  S I E R P N I U   

Lipiec  

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w 

Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami  

i misjonarzami Ewangelii.  

 

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi 

przed posłańcami Ewangelii.  

 

Sierpień  

Intencja ogólna: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom 

wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.  

 

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, 

wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju  

i sprawiedliwości.  

 

 

Jezu  Ufa m Tobie  
Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B oż ego                 
w  Dychowi e -  wyda rzenia  r e l ig i jne  i  sp oł eczn e,  
in tencje  mszaln e,  ogł oszenia ,  in formac je  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kcj i  Katol ic ki ej  –  r eda gują  
czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  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

