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N O   C Ó Ż  –  C Z A S   W A K A C J I   D O B I E G Ł  K O Ń C A …  

Minęły beztroskie wakacje – czas przeznaczony na odpoczynek. Skończyły się 

upały. Słońce jakby przygasło. Dni coraz krótsze. Zrobiło się chłodniej. 

Pozostały jedynie ciepłe, miłe wspomnienia z pobytu nad wodą, morskich 

kąpieli, górskich wędrówek, wieczornych spacerów. Gdziekolwiek jednak 

byliście, to wakacje były dla Was nie tylko czasem „nic nie robienia”, ale także 

czasem regenerowania – odnawiania sił na nowy rok szkolny. Podziękujmy 

Panu Bogu za gorące słońce i wiejący wiatr. Podziękujmy, że szczęśliwie 

wróciliśmy do domu. Staliśmy się doroślejsi, a to zobowiązuje, wymaga 

mądrości. Szczególnie zobowiązuje dzieci i młodzież. Dlatego już od 

pierwszego dnia nauki starajcie się tak pracować, by zdobyta wiedza pomogła 

Wam jak najlepiej służyć ludziom. Nie zapominajcie jednak, że oprócz wiedzy 

zdobytej w szkole, macie możliwość dokształcać się duchowo, formować swój 

wizerunek chrześcijanina poprzez czynne uczestnictwo w katechezie.  

   Poznanie Prawd Wiary na pewno będzie pięknym dopełnieniem Waszej 

osobowości. Oprócz wiedzy  religijnej na lekcjach religii możecie pochylić się 

nad lekturą Biblii i nauką Kościoła, nauczyć się Bożego spojrzenia na życie 

oraz modlić się. W toku dzisiejszego burzliwego życia warto na chwilę 

zatrzymać się po to, by zastanowić się, jakie wartości są najważniejsze, na ile 

ważny jest Bóg w naszym życiu, czy poprzez wszystkie nasze czynności 

wychwalamy Boga i jesteśmy Mu wdzięczni za Jego łaski?  



   Dzisiejszy świat stawia przed nami 

różne sprawy do rozstrzygnięcia. Jako 

ludzie wierzący stajemy dziś  przed 

poważnymi dylematami moralnymi, 

zmuszającymi nas do przyjęcia 

konkretnych postaw i decyzji. Nieraz 

w obliczu gromadzących się wokół 

nas problemów, mimo – jak nam się 

wydaje – dużej wiedzy i bogatego doświadczenia, nie możemy sobie 

poradzić, przede wszystkim w kwestiach dotyczących sfery moralnej  

i duchowej. Spróbujmy wiec poznać naukę Kościoła Chrystusowego, by 

znaleźć tam odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 

   Już w Ewangelii pisano, że Pan Bóg każdemu człowiekowi daje różnorakie 

dary, zdolności, talenty i chce, aby człowiek, uczeń, szczególnie te talenty, te 

zdolności rozwijał przez naukę, pracę. To jest naszym obowiązkiem. Ale nad 

tymi talentami trzeba już zacząć pracować, już teraz je rozwijać.  A oprócz 

ludzi bardzo wtedy zadowolony z nas będzie Bóg. 

Dobry start to początek sukcesu. Nie opóźniajmy tego startu, wystartujmy 

od razu, od pierwszego dzwonka, od pierwszej lekcji 

 Wiecie,  też dobrze, że każdy sukces choćby sportowy okupiony jest wielkim 

trudem, gigantyczna pracą. Nie jest inaczej w osiągnięciach szkolnych. Niech 

nie zabraknie olimpijczyków wśród was w szkolnych konkurencjach,  

w dyscyplinach naukowych każdego przedmiotu. 

  Pamiętajmy też o tym, że temu wszystkiemu zwykle towarzyszy ogrom 

trudu wielu ludzi, najpierw rodziców, którzy przygotowują was, zaopatrują 

w podręczniki i przybory szkolne, wspomagają was i pilnują, aby czas nauki 

nie poszedł na marne. W trudzie szkolnego siewu kryje się wielka praca 

nauczycieli, którzy dobierają odpowiednie programy, najlepsze książki, aby 

wam przekazać jak najskuteczniej mądrość i wiedzę.   

   Dlatego każdego dnia okazujmy wdzięczność za zdobytą wiedzę Panu Bogu 

i tym, którzy nam w tym pomagają. Jeżeli nie zmarnujemy tego 

rozpoczynającego się roku szkolnego, to zastosujemy się do słów Św. Pawła, 



zachęcającego nas do doskonalenia się, spełniania obowiązków i pracowania 

własnymi rękami. Wtedy na pewno nie będziemy nieużytecznymi sługami. 

  Prośmy więc Boga o siły, o mądrość, o wytrwałość. Niech czas nauki czyni 

nas ludźmi mądrzejszymi, lepszymi. A w tej twórczej, pięknej pracy niech 

towarzyszy nam Boże błogosławieństwo. 

   A słowa Św. Jana Pawła II „…WYMAGAJCIE  OD  SIEBIE, CHOCIAŻBY  INNI  

OD  WAS NIE  WYMAGALI ...” będą naszym  d r o g o w s k a z e m   nie tylko 

w szkolnych zmaganiach.  

       

ŚWIĘTA KO ŚCIELNE W MIESIĄCU WRZEŚNIU:  

8-IX – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

14-IX -  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

15-IX -  Święto Matki Bożej Bolesnej  

         Ponieważ o święcie z 8.IX wspominaliśmy w 

poprzednich numerach „Gazetki Parafialnej” tj. nr 

6, nr 17, a o Święcie z 15.IX w nr 6, to skupimy się 

na Święcie Podwyższenia Krzyża Świętego, tym 

bardziej, że jest to święto odpustowe naszej  

sąsiedniej Parafii w Bobrowicach. A trzeba 

podkreślić, że Kościół ten należy do Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa i od V.1971 r. 

zarejestrowany jest jako zabytek nieruchomy. 

 

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. 
Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus 
Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. 
Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia 
człowieka.  
 
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii 
krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego 
czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września,  



w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. 
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach 
Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot 
kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, 
według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem 
Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku 
zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie. 
 
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie 
ukazywano Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem 
zamiast cierniowej korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako 
Dobrego Pasterza. Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu 
aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, 
który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji 
prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny.  
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność 
wyznawania swojej wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym 
chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często używany w liturgii i uświęca 
całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy modlitwę, dzień i każdą 
ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy wszelkich 
błogosławieństwach. 
 
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają 
się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński 
pisze: "Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, 
zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, darował nam 
zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność  
i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył 
bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi 
i dziedzicami". 
 
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest 
gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, 
stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego 
znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne 
zwycięstwo dobra nad złem. 

(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 lipcu i sierpniu otrzymali: 
* Oliwier Sołtysiak – Bronków 
* Weronika Emilia Matz – Dychów 
* Stanisław Kowalski – Bronków 
*Patryk Oliwier Jakubczak – Szczawno 
 
Sakrament małżeństwa: 
- Babul Artur i Maria Plekan – 02.08.2014 
- Mielnik Przemysław i Kamila Agata Sierszyńska – 09.08.2014 
- Olejarz Przemysław Andrzej i Klaudia Kwiecień – 16.08.2014 
- Łukasz Rutkowski i Katarzyna Żelazko – 30.08.2014 
- Marcin Bilski i Katarzyna Piotrowska – 30.08.2014 
 
Do wieczności w miesiącu lipcu odeszli: 
śp. Aurelia Rzepka - Brzózka 
śp. Andrzej Jusiński - Dychów 
   
Intencje mszalne w kościele parafialnym w Dychowie: 
 
WRZESIEŃ 
NIEDZIELA 07.09.2014 
godz. 8.00 – w intencji P. Bronisława Grabowskiego z okazji imienin 
godz. 11.00 – śp. Barbara i Henryk Zielińscy 
PONIEDZIAŁEK 08.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Stefania Pasternak w 8 rocznicę śmierci 
ŚRODA 10.09.2014 
godz. 18.00 – za parafian 
PIĄTEK 12.09.2014 
godz. 18.00 – za parafian 
SOBOTA 13.09.2014 
godz. 10.00 – w intencji P. Marii Fajgiel o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
godz. 16.00 – ślub - Żaneta Flisak i Kamil Richert 
NIEDZIELA 14.09.2014 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny Saganowskich i Popiołków 
godz. 11.00 – w intencji Stefanii i Stanisława Nadolnych z okazji 40 rocznicy 
ślubu  
PIĄTEK 19.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Włodzimierz Jastrzębski od rodziny Kuderskich z Jarocina 



SOBOTA 20.09.2014 
godz. 17.00 – śp. Andrzej Mroczyk i Helena Chojnacka 
NIEDZIELA 21.09.2014 
godz. 8.00 – śp. Michalina i Jakub Świżewscy, śp. Władysław Dworak 
godz. 11.00 – w intencji Moniki i Artura Piotrowskich z okazji 15 rocznicy 
ślubu 
ŚRODA 24.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Bronisława, Walenty Królikowscy i zmarli z rodziny  
PIĄTEK  26.09.2014 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące 
SOBOTA  27.09.2014 
godz. 16.00 – ślub – Monika Kijek i Adam Licznerski    
NIEDZIELA 28.09.2014 
godz. 8.00 – śp. Aniela, Mieczysław Nadolny, śp. Janina i Kazimierz Nadolny  
godz. 11.00 – śp. Stefania Pasternak, Aurelia Bochonos, Kazimierz 
Nowosielski, Jan Kot 
 
PAŹDZIERNIK 
ŚRODA 01.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Michał Najdyk i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 03.10.2014 
godz. 17.30 – w intencji wynagradzającej za grzechy naszych rodzin, parafii, 
ojczyzny i świata 
SOBOTA 04.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Franciszek i Stanisława Sobscy 
NIEDZIELA 05.10.2014 
godz. 8.00 – śp. Anna i Stanisław Żółtańscy  
godz. 11.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące  
 
 
Intencje mszalne w kościele w Bronkowie: 
 
WRZESIEŃ 
NIEDZIELA 07.09.2014 
godz. 9.30 – śp. Bronisława i Franciszek Zastawny 
CZWARTEK 11.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Jerzy Niwczyk 
SOBOTA 13.09.2014 
godz. 17.30 – ślub: Agnieszka Wankowicz i Piotr Wankowicz  
NIEDZIELA 14.09.2014 
godz. 9.30 – śp. Zofia, Franciszek Stępień, śp. Paweł Cyran 



NIEDZIELA 21.09.2014 
godz. 9.30 – śp. Edward, Helena, Andrzej Kowalscy 
CZWARTEK 25.09.2014 
godz. 18.00 – śp. Czesław, Weronika Bugała 
NIEDZIELA 28.09.2014 
godz. 9.30 – śp. Barbara, Tadeusz w 14 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
 
PAŹDZIERNIK 
CZWARTEK 02.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Bronisława, Józef, Tadeusz, Jerzy, Anna Napieralscy 
NIEDZIELA 05.10.2014 
godz. 9.30 – śp. Edward Kawka i śp. Weronika i Edward Kawka 
 
 
Intencje mszalne w kościele w Brzózce: 
 
WRZESIEŃ 
NIEDZIELA 07.09.2014 
godz. 12.30 – w intencji Wandy z okazji 80 urodzin - od dzieci, wnuków  
i prawnuków 
WTOREK 09.09.2014 
godz. 18.00 – w intencji Doroty z okazji imienin, o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo 
NIEDZIELA 14.09.2014 
godz. 12.30 – śp. Franciszek, Krzysztof Solecki 
NIEDZIELA 21.09.2014 
godz. 12.30 – śp. Jan Szulc w 17 rocznicę śmierci 
WTOREK 23.09.2014 
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 28.09.2014 
godz. 12.30 – śp. Jan Cybulski w 1 rocznicę śmierci 
WTOREK 30.09.2014 
godz. 18.00 – za parafian 
 
 
PAŹDZIERNIK 
NIEDZIELA 05.10.2014 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda w 5 rocznicę śmierci 

(MK) 

 
 



S A N KT UA RIA  MA RY J NE  
 

S A N KT UA RIUM  MA T KI B O ŻE J  Ś W IĘT O L IPS KIEJ  

woj. warmińsko-mazurskie, archidiecezja warmińska 

 

W trudnych czasach zaborów ugruntowało się 

przekonanie, że "czym Częstochowa dla Polski  

i Ostra Brama dla Litwy, tym Święta Lipka dla 

Warmii i Mazur". To sanktuarium maryjne 

należało i należy do najważniejszych  

w północnej Polsce. Oddziaływanie religijno-

kulturowe Świętej Lipki wpłynęło wybitnie na 

podtrzymanie na Warmii i Mazurach tradycji 

polskości, języka polskiego i katolicyzmu.  

Historycy XVII-wieczni, tak katolicy, jaki  

i protestanci, stwierdzali, że już  

w średniowieczu pielgrzymowano do tego 

miejsca w celu oddania czci i odzyskania 

zdrowia. Przekazy te zbiegają się z legendą, 

która mówi, że w pierwszej połowie XIV w. pewien człowiek po dokonaniu 

zbrodni oczekiwał na wyrok śmierci w kętrzyńskim zamku. W nocy 

poprzedzającej egzekucję objawiła mu się we śnie Matka Boża i poleciła, by 

wyrzeźbił Jej wizerunek, aby dostąpić miłosierdzia. Nakazała też, by figurę 

umieścił na pierwszej napotkanej lipie (lipa jest drzewem poświęconym 

Matce Bożej). Po przebudzeniu więzień ze zdumieniem zobaczył obok siebie 

kawałek drewna i dłuto. Zabrał się do dzieła i wyrzeźbił tak piękną figurę 

Maryi z Dzieciątkiem, że sędziowie uznali to za znak Boży i uwolnili 

skazańca. Pełen skruchy, zmierzając do pobliskiego Reszla, umieścił figurę  

w gałęziach przydrożnej lipy. 

Figura Matki Bożej zasłynęła wkrótce w całej okolicy, a pierwsze łaski 

spowodowały napływ pielgrzymów z całej Warmii i Prus. Zbudowano 

kaplicę, w której wnętrzu znalazła się lipa z cudownym wizerunkiem. 



Dokument z 1491 r. stwierdzał, że do Świętej Lipki pielgrzymowano 

wówczas z Mazowsza i Pomorza Gdańskiego. 

Kościół w Świętej Lipce uważany jest za najwspanialsze dzieło architektury 

barokowej w północno-wschodniej Europie. Na dziedziniec wprowadza 

wspaniała zielona brama wykuta w żelazie, na jej ornament składają się 

misternie skręcone liście akantu. Fasadę kościoła wieńczą dwie wieże. W jej 

górnej części, w niszy, umieszczono motyw lipy z figurą Matki Bożej. 

Wnętrze zdobią malowidła wykonane przez Macieja Meyera z Lidzbarka. 

Przedstawiają Maryję jako Królową Nieba, apostołów i świętych polskich.  

W nawach bocznych ukazano sceny z życia Maryi, Jej współudział w męce  

i chwale Chrystusa oraz dzieje kaplicy świętolipskiej. Wspaniałym 

zabytkiem są organy z początku XVIII w. z ruchomymi figurami, które 

podczas gry przedstawiają scenę Zwiastowania. 

Położenie Świętej Lipki sprawiło, że pielgrzymowali do niej nie tylko 

katolicy, ale także protestanci z Prus, chłopi i szlachta. Wśród polskich 

luteranów kult maryjny nie ustawał, pielgrzymowali do Świętej Lipki i tu 

słuchali mszy św. zwanej mazurską, podczas której wielki ołtarz 

obchodzono na kolanach z zapalonymi świecami. Ten rytuał trwał jeszcze w 

początkach XX w. Historyk Wojciech Kętrzyński wspominał, że w święto 

Piotra i Pawła w gimnazjum ewangelickim w Kętrzynie nie było lekcji, aby 

uczniowie mogli pójść do Świętej 

Lipki. Było to więc sanktuarium 

"ekumeniczne", pielgrzymowanie do 

cudownego obrazu łączyło 

chrześcijan obu wyznań z Warmii  

i Prus. 

Współcześnie sanktuarium zwane 

Częstochową Północy należy do 

grupy najliczniej odwiedzanych 

miejsc świętych w Polsce. 

 

 



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

Sad. Wrzesień jest obfitym miesiącem, gdyż możemy rozpocząć zbiory 

jesiennych jabłek i gruszek. Właściwy termin zbioru owoców przypada na  

1 do 2 tygodni przed osiągnięciem dojrzałości. Aby nie przegapić tego 

momentu, warto obserwować sad i rozpocząć zbieranie, gdy pierwsze 

owoce samodzielnie zaczną spadać z drzew. Najpierw zbieramy największe 

owoce, a po około tygodniu pozostałe. 

Zbieramy również średnio późne i późne odmiany śliw, wczesne odmiany 

winorośli z uprawy gruntowej, jeżyny, oraz powtarzające odmiany 

truskawek i malin. Uwaga: orzechy włoskie zbieramy dopiero po opadnięciu 

z drzewa! Natomiast orzechy laskowe - gdy są w pełni dojrzałe i wypadają  

z okryw. Po zbiorze orzechy laskowe dosuszamy przez 2-3 tygodnie. 

Powoli zbliża się czas jesiennego sadzenia drzewek i krzewów. Zanim 

przystąpimy do tej czynności, powinniśmy odpowiednio wcześniej 

przygotować glebę. 

Opadłe z naszych drzew owoce i liście z widocznymi objawami porażenia 

chorobowego trzeba zebrać a następnie głęboko zakopać lub spalić. W ten 

sposób ograniczamy źródło rozprzestrzeniania się infekcji na lata następne. 

W bieżącym miesiącu mogą uwidocznić się porażenia wiśni i czereśni przez 

raka bakteryjnego drzew owocowych oraz brunatną zgniliznę drzew 

pestkowych. Jeżeli drzewa są silnie porażone należy je usunąć i przygotować 

się do nowych nasadzeń w październiku. Na pniach śliw warto założyć 

opaski z papieru falistego (częścią pofalowaną do spodu). To pozwoli nam 

wyłapać, wychodzące z owoców i schodzące na zimowanie, gąsienice 

owocówki śliwkóweczki. Piędzik przedzimek wiosną może być sprawcą 

pojawienia się dziur w liściach, pogryzień pąków kwiatowych, 

poniszczonych zawiązków owoców u jabłoni, gruszy, śliw, wiśni, czereśni,  

a także niektórych drzew ozdobnych. Zwalczamy go na przełomie września  

i października montując na pniach pułapki lepowe w postaci papierowego 

lub foliowego lejka pokrytego od spodu substancją klejącą, opasającego pień 

drzewa. Pułapki te zatrzymają wędrujące w górę pnia samice. Ten zabieg 

pozwoli uniknąć stosowania oprysków chemicznych przeciwko temu 

szkodnikowi w okresie wiosennym. 
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http://poradnikogrodniczy.pl/sadzdrzewowoc.php
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Warzywnik. Również w ogrodzie warzywnym wrzesień jest miesiącem 

zbiorów. W tym miesiącu należy zakończyć zbiory warzyw ciepłolubnych, 

takich jak ogórki (i inne dyniowate), papryka i pomidory. Dlaczego? We 

wrześniu w każdej chwili mogą wystąpić przymrozki, a nawet minimalne 

spadki temperatury poniżej 0°C będą zabójcze dla tych roślin. Pomidory 

należy zebrać wszystkie i nie w pełni dojrzałe ułożyć w pomieszczeniach, 

gdzie temperatura utrzymuje się w na poziomie 10°C. Można też wyrwać 

całe krzaczki i powiesić w suchym i chłodnym miejscu, gdzie powoli 

dojrzeją. 

Rozpoczynamy również zbiory warzyw korzeniowych, m.in. buraków, 

marchwi, pietruszki i selera. 

Można jeszcze zbierać niektóre rośliny przyprawowe, takie jak lubczyk  

i cząber. 

Po zakończeniu zbiorów resztki roślin, które były porażone przez choroby, 

należy usunąć i spalić. Resztki roślin zdrowych warto przeznaczyć na 

kompost. 

Pod koniec miesiąca warto przekopać glebę w ogrodzie warzywnym. Jest to 

szczególnie ważne na glebach ciężkich, ponieważ ziemia pozostawiona na 

zimę w tzw. ostrej skibie (po przekopaniu nie zagrabiać i nie wyrównywać) 

pod wpływem mrozu nabiera lepszej struktury i staje się lepiej 

przepuszczalna dla wody. Przy okazji część szkodników, wydobyta na 

powierzchnię w czasie przekopywania, zginie zimą podczas mrozów. 

Ogród ozdobny. Systematycznie 

usuwamy z pędów więdnące kwiaty 

róż powtarzających kwitnienie. 

Dzięki temu zabiegowi krzewy będą 

dłużej kwitły. Jeżeli natomiast 

uprawiamy róże nie powtarzające 

kwitnienia, możemy przyciąć ich 

pędy i przygotować sadzonki 

pędowe.  

http://poradnikogrodniczy.pl/ogorki.php
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Powoli możemy rozpocząć sadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz roślin 

cebulowych. Aby cebulki zabezpieczyć przed atakami chorób grzybowych 

warto je przed sadzeniem zaprawić, np. w 0,2% roztworze Benlate przez 

około 10 do 15 minut, lub w roztworze Kaptanu przez około godzinę. 

Sadzimy wrzosy, które jesienią pięknie kwitną. Najlepsze do założenia 

wrzosowej rabaty są stanowiska słoneczne z lekką i przepuszczalną, 

próchniczą glebą o pH 3,5 do 5,0. Podczas sadzenia młode wrzosy warto 

zaszczepić specjalną szczepionką mikoryzową dla roślin wrzosowatych. 

Dzięki temu rośliny na wrzosowisku znacznie łatwiej się przyjmą,  

a w przyszłości będą lepiej tolerować niedogodne warunki glebowe i okresy 

suszy. 

Możemy przystąpić do przesadzania bylin. Przy tej czynności należy 

podzielić korzenie roślin. Podział odmładza byliny, dzięki czemu  

w następnym roku będą one dobrze rosły i obficie kwitły (w zależności od 

tempa wzrostu roślin, należy je dzielić co 2-5 lat). Każdy fragment 

podzielonej rośliny powinien zawierać po kilka zdrowych pędów i własny 

system korzeniowy. Przed sadzeniem rany powstałe po dzieleniu warto 

posypać odpowiednim fungicydem. 

Nieco później (koniec miesiąca) wykopujemy z rabat bulwy mieczyków. Po 

oczyszczeniu oddzielamy małe bulwki przybyszowe od matecznych  

i suszymy wszystkie razem. Możemy je przechowywać w chłodnych 

miejscach w piwnicy. 

Po zaschnięciu wykopujemy również bulwy begonii bulwiastej. Bulwy 

należy oczyścić i obsypać ich górną stronę fungicydem. Następnie 

umieszczamy je w skrzynce z suchym piaskiem lub torfem. Przez zimę 

przechowujemy w suchym i chłodnym pomieszczeniu. 

Trawnik. Trawnik kosimy regularnie, najlepiej raz w tygodniu. Wrzesień 

jest miesiącem intensywnego wzrostu traw. Kosimy trawę na łąkach 

kwiatowych. Drugi pokos traw należy wykonać, gdy znikną kwiaty, ale 

jeszcze zanim zwiędną pędy kwiatowe. 
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K Ą C I K  S M A K O S Z A 

Ketchup 

Składniki: 3 kg czerwone papryki, 20-30 dkg 

papryczki chilii, 0,5 kg cukru, 5 łyżek soli, 0,5 l 

oleju, 2 główki czosnku, 1 szkl. octu, 3 słoiczki 

przecieru pomidorowego, 7 liści laurowych. 

Sposób wykonania: Paprykę oczyścić, zmielić przez maszynkę, dodać olej, 

sól, czosnek. Gotować 20 minut. Dodać 1 szkl. octu,3 słoiczki przecieru  

i siedem liści laurowych. Wymieszać i zagotować. Gorące wkładać do 

słoików. Nie gotować. 

 

Papryka nadziewana mięsem 

Składniki: 4 duże papryki, 0,5 kg mielonej 

łopatki wieprzowej, 100g ryżu, jajko, 1 

cebula, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki ketchupu, 

pół łyżeczki ziół prowansalskich, szczypta 

tymianku, szczypta oregano, szczypta majeranku, sól, pieprz, łyżka oliwy  

z oliwek, 4 łyżki startego żółtego sera 

Sposób wykonania: Papryki myjemy. Odcinamy im główki i wycinamy 

gniazda nasienne. Solimy i pieprzymy w środku po czym odkładamy na bok. 

Ryż gotujemy na sypko i studzimy. Cebulę drobno siekamy i podsmażamy na 

oliwie. Do miski przekładamy mięso, dodajemy jajko, przestudzony ryż, 

ketchup, czosnek przeciśnięty przez praskę, cebulę oraz wszystkie zioła  

i przyprawy. Faszerujemy papryki, przykrywamy czapeczką i przekładamy 

do naczynia żaroodpornego do którego dolewamy troszkę wody albo 

bulionu. Pieczemy około godzinę w 180 stopniach. Papryki pocięte  

w poprzek można piec 45 minut- to w zupełności wystarczy. Na 10 minut 

przed końcem posypujemy startym serem. Podajemy z sosem 

pomidorowym albo czosnkowym. 

 

 

 



Kruche ciasto ze śliwkami i budyniem 

Pyszne, kruche ciasto, z sezonowymi, soczystymi śliwkami węgierkami,  

z budyniem i szczyptą cynamonu. Do tego duża ilość, chrupiącej kruszonki 

na wierzchu.  

Składniki: 500g mąki, 2 jajka, 3 żółtka, 200g masła, 1 szklanka cukru,  

2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 szczypty soli, 2 łyżki kaszy manny, 700g 

śliwek węgierek, cynamon do smaku, masa budyniowa: 2 budynie 

śmietankowe + 4 łyżki cukru + 3 szklanki mleka. 

  

Sposób wykonania: Składniki na ciasto (poza manną i śliwkami) zagnieść. 

Podzielić na dwie części (60% i 40%). Schłodzić w lodówce. Śliwki pozbawić 

pestek, pokroić na ćwiartki. Dno blaszki wyłożyć papierem do pieczenia 

.Większą częścią ciasta wylepić dno formy. Posypać manną. Gęsto poukładać 

śliwki. Śliwki posypać cynamonem. Ugotować 

budyń. Gorącym budyniem zalać śliwki. Drugą część 

ciasta zetrzeć na tarce, na grubych oczkach. Ciasto 

piec w 180C ok. 50 minut. Wystudzić. Włożyć na 

kilka godzin do lodówki by masa ładnie się ścięła.  

(EZ) 

 

 

 

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

 

Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością  

i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć. 

 

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się 

w służbę ubogim i cierpiącym. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-kUcmu4SL-NA/UgPaBMmrHzI/AAAAAAAAG0s/DCs5utg-NcU/s1600/308.JPG


K Ą C I K  P O E Z J I  

POD KRZYŻEM 

Już nocne mroki spowiły ziemię, 

zsyłając na świat snu ukojenie, 

już i przyroda w zadumie drzemie, 

tuląc swe łono w pomroków cienie, 

zamilkło wszystko, tylko snu echo 

odtwarza gwary życia z uciechą, 

Za wioską w polu, w ciemnej oddali 

Coś się migoce, coś mruga, 

to u stóp krzyża lampka się pali, 

jej świetlna smuga 

błądzi na pozór ducha ognika, 

na przemian rośnie, chwieje się, znika. 

Jej lotne blaski w wichrze migocą 

oświecają w przelocie toń krzyża, 

a tam  wśród pola — ktoś późną nocą 

spiesznie się zbliża? 

już pod krzyż pada, łka jęk niewieści, 

to dziewczę wiejskie spód krzyża 

pieśći: 

I płacze cicho: o Panie Chryste, 

jam nieszczęśliwa, jam uwiedziona... 

o wróć mi, Panie, me serce czyste,  

patrz, dusza moja już z bólu kona...  

każdy się cieszy i szydzi ze mnie,  

o Panie, Panie, za ciężkie brzemię, 

Panie, Chryste... jam biedna bardzo,  

już się rwą moje siły dziewicze, 

wszyscy się śmieją i wszyscy gardzą,  

każdy odwraca z wstrętem oblicze, 

któż dziś usłyszy biednej wołanie, 

jak nie Ty — grzesznych pociecho — 

Panie! 

Podnosi oczy i zapatrzona  

szuka litości w Zbawcy obliczu 

i krzyż z miłości tuli do łona, 

a łkanie wstrząsa piersią dziewiczą...  

z krzyża spływają słowa pociechy: 

ufaj, a odpuszczone będą twe grzechy... 

(SS) 



I N F O R M A C J E  K R A J O W E G O  I N S T Y T U T U   

A K C J I  K A T O L I C K I E J  W  P O L S C E  

28 września o godz.15.00  

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata! 

Czy masz odwagę wyjść na ulicę z Iskrą 
Bożego Miłosierdzia? Od siedmiu lat w 
rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko 
(spowiednika św. Faustyny) wychodzą 
raz w roku na ulicę z koronką w ręku, by 
prosić Boga o Miłosierdzie dla nas i 
całego świata.  W tym roku szczególnie 
modlą się za prześladowanych 
chrześcijan na Bliskim Wschodzie i za 
Ukrainę i zapraszają wszystkich, by odważnie wyszli na ulicę i wołali do 
Boga. Patronat honorowy nad tą wspólną modlitwą objął Metropolita 
Łódzki  arcybiskup  Marek Jędraszewski. Akcja Katolicka w Polsce gorąco 
popiera ten apel i zachęca swoich członków do udziału w wielkiej modlitwie 
o Boże Miłosierdzie.    

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK 

 

 

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  120 

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 .  
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