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JEZU 

UFAM TOBIE  

 

 Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    
w Dychowie 

 

NR 30                    Październik’ 2014 

 

A K O R D Y    J E S I E N I . . .  

W naszych warunkach klimatycznych październik bywa zazwyczaj pogodny 

i ciepły, choć oczywiście słońce nie grzeje tak mocno jak latem. Bardzo 

chłodnym nocom coraz częściej towarzyszy przymrozek. Najbardziej 

charakterystycznym zjawiskiem o tej porze roku w przyrodzie jest 

kulminacja zmiany zabarwienia usychających liści. Charakterystycznymi 

zjawiskami są również częste poranne mgły oraz iskrzące, w promieniach 

porannego słońca, pajęczyny. Pod koniec miesiąca z większości drzew 

opadają liście. Powoli kończy się najbarwniejszy okres przyrodzie, pełen 

kolorów i blasków... 

A piękno tej pory roku oddaje ten oto wiersz: 

Jesienny zmierzch w szare otulił pajęczyny 
ostatnie przed domem kwiaty -   
cicho się kończą słoneczne godziny, 
ziemia strojna w jesienne szaty. 
 
Kończy się w ulach słodka praca, 
 i żniw radosne na polach świadki  
 słońce dogasa, jak woskowa świeca, 
 u stóp ołtarza Matki Boskiej. 
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W sen cichy zapadają starych drzew dusze, 
 milczeniem wielbiąc Stwórcy Imię - 
 jesienny wicher pieśnią ukołysze 
modlitwę lasu w półsennej zadumie. 
                
 Już puste w polu łany -  
 jeno dusza lata po miedzach, błąka, 
 śląc niebu ostatnie pokłony 
 w odlotnym szumie spóźnionego lata. 

 

I tak kończy się lato, ale w Kościele rozpoczyna się miesiąc poświęcony 
Maryi i różańcowi świętemu. I tu zatrzymamy się na chwilę, by bliżej 
zapoznać się tym zagadnieniem, tym bardziej, że dla  naszego  Świętego Jana 
 Pawła II był to temat bardzo bliski i ważny. Różaniec Najświętszej Maryi 
Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w 2-gim 
tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych. W swej 
prostocie i głębi pozostaje ona również  w obecnym trzecim tysiącleciu 
modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona 
dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które - po dwóch tysiącach 
lat - nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży 
pobudza je do "wypłynięcia na głębię", by opowiadać światu, a nawet 
"wołać" o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako "drodze, prawdzie i życiu", 
jako celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia 
historii i cywilizacji.  

Przez Różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając 
się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczanie 
głębi Jego miłości.Za pośrednictwem Różańca wierzący czerpie obfitość 
łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. 
Różaniec to modlitwa przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. 
Różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem mówiącym  
o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto 
bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed 
oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się 
one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy 
obcowali z Panem Jezusem poprzez - można by powiedzieć - Serce Jego 
Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych 
bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej 
się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako 
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życiem ludzkim. Odmawiać Różaniec to nic innego, jak kontemplować  
z Maryją oblicze Chrystusa. 

Kiedy we współczesnej kulturze, mimo tak licznych sprzeczności, pojawia 
się nowa potrzeba duchowości, pobudzana również przez wpływ innych 
religii, bardziej niż kiedykolwiek przynagla wezwanie, by nasze wspólnoty 
chrześcijańskie stały się "prawdziwymi szkołami modlitwy". Pewne 
okoliczności historyczne sprawiają, że to przypomnienie o modlitwie 
różańcowej nabiera szczególnej aktywności. Pierwszą z nich jest pilna 
potrzeba wołania do Boga o dar pokoju, zwłaszcza obecnie.! Równie pilna 
potrzeba wysiłków i modlitwy wyłania się w innym punkcie krytycznym 
naszych czasów, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa coraz bardziej 
zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej i praktycznej siłami godzącymi  
w jej jedność, które budzą obawy o przyszłość tej podstawowej  
i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Powrót 
do Różańca w rodzinach ma być, w ramach szerzej zakrojonego 
duszpasterstwa rodzin, skuteczną pomocą, by zapobiec zgubnym 
następstwom tego kryzysu znamiennego dla naszej epoki. 
Różaniec jest równocześnie  medytacja i prośbą. Wytrwałe błaganie 
zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie 
wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna. Różaniec jest także 
drogą głoszenia i zgłębienia misterium Chrystusa, na której ono wciąż na 
nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia 
chrześcijańskiego. Kiedy w modlitwie różańcowej uwzględni się 
odpowiednio wszystkie elementy, aby medytacja była skuteczna, zwłaszcza 
przy odmawianiu wspólnotowym w parafiach i sanktuariach, powstaje 
szczególna sposobność katechezy. Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. 
Czemuż nie wziąć znowu do ręki koronki z wiarą tych, którzy byli przed 
nami? Różaniec zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do 
pominięcia pośród środków duszpasterskich każdego dobrego głosiciela 
Ewangelii. Aby Różaniec  w pełniejszy sposób można było nazwać 
"streszczeniem Ewangelii", jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu 
Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa(tajemnice radosne), a przed 
zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem 
zmartwychwstania(tajemnice chwalebne) rozważać również pewne 
momenty życia publicznego o szczególnej wadze(tajemnice światła). To 
uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych 
aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona 
przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem 
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jako rzeczywiste wprowadzenie w głębie Serca Jezusa Chrystusa, oceanu 
radości i światła, boleści i chwały. 

Droczy Czytelnicy !  Modlitwa tak łatwa, a równocześnie tak bogata 
naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ja odkryła. 
Uczyńmy to i w tym roku.!!! ,abyśmy poznając z osobistego doświadczenia 
piękno Różańca, stawali się jego gorliwymi promotorami. Dlatego odważmy 
 się drodzy Czytelnicy, drogie rodziny, osoby chore i w podeszłym wieku  
i Wy młodzi  weźcie znowu ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na 
nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście 
codziennego życia. 

 
Z kolei ten wiersz niech będzie dla nas drogowskazem jak iść przez życie  
z różańcem w ręku... 

                                                  
Z różańcem w ręku któryś nam podała  
pragniemy, Matko iść przez życie całe 
myślami, wolą, sercem zatopionym                                                                  
w Jezusa Mękę i w Jezusa chwałę. 
 
 Dopomóż, Matko, niech nam serca biją 
 w rytm śpiewanego wciąż "Zdrowaś Maryjo", 
                                  
 Niech tajemnice świętego różańca 
 przenikną czyny i poglądy nasze, 
 niech nas odnowią, przetworzą świętością, 
 aby Królestwo Chrystusa rozgłaszać. 
                                 
 Z tajemnic życia Twego i Jezusa 
ucz nas, Maryjo, czerpać pełnię światła. 
Trud życia, praca, niedole, cierpienia -  
 gdy Bóg wspomoże - wydają się łatwe. 
 
 Prowadź nas, Matko po linii najprostszej: 
różańca światłem w mroku wyznaczonej. 
W jego potędze zawsze odnajdziemy 
przed złem, rozpaczą Maryjną obronę. 
                                                                                  

                                                                               Wanda Łakowicz                                               
  
                                                                                                                                        (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 małżeństwa: 
- Łabuć Piotr i Dziemidowicz 
Martyna – 06.09.2014 
- Richert Kamil i Flisak Żaneta – 
13.09.2014 
- Wankowicz Piotr i Wankowicz 
Agnieszka – 13.09.2014 
- Licznerski Adam i Kijek Monika– 
27.09.2014 
Intencje mszalne w kościele 
parafialnym w Dychowie: 
PAŹDZIERNIK 
NIEDZIELA 05.10.2014 
godz. 8.00 – śp. Anna i Stanisław 
Żółtańscy – od P. Bronisława 
Grabowskiego   
godz. 11.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące  
ŚRODA 08.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Edward i Zofia 
Mazurkiewicz 
PIĄTEK 10.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski – od rodziny 
Szczepaniaków z Lisewa 
SOBOTA 11.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski – od rodziny 
Szczepaniaków z Rudy 
Wieczyńskiej 
NIEDZIELA 12.10.2014 
godz. 8.00 – śp. Zygfryd Ostrowski 
w 3 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – w intencji Danuty  
i Stanisława Sieradzkich z okazji 20 
rocznicy ślubu 
PONIEDZIAŁEK 13.10.2014 
godz. 17.00 – śp. Stanisław, Józefa 

ŚRODA 15.10.2014 
godz. 17.30 – śp. dziadkowie Anna  
i Piotr Straszkiewicz 
PIĄTEK 17.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Tekla i Ignacy 
Flisak 
SOBOTA 18.10.2014 
godz. 17.30 – śp. zmarli z rodziny 
Wnorowskich 
NIEDZIELA 19.10.2014 
godz. 8.00 – śp. Marek Skowroński  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Wojciech 
Sosnowski w 11 rocznicę śmierci, 
śp. Emilia Sosnowska w 2 rocznicę 
śmierci, śp. Joanna i Bolesław 
Stróżniak 
ŚRODA 22.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Helena w 15 
rocznicę śmierci i zmarli z rodziny  
PIĄTEK  24.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Wanda, Kazimierz, 
Jan Mycek i śp. Bronisława Janczak 
SOBOTA  25.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Henryk Płonka  
w 3 rocznicę śmierci    
NIEDZIELA 26.10.2014 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Grabowskich 
godz. 11.00 – w intencji Iwony  
i Stanisława Mielnik z okazji 30 
rocznicy ślubu oraz z okazji imienin 
Iwony  
ŚRODA 29.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Marcin Berestecki 
w 61 rocznicę śmierci, śp. Helena 
Berestecka w 19 rocznicę śmierci, 
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śp. Jan Bisko w 11 rocznicę śmierci 
i zmarli z tych rodzin 
PIĄTEK 31.10.2014 
godz. 17.30 – w intencji Wiktorii  
z okazji 5 rocznicy urodzin -  od 
prababci 
LISTOPAD 
SOBOTA 01.11.2014 
godz. 8.00 – śp. Anna, Stanisław, 
Arkadiusz i zmarli z rodzin: Kowal, 
Kamyszek, Koczan, Bryćko, 
Żółtańskich i Potaszyńskich 
NIEDZIELA 02.11.2014 
godz. 8.00 – śp. Damian Szczeciński 
i zmarli z rodziny Karczewskich  
i Telakowiec 
godz. 11.00 – śp. syn Jerzy, śp. 
ojciec Jerzy Załużny i śp. Anna 
Straszkiewicz 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
PAŹDZIERNIK 
NIEDZIELA 05.10.2014 
godz. 9.30 – śp. Edward Kawka  
i śp. Weronika i Edward Kawka 
CZWARTEK 09.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 2 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 12.10.2014 
godz. 9.30 – śp. Zygmunt, Stanisław 
Maćkowiak, śp. Małgorzata 
Zdrojewska i zmarli z rodziny 
CZWARTEK 16.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Dorota Chalcarz  
w 10 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 19.10.2014 
godz. 9.30 – śp. Helena Maćkowiak, 
śp. Maria i Roman Ciesielscy 
CZWARTEK 23.10.2014 

godz. 17.30 – śp. Piotr, Eugeniusz, 
Anna, Wojciech Tracz 
NIEDZIELA 26.10.2014 
godz. 9.30 – śp. Aniela, Stefan, 
Franciszek, Andrzej Majewscy 
CZWARTEK 30.10.2014 
godz. 17.30 – śp. Anna i Piotr Tracz 
LISTOPAD 
SOBOTA 01.11.2014 
godz. 10.00 – za wszystkich 
zmarłych z tegorocznych 
wypominek i spoczywających na 
cmentarzu w Bronkowie  
NIEDZIELA 02.11.2014 
godz. 9.30 – śp. Czesława, 
Stanisław, Jan, Wanda Jaromin 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
PAŹDZIERNIK 
NIEDZIELA 05.10.2014 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 5 rocznicę śmierci 
WTOREK 07.10.2014 
godz. 17.30 – w intencji wszystkich 
Róż Różańcowych naszej parafii  
NIEDZIELA 12.10.2014 
godz. 12.30 – śp. Mirosław 
Szymański w 32 rocznicę śmierci 
WTOREK 14.10.2014 
godz. 17.30 – w pewnej intencji 
NIEDZIELA 19.10.2014 
godz. 12.30 – śp. Helena, Eugeniusz 
Święciccy i zmarli z rodziny 
WTOREK 21.10.2014 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 26.10.2014 
godz. 12.30 – śp. Jan i Elżbieta 
Podhajeccy 
WTOREK 28.10.2014 
godz. 17.30 – za parafian 
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LISTOPAD 
SOBOTA 01.11.2014 
godz. 9.00 – za wszystkich 
zmarłych z tegorocznych 
wypominek  

NIEDZIELA 02.11.2014 
godz. 12.30 – śp. Regina Łozowska 
    

(MK) 

  

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

J u b i l e u s z  X X  –  l e c i a  D I A K  o r a z   
X I V  D z i e ń  P a p i e s k i  „ Ś w i ę t y m i  B ą d ź c i e ”  

Wraz z początkiem roku 2014 rozpoczęliśmy swoje 
duchowe przygotowanie do obchodów Jubileuszu XX 
lecia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – 
Gorzowskiej, powołanej dekretem JE Biskupa dr 
Adama Dyczkowskiego z dnia 27 listopada 1994 r., 
jako pierwszej w Polsce. Przez dziewięć kolejnych 
miesięcy trwała nowenna przygotowująca nas do 
tego wydarzenia. 

Rok 2014 zapisuje się w historii również, jako rok 
kanonizacji Jana Pawła II. Dla naszej diecezjalnej Akcji Katolickiej rok ten 
zapisze się w sposób szczególny.  Podczas uroczystej Mszy Św. z okazji 
Jubileuszu XX lecia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w 
dniu 11 października 2014, Jan Paweł II zostanie ogłoszony patronem 
Akcji Katolickiej w naszej diecezji. Ufamy, ze Święty Jan Paweł II Wielki 
Apostoł narodu polskiego, nasz Patron, pomoże nam odnajdywać mądrość i 
moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim 
Kościele. 

Zarząd DIAK temu historycznemu wydarzeniu, jakim będzie ogłoszenie 
patrona zaplanował nadać charakter wyjątkowo uroczysty. Połączono 
obchody Jubileuszu XX z Dniem Papieskim, których przeżywanie 
zaplanowano w kilku wymiarach.  Uroczysta Eucharystia, z aktem oddania 
Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Św. Janowi Pawłowi II 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze oraz 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie 
się część oficjalna z wykładem okolicznościowym ks. prof. zw. dr ha 
Tadeusza Borutki oraz koncertem Big  Bandu Uniwersytetu 
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Zielonogórskiego z Jerzym Szymaniukiem & Ewą Urygą, poświęcony 
Świętemu Janowi Pawłowi II. 

Prawdziwie się radując zapraszamy wszystkich będących bliżej i dalej Akcji 
Katolickiej, zapraszamy tych, którym postać Wielkiego Papieża Św. Jana 
Pawła II jest bliska. Pragniemy wszystkich zachęcić do radowania się razem 
z nami. 

Prezes DIAK - Urszula Furtak 

Program uroczystości 

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze, ul. Aliny 17 

 11.00 Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem JE Biskupa 
Diecezjalnego dr Stefana Regmunta z ogłoszeniem Św. Jana Pawła II 
patronem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej 

 12.00 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda, Plac Powstańców 
Wielkopolskich 10 

 Serwis kawowy 

 13.30 Rozpoczęcie części oficjalnej 
Słowo JE Biskupa Diecezjalnego dr Stefana Regmunta 
Słowo JE Biskupa dr Marka Solarczyka, Asystenta AK w Polsce 
Słowo Pani Haliny Szydełko, Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce 

 14.00 Wykład okolicznościowy: Ks. prof. zw. dr ha Tadeusz Borutka 
„Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa” 

 14.40 Wręczenie pamiątkowych medali 
Adresy okolicznościowe 
Serwis obiadowy 

 15.40 Koncert poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji XIV 
Dnia Papieskiego 
Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Jerzy Szymaniuk & Ewa 
Uryga                                                                                                                                      

 (AK)
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P O R A D Y   O G R O D N I CZ E  NA P A Ź D Z I E R N I K 

Październik bywa miesiącem pogodnym, o dużej liczbie dni słonecznych. 
Słońce październikowe nie dogrzewa już jednak mocno i zachodzi wcześnie 
(chwilę po godz. 17-tej). Długość dnia wynosi jeszcze ponad 11 godzin, 
jednak w ciągu tego miesiąca dzień skróci się o około dwie godziny. 
Wieczory i noce bywają bardzo chłodne. Często występują poranne 
przymrozki. W końcu miesiąca zaczynają się zwykle słoty jesienne, 
połączone nieraz z opadami śniegu. O nadejściu jesieni przypominają nam 
liście przebarwiające się na żółto, czerwono i brązowo - powstaje swoisty 
jesienny koloryt, nadający, szczególnie w dni słoneczne, tak wspaniały urok 
"złotej polskiej jesieni". Niestety niebawem drzewa liściaste będą już 
ogołocone z liści zupełnie, a nieco zieleni będziemy mogli szukać wyłącznie 
wśród nasadzeń drzew iglastych. 

W sadzie. Kończymy zbiory jabłek i gruszek, oraz 
późnych odmian śliwek i pigwy. Owoce duże i dobrze 
wyrośnięte zbieramy najpierw, natomiast te 
drobniejsze możemy pozostawić na drzewach nieco 
dłużej, pamiętając jednak aby zebrać je przed nastaniem mrozów 
(przygruntowe przymrozki nie są jeszcze groźne, jabłka i gruszki 
wytrzymują bez uszkodzeń spadki temp. do -3°C). Owoce pigwy na surowo 
nie są zbyt smaczne. Można z nich za to przygotowywać wyśmienite 
przetwory z pigwy, np. słynną nalewkę - pigwówkę. Pamiętajmy, że przed 
jakimkolwiek zastosowaniem owoców pigwy należy zetrzeć ze skórki 
filcowy kutner, który pozostawiony nadaje nieprzyjemny posmak. Owoce 
przechowujemy w chłodnym i niezbyt suchym pomieszczeniu. Przeglądamy 
korony drzew, usuwamy porażone chorobami części roślin i zaschnięte 
owoce, które należy spalić lub głęboko zakopać aby nie stały się źródłem 
zakażenia w przyszłym roku. Usuwamy również owoce opadłe z drzew, 
które zaczynają gnić. 

Październik jest dobrym okresem na sadzenie drzew i krzewów 
owocowych, szczególnie tych o odkrytych korzeniach. Drzewka  
w pojemnikach łatwiej się przyjmują i można w zasadzie sadzić przez cały 
sezon wegetacyjny, są jednak znacznie droższe. Dlatego większość roślin 
sadowniczych jest oferowana z tzw. odkrytym korzeniem. Rośliny można 
sadzić dopóki nie zamarznie ziemia. Po posadzeniu obficie je podlewamy  
i obsypujemy kopczykami chroniącymi szyjkę korzeniową przed spadkami 
temperatury. Posadzonych drzewek nie należy natomiast przycinać - 
zrobimy to dopiero na wiosnę. 

 

http://poradnikogrodniczy.pl/zbior-owocow.php
http://poradnikogrodniczy.pl/pigwa-pospolita.php
http://poradnikogrodniczy.pl/przetwory-z-pigwy.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzdrzewowoc.php
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzdrzewowoc.php
javascript:displayWindow('pliki/plikiporady/pazdziernik-1.jpg')


10 

 

Jesienne opryski drzew owocowych to jedne z ważniejszych zabiegów 
wykonywanych w sadach o tej porze roku. Dzięki nim drzewa owocowe 
lepiej przygotujemy do zimy i zmniejszymy ryzyko porażenia ich 
chorobami w następnym sezonie.  

Warzywnik. Zbieramy późne odmiany kapusty i marchwi, które nadają się 
do przechowywania, a także rzodkiewkę, rzodkiew i rzepę z siewów 
poplonowych. Zbieramy też brokuły i kalafiory - zbierane w październiku 
charakteryzują się dobrą jakością. Do połowy miesiąca możemy zbierać 
szpinak z siewu letniego. Zbieramy również sadzone w lipcu kalafiory  
i kalarepę. Późne odmiany kalarepy nadają się do przechowywania. Zanim 
nadejdą chłody musimy zebrać wszystkie wykształcone owoce pomidorów 
i umieścić je w ciepłym pomieszczeniu, w którym będą dojrzewały. 
Przeznaczone do przechowywania warzywa korzeniowe i rzodkiew 
umieszczamy w piwnicy, gdzie będą miały zapewnioną odpowiednią 
wilgotność powietrza. Natomiast cebulę i czosnek lepiej przechowywać na 
strychu, gdzie jest bardziej sucho. Sadzimy warzywa cebulowe, a pod 
osłonami zimowe sałaty i orientalne kapusty. 

Ogród ozdobny. Nasiona niektórych gatunków 
jednorocznych, takich jak chaber, nagietek, ostróżka 
pospolita czy smagliczka nadmorska, możemy posiać 
już jesienią i w ten sposób przyspieszyć ich wiosenną 
wegetację - wzejdą tak szybko, jak tylko pogoda na to 
pozwoli. Możemy nadal sadzić cebule roślin kwitnących na wiosnę, musimy 
to jednak zrobić jeszcze gdy ziemia nie jest zamarznięta. Wykopujemy 
natomiast cebule, bulwy i kłącza gatunków niezimujących w gruncie, czyli 
dalii, mieczyków, tygrysówki,  frezji, oraz fiołków alpejskich  
i pacioreczników. Robimy to, gdy pierwsze przymrozki zwarzą liście roślin. 
Obumarłe pędy odcinamy 10 cm ponad karpą i wyciągamy karpy z ziemi. 
Robimy to delikatnie, tak aby nie uszkodzić delikatnych tkanek. Karpy 
suszymy przez kilka dni w przewiewnym miejscu, a następnie umieszczamy 
w skrzynkach, przesypujemy korą, torfem lub trocinami i ustawiamy  
w suchym pomieszczeniu nie narażonym na działanie mrozu. 

Trawnik. Regularnie sprzątamy trawnik zasypywany przez opadające  
z drzew liście. Grabimy go i w drugiej połowie miesiąca kosimy po raz 
ostatni - wyższa trawa łatwiej zgnije pod śniegiem. Na większych 
powierzchniach sprzątanie liści znacznie przyspieszy zastosowanie maszyn, 
takich jak odkurzacze ogrodowe. 

 

http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php#kapusta
http://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kapustne.php#brokul
http://poradnikogrodniczy.pl/pomidory.php
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty1.php#chaces
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty4.php#nagietek
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty41.php#ostrpos
http://poradnikogrodniczy.pl/kwiaty41.php#ostrpos
http://poradnikogrodniczy.pl/sadzcebul.php
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulki.php#daliaane
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulki2.php#mieczyk
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulki2.php#tygr
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulki2.php#freogr
http://poradnikogrodniczy.pl/cyklamenperski.php
http://poradnikogrodniczy.pl/cebulki2.php#kanna
http://poradnikogrodniczy.pl/odkurzacz-ogrodowy.php
javascript:displayWindow('pliki/plikiporady/pazdziernik-5.jpg')
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K Ą C I K  S M A K O S Z A 

Grzyby w pomidorach 

Składniki: 1 kg grzybów, pół kg cebuli, słoiczek 
koncentratu pomidorowego, 5 łyżek octu, 4 łyżki cukru, sól, pieprz do 
smaku. 

Wykonanie: Grzybki czyścimy kroimy w kostkę (taką większą), gotujemy  
w osolonej wodzie. Odcedzamy. Cebulę kroimy w kosteczkę i szklimy na 
oleju, dodajemy koncentrat, ocet, cukier. Dodajemy do tego grzybki, 
doprawiamy solą i pieprzem do smaku, chwilę jeszcze smażymy aż składniki 
się połączą. Można dodać troszkę więcej octu - to według uznania. 

Grzybki wkładamy do słoików i pasteryzujemy 20 minut. Bardzo dobre na 
zimno a jeszcze smaczniejsze na ciepło, może również być bazą na wierzch 
pizzy.  

Jajecznica ze świeżymi rydzami i boczkiem 

Składniki: 15 dag boczku parzonego, pół cebuli,  
4 jajka, 6 rydzów, do smaku pieprz kolorowy, trochę 
szczypiorku. 

Wykonanie: Boczek parzony kroimy w kostkę, a cebulę w drobną 
kosteczkę, wsypujemy na patelnię i podsmażamy. Oczyszczone i umyte 
rydze kroimy na mniejsze kawałki i dodajemy do boczku z cebulą, dusimy aż 
rydze puszczą sok, następnie dusimy aż odparuje sok, Jajka wbijamy do 
miski, dodajemy 50 ml mleka, mieszamy za pomocą trzepaczki i wlewamy 
na patelnię, trzymamy tak długo aż się jajka lekko zetną, wykładamy na 
talerz, doprawiamy pieprzem kolorowym i posypujemy siekanym 
szczypiorkiem. 
 
Ciasto budyniowe z gruszkami 
Prawdziwe domowe ciasto, jak u babci. Podczas 
pieczenia wypełnia dom cudownym aromatem 
kruchego ciasta i gruszek.  
Składniki na ciasto: 2 szklanki mąki, 2 żółtka, 150 g masła, 3 łyżki cukru,  
2 łyżki kakao, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 1 łyżeczka proszku do pieczenia  
Nadzienie gruszkowe: 6 gruszek, 1 opakowanie budyniu waniliowego,  
2 łyżki cukru, 1 łyżeczka soku z cytryny 
Nadzienie budyniowe: 3/4 litra mleka,2 opakowania budyniu 
waniliowego, 3 łyżki cukru 

http://gotujmy.pl/boczek,skladnik-kulinarny,1280.html
http://gotujmy.pl/pieprz-kolorowy,skladnik-kulinarny,1564.html
http://gotujmy.pl/pieprz-kolorowy,skladnik-kulinarny,1564.html
http://www.wielkiezarcie.com/zdjecie.php?id=33009&d=1
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Wykonanie: Składniki na ciasto zagnieść i podzielić je na połowę. Jedną 
częścią ciasta wyłożyć dno foremki wyścielonej papierem do pieczenia. 
Gruszki obrać i pokroić w kostkę, przełożyć do rondelka. Skropić sokiem  
z cytryny, zasypać cukrem i zalać 3/4 szklanki wody. Dusić kilka minut. 
Budyń rozpuścić w 1/3 szklanki wody i wlać do gruszek. Gotować mieszając, 
aż zgęstnieje. Dwa pozostałe budynie ugotować osobno na mleku z cukrem. 
Na ciasto wyłożyć ciepły budyń gruszkowy a następnie budyń waniliowy. Na 
wierzch zetrzeć pozostałe ciasto. Piec w 200°C około 30-40 minut. Dobrze 
wystudzić a następnie umieścić w lodówce na kilka godzin. Przed podaniem 
posypać cukrem pudrem.  

                                  (EZ) 

S m a c z n e g o !

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

Intencja ogólna: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma 

niewolnictwa.  

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim 

w duchu misyjnym głosiły Ewangelię tym, którzy jeszcze na nią czekają. 

 

 

 

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 ieru n 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 .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

