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N O W Y   R O K  B I E Ż Y ..... 
 
Czas przemija tak bardzo szybko, a my wciąż z niedowierzaniem 
spoglądamy za siebie, by przekonać się, że jego nieubłagany upływ staje się 
rzeczywistością. I oto skończył się kolejny rok naszego życia - rok,                
w którym na pewno wiele się działo, w którym dokonywaliśmy tysięcy 
dużych i małych wyborów, w którym przybliżaliśmy się z każdą minutą do 
Tego, który nas stworzył. 
     Czy znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, czy wręcz przeciwnie - 
postąpiliśmy choć parę kroków na ścieżce naszych dni? Na to pytanie każdy 
musi odpowiedzieć sobie sam. I jakakolwiek będzie odpowiedź, musimy 
uświadomić sobie, że właśnie dziś, w tym momencie, otrzymujemy cenny 
dar - czas, który przybiera postać nowego roku kalendarzowego. Stoimy na 
progu drzwi, które są jednocześnie wyjściem i wejściem, a więc przejściem 
do następnego etapu. Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że to wszystko, 
co było naszym udziałem przez ostatnich dwanaście miesięcy, jest tym, za 
co odpowiadamy, pod czym mamy się teraz podpisać. To na zawsze 
pozostaje w naszej "kartotece" i jest świadectwem naszego życia                       
i postępowania. A teraz otrzymujemy nowy początek, przyszłość, która nie 
przybiera jeszcze konkretnych kształtów, ale staje się już naszym udziałem.  
I na tej drodze znów nie jesteśmy sami, bo kroczy z nami od wieków Ten, 
który dla nas przyszedł na świat. Jest On Słowem, które było "na początku" 
- Słowem, które rozproszyło mroki śmierci. Nasz krok w nieznane jest więc 
już odtąd zawsze oświetlony Jego blaskiem, bo Bóg w Swym miłosierdziu 
zechciał, by Ono stało się naszym Przewodnikiem. 
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     U progu Nowego Roku stajemy z pustymi naczyniami, niczym ci, którzy 
wyruszają na poszukiwanie skarbów. Podczas tej podróży owe naczynia 
mamy wypełnić, a nawet więcej - mamy sami stać się tymi naczyniami, by 
przez nie mogła przelewać się łaska, by stały się użytecznymi narzędziami 
w rękach Pana. Stoimy teraz przed "rozległymi polami", które przy naszym 
staraniu i współpracy z Duchem Świętym, staną się szumiącymi połaciami 
zbóż. Słońce Opatrzności będzie je ogrzewać, wiatr dobroci tulić do snu, 
deszcz błogosławieństw napoi spragnione kłosy, a wejrzenie miłości nie 
pozwoli żadnemu z nich się złamać. 
     Początek to źródło, które wytryskuje na życie wieczne. To źródło, które 
orzeźwia każdą znużoną duszę i daje pokrzepienie tak nam jak i naszym 
bliźnim - współuczestnikom drogi. To co oferuje nam Stwórca kiedy stoimy 
przy bramie Nowego Roku, staje się kolejny już raz spełnioną obietnicą 
nadziei, która nigdy nie zawodzi. To ona bowiem jest klejnotem w koronie 
człowieczego życia, jest kwiatem na dnie serca, którego wonią i pięknością 
mamy przyozdabiać całe nasze istnienie. Nadzieją jest Słowo, bo w Nim 
dokonało się wypełnienie wszystkich Bożych obietnic. Bóg dając Swego 
Jednorodzonego Syna, przygarnął ludzkość do Siebie.   
Spojrzał z troską na Swą winnicę, nie 
pozostawił bez opieki Swej owczarni. 
Pozostawił nam jednak wolną decyzję przyjęcia 
Światłości, taką samą, jaką mamy przez całe 
życie oraz na początku tego roku. Ta wolność w 
wyborze ma zrodzić zasługę odpowiedzialnego 
i świadomego przyjęcia Zbawiciela, który chce 
zebrać obfity plon w tych sercach, które z ufnością otworzą się na Jego 
przyjście. Tak jak u progu zbawczego planu Bóg położył - niczym ziarno - 
Słowo, tak teraz na progu najbliższych miesięcy przypomina nam o tym 
najważniejszym w dziejach ludzkości wydarzeniu. 
     Pamiętajmy jednak, że każde ziarno istnieje po to, aby wydać plon, 
cudownie pomnażany Bożym wejrzeniem. Nasze życie powinno "oddychać" 
wypełnionymi obietnicami, które stają się - na wzór spełnionej Obietnicy - 
fundamentami i zarodkami wszelkich dzieł. Im wszystkim powinna 
przyświecać świadomość, że to Ojciec Niebieski pierwszy ofiarował Słowo, 
rozpoczął dzieło wzrostu ludzkości, tchnął w nas życie wypełniając 
przestrzeń czasem, który odtąd odmierza sekundy do spotkania z Nim           
w wiecznej szczęśliwości. Ten, który powołał Wszechświat do istnienia           
i nam niegodnym użyczył obficie Swych łask, byśmy szli pewnie do przodu. 
Ten, który jest Początkiem i nam daje na nowo początek, w którym mamy 
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zapytać jednocześnie o dotychczasowy owoc każdego słowa i każdego 
czynu, jak i o przyszły plon, o który już dziś musimy zabiegać, pielęgnując  
w sobie dary łaski, które posłużyć nam mają do pożytecznej pracy. 
     Owoc Bożego Słowa jest rzeczywistością spełnioną i spełniającą się 
każdego dnia, Bóg bowiem dotrzymuje obietnicy naszego Zbawienia. A jak 
wyglądają nasze obietnice i jak dokonało się ich spełnienie? Możemy to 
stwierdzić patrząc wstecz i podsumowując rok, który minął bezpowrotnie. 
W tej chwili pytań o owoce naszego życia i przyjęcie Woli Bożej, stańmy 
wobec siebie w prawdzie, stańmy w prawdzie wobec tej codzienności, która 
oddaliła się już do przeszłości i tej, która dopiero nadejdzie. W tych 
wszystkich chwilach odnajdźmy ich niesamowitość i niepowtarzalność, bo 
wszystkie są darami Bożej miłości oraz dobroci. Każdy nowy dzień to 
wspaniała szansa na czynienie dobra i na pielęgnowanie naszej roli tak, by 
zakwitły na niej najpiękniejsze kwiaty, będące zapowiedzią owoców 
zbieranych tu i w wieczności.                                     
 
Nie powinniśmy również zapominać o słowach wypowiedzianych przez 
Papieża Franciszka w orędziu noworocznym: „Kieruję naglący apel               
do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli i do wszystkich, którzy –            
z bliska bądź z daleka – także na najwyższych szczeblach instytucji, są 
świadkami plagi współczesnego niewolnictwa, by nie stawali się 
współwinni tego zła, by nie odwracali oczu od cierpienia swoich braci           
i sióstr w człowieczeństwie, pozbawionych wolności i godności, ale mieli 
odwagę dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa, który staje się widzialny przez 
niezliczone oblicza tych, o których On sam mówi „ci bracia moi najmniejsi” 

(Mt 25, 40. 45).  
Wiemy, że Bóg zapyta każdego z nas: „Cóżeś 
uczynił z twoim bratem?” (por. Rdz 4, 10). 
Globalizacja obojętności, która dziś jest ciężarem 
w życiu tak wielu sióstr i braci, wzywa nas, byśmy 
stali się budowniczymi globalizacji solidarności      
i braterstwa, która będzie mogła przywrócić im 

nadzieję i sprawić, by z odwagą na nowo wyruszyli w drogę  przez 
problemy naszych czasów i nowe perspektywy, jakie niesie ona z sobą,        
a Bóg składa w nasze ręce. 

Watykan, 8 grudnia 2014 r. 
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Drodzy Czytelnicy - zadajmy sobie pytanie, czy my, jako wspólnoty lub jako 
osoby, czujemy się poruszeni, kiedy w życiu codziennym spotykamy się, czy 
mamy do czynienia z osobami, które mogłyby być ofiarami handlu ludźmi, 
lub gdy stajemy przed wyborem, czy kupić produkty, które – biorąc na 
zdrowy rozsądek – mogły być wytworzone metodą wyzysku innych osób. 
Niektórzy z nas, powodowani obojętnością, czy też rozproszeni przez 
codzienne problemy lub z przyczyn ekonomicznych, przymykają na to oczy. 
Natomiast inni postanawiają zrobić coś pozytywnego, zaangażować się         
w działalność stowarzyszeń społeczeństwa obywatelskiego lub wykonywać 
drobne codzienne gesty – te gesty mają wielką wartość! – jak odezwanie się, 
przywitanie, powiedzenie „dzień dobry” czy uśmiech, które nic nas nie 
kosztują, a mogą dać nadzieję, otworzyć drogi, zmienić życie  osoby, której 
życie jest niewidzialne, a także zmienić nasze życie w zetknięciu z tą 
rzeczywistością. Pomyśleliście o tym? 

(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 grudniu otrzymali:  
- Nikola Anna Rzadkiewicz – Bronków 
- Natalia Maria Zienkiewicz – Kołatka 
 
Intencje mszalne w kościele parafialnym w Dychowie: 
 
STYCZEŃ 2015 
NIEDZIELA 11.01.2015 
godz. 8.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
godz. 11.00 – w intencji Ireny i 
Józefa Waszczuk z okazji 32 
rocznicy ślubu – od dzieci, 
wnuków i zięcia 
WTOREK 13.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
ŚRODA 14.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski – gregorianka 

CZWARTEK 15.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
PIĄTEK 16.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka  
SOBOTA 17.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
NIEDZIELA 18.01.2015 
godz. 8.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
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godz. 11.00 – śp. Anna Żółtańska  
w 1 rocznicę śmierci, sp. Stanisław 
Żółtański  
WTOREK 20.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
ŚRODA 21.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski – gregorianka 
CZWARTEK 22.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
PIĄTEK 23.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka  
SOBOTA 24.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski – gregorianka 
NIEDZIELA 25.01.2015 
godz. 8.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski – gregorianka  
godz. 11.00 – śp. Władysław 
Skowroński w 1 rocznicę śmierci, 
śp. Marian Majczyna w 20 rocznicę 
śmierci 
WTOREK 27.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
ŚRODA 28.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski – gregorianka 
CZWARTEK 29.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka 
PIĄTEK 30.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski - gregorianka  
 
 

SOBOTA 31.01.2015 
godz. 10.00 – śp. Włodzimierz 
Jąstrzębski – gregorianka 
 
LUTY 2015 
NIEDZIELA 01.02.2015 
godz. 8.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski - gregorianka 
godz. 11.00 – śp. Weronika i Jan 
Grymowicz 
PONIEDZIAŁEK 02.02.2015 
godz. 17.00 – śp. Jan, Emilia 
ŚRODA 04.02.2015 
godz. 17.00 – o dary i łaski Ducha 
Świętego 
PIĄTEK 06.02.2015 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 07.02.2015 
godz. 17.00 – w intencji Maji  
i Przemka Chołomek z okazji 
urodzin 
NIEDZIELA 08.02.2015 
godz. 8.00 – śp. ks. Franciszek 
Riegel i śp. ks. Jan Maziej 
godz. 11.00 – śp. Ryszard Kret  
w 1 rocznicę śmierci 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
STYCZEŃ 2015 
NIEDZIELA 11.01.2015 
godz. 9.30 – śp. Jacek Kostka  
w 2 rocznicę śmierci – od zony  
z dziećmi 
NIEDZIELA 18.01.2015 
godz. 9.30 – śp. Stanisława 
Sapikowska w 8 rocznicę śmierci  
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NIEDZIELA 25.01.2015 
godz. 9.30 – śp. Jan Halkowicz 
LUTY 2015 
NIEDZIELA 01.02.2015 
godz. 9.30 – śp. Szymon Mirecki  
i zmarli z rodzin Mireckich  
i Kozłowskich 
PONIEDZIAŁEK 02.02.2015 
godz. 9.30 – za parafian 
NIEDZIELA 08.02.2015 
godz. 9.30 – śp. Henryk i Stanisław 
Kalwińscy 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
STYCZEŃ 2015 
NIEDZIELA 11.01.2015 

godz. 12.30 – śp. Józef, Anastazja 
Łozowscy 
NIEDZIELA 18.01.2015 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
dla rodziny Jędrzejewskich oraz 
dzieci i wnuków 
NIEDZIELA 25.01.2015 
godz. 12.30 – za parafian 
 
LUTY 2015 
NIEDZIELA 01.02.2015 
godz. 12.30 – za parafian 
PONIEDZIAŁEK 02.02.2015 
godz. 11.00 – za parafian 
NIEDZIELA 08.02.2015 
godz. 12.30 – za parafian 

 

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY 2014/2015 

W PARAFII P.W. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W DYCHOWIE 
*Rozpoczęcie kolędy  

w dni powszednie od godz.15.30,  
w soboty od godz.11.00* 

29.12.2014  poniedziałek  
Bronków od 1 do 40 
30.12.2014  wtorek 
Bronków od 42 do 77c i Kołatka 
05.01.2015  poniedziałek 
Sarnie Łęgi i Brzózka  
10.01.2015 sobota 
Chromów 
12.01.2015 poniedziałek 
Brzezinka 
13.01.2015 wtorek 
Dąbki i Prądocinek 
14.01.2015 środa 
Stary Zagór numery od 1 do 16 

15.01.2015 czwartek 
Stary Zagór – numery od 17  
do nr 35 
16.01.2015 piątek 
Stary Zagór – numery od 36 do  
nr 51 (rozpoczęcie nr: 48, 48A, 49) 
17.01.2015  sobota 
Dychów – blok nr 7A i blok  
nr 68/1-25 
19.01.2015  poniedziałek  
Dychów – blok nr 68/26-35 i blok 
nr 68A/1-15 
20.01.2015 wtorek 
Dychów – blok nr 68A/16-35 
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21.01.2015 środa 
Dychów – nr 1, P. Sobota, 
Pieczonka i ul. Bobrowicka do 
bloku nr.6 włącznie 
22.01.2015 czwartek 
od P. Rogalińskich i Pilipiec oraz  
P. Fieńko, Buchingier, dom nr 7, 
bloki nr 13 i 14 
23.01.2015  piątek 
Dychów – od P. Janik Tadeusz  
i następnie ul. Rybacka od P. Ozga 
do P. Janik Jerzy 
24.01.2015 sobota 
Dychów – ul. Sportowa od  
P. Sobczyk do P. Łukaszewicz  
i domy 47A, 48 i 48A 
27.01.2015 wtorek 
Dychów – Osiedle Zielona Polana 
(od P. Matz, Waszczuk, następnie 
P. Ostrowscy, Sancewicz, Stępa, 
Ficek, Łuczkiewicz, Biernaccy) 

Bielak, Kula, Gregor, Biedacha, 
Mielnik, Duchnowscy, 
Korzeniowscy 
28.01.2015 środa 
Dychów – od P. Kwiatkowskich 
oraz P. Aleksandrowicz, Piekarscy  
i ul. Wojska Polskiego od P. Litwin 
do P. Dziemidowicz 
29.01.2015 czwartek 
Dychów – od rodziny P. Kamuda, 
Misztal oraz P. Sieradzcy, Janowiak 
i Osiedle Słoneczne (P. Kozłowscy, 
Grabowscy, Smyk, Pochyła, Żak, 
Bochonos, Cholewińscy, 
Szymańscy, Tomaszyk i  
P. Kasprzyk) 
30.01.2015 piątek 
Dychów - ul. Prądocińska od            
P. Fabijańskich do budynku  
nr 64(sala gimnastyczna) 

 

 

INFORMACJE POAK 

Otwarci na inspiracje Ducha 

W Dychowie 3 stycznia odbyło się 
spotkanie opłatkowe członków Akcji 
Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - 
gorzowskiej. Bożonarodzeniowe  
i noworoczne życzenia składało 
sobie ponad 130 przedstawicieli  
z całej diecezji. Doroczne spotkanie to okazja do umocnienia i wymiany 
doświadczeń. Tym razem miejscem opłatkowego spotkania była parafia  
w Dychowie, gdzie proboszczem jest ks. Marek Kowal, który jest 
jednocześnie asystentem diecezjalnym AK. Wszystko zaczęło się od Mszy 
św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. – Życzę członkom Akcji 
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Katolickiej, aby byli otwarci na inspiracje Ducha Świętego w swoim 
działaniu ewangelizacyjnym – powiedział tuż po Mszy św. biskup. Dalsze 
spotkanie odbyło się w pobliskim Pensjonacie Dychów, gdzie po 
wysłuchaniu Ewangelii dzieci z miejscowego przedszkola zaprezentowały 
jasełka. Później były dzielenie się opłatkiem, wspólna agapa oraz wspólne 
kolędowanie. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 przedstawicieli 
parafialnych AK z całej diecezji. – Dziś chcemy dzielić się i umacniać 
bożonarodzeniową radością – podkreśla Urszula Furtak, prezes diecezjalnej 
AK. – W tym roku, oprócz stałej formacji i wielu różnych działań na 
szczeblu diecezjalnym i parafialnym, przede wszystkim przygotowujemy 
się do II Kongresu Akcji Katolickiej w Krakowie, który będzie odbywał się  
w 4 blokach tematycznych: społeczeństwo, polityka, rodzina i kultura. 

Spotkanie przygotował miejscowy oddział AK pod przewodnictwem prezes 
Anny Kasprzyk. 

Gość Niedzielny Krzysztof Król  

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Dychowie składa serdeczne 
podziękowania za wszelką pomoc w organizacji spotkania Pani Anetcie 
Ziętara i pracownikom Pensjonatu Dychów. 
 

 

Z A PR OS Z ENIE  

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  

przy Parafii p. w. Miłosierdzia Bożego w Dychowie serdecznie zaprasza na 

V Parafialny  

Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

Który odbędzie się  

25 stycznia 2015 r. o godz. 15.00.  

w Kościele Parafialnym w Dychowie.  

Zapewniamy kawę, herbatę i słodycze, 

a przede wszystkim kolędowanie  

w ciepłej i miłej atmosferze! 
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SPOTKANIE FORMACYJNE 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza wszystkich zainteresowanych 

na spotkanie organizacyjno - formacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 

19 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w salce na Plebanii. 

KIE RUN KI DZ IA ŁAN IA  AKC J I  KAT OLIC KIE J   
W  P O LS CE  NA  RO K 2 01 5  ( ź r ó d ł o  a k . o r g . p l )  

Liturgia i modlitwa:  Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy. Jeżeli 
wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza 
nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że 
od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia 
zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje 
nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych 
niespokojnych czasach. 

Problematyka społeczna: I. Rodzina. Społeczeństwo boryka się dziś  
z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie 
zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących 
w wolnych związkach, którzy  nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za 
nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań 
odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.  
Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako 

małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać 

swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. 

Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna : 

1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny. 

2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”. 

3. Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach 

nauczania. 

4. Podejmować działania na rzecz rodzin. 

II. Polityka. W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. 
Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do 
przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach  
i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa 
wzięli udział w wyborach. Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również 
konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, 
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aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę 
kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, 
takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych 
wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności 
politycznej wartościami chrześcijańskim. (Ciąg dalszy na str. 20) 

(AK) 

 
MATKA BOŻA FATIMSKA 

Najważniejsze przesłanie orędzia fatimskiego 
 

Najbardziej radykalne zło – potępienie 
 

 W pierwszej, najważniejszej części swojego 
fatimskiego orędzia Matka Boża mówi, że ostateczną 
konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka jest 
piekło. Ukazała dzieciom (Łucji, Franciszkowi  
i Hiacyncie) przerażającą wizję piekła, a potem 
powiedziała do nich: "Widzieliście piekło, do którego 
idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, 
Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo 
mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam 
powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych  
i nastanie pokój na świecie". 

     Jan Paweł II podczas pobytu w Fatimie 13 maja 1982 r. w swojej homilii 
nawiązał do tego orędzia Matki Bożej, które pragnie nas przestrzec  
i uchronić przed najbardziej radykalnym złem, jakim jest 
piekło: Największą przeszkodą  w drodze człowieka do Boga jest 
grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga. Świadome 
wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli. Oderwanie od Niego całej 
ziemskiej aktywności człowieka. W rzeczywistości wieczne zbawienie 
człowieka znajduje się tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka - 
jeżeli jest zdecydowane - prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka 
przez Boga (por. Mt 7, 23; 10, 33), do potępienia. Czy Matka, która całą 
miłością, jaką budzi w Niej Duch Święty, pragnie zbawienia każdego, może 
milczeć w obliczu kwestionowania samej podstawy ich zbawienia? Nie, nie 
może. Tak więc, ponieważ orędzie Matki Bożej Fatimskiej jest orędziem 
macierzyńskim, jest ono silne i jednoznaczne. Brzmi poważnie. Brzmi jak 
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mowa Jana Chrzciciela nad brzegiem Jordanu. Nawołuje do pokuty. 
Ostrzega. Wzywa do modlitwy. Poleca różaniec. Orędzie jest skierowane do 
każdego człowieka. 

     Matka Boża w Fatimie przypomniała, że największą tragedią  
i nieszczęściem człowieka jest grzech i trwanie w grzechu, które stopniowo 
prowadzi do całkowitego odrzucenia Boga, czyli do piekła. Ukazując 
przerażającą wizję piekła Matka Boża uświadomiła nam, że wiele dusz 
dobrowolnie idzie na wieczne potępienie jeżeli pogrąża się w niewoli 
grzechów, odrzuca przykazania, przestaje się modlić, korzystać  
z sakramentów i wyrzeka się wiary w Boga. Wieczne piekło jest 
rzeczywistością, do której człowiek konsekwentnie zmierza, jeżeli odrzuca 
Boga, Jego Miłość i Miłosierdzie żyjąc tak, jakby On nie istniał. Do pierwszej 
tajemnicy fatimskiej nawiązuje orędzie Bożego Miłosierdzia, objawione św. 
Faustynie: "Z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła (...), aby mówić 
duszom i świadczyć, że piekło jest. Tam jest najwięcej dusz, które nie 
dowierzały, że jest piekło" (Dz 741). Pan Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tym 2, 4). Jednak, jak 
pisze Jan Paweł II, istnieje najbardziej radykalne zło, jakim jest odrzucenia 
Boga przez człowieka, którego konsekwencją jest wieczne potępienie, czyli 
odrzucenie człowieka przez Boga. Czy jednak "Bóg, który tak umiłował 
człowieka, może zgodzić się na to, aby tenże Go odrzucił i przez to został 
skazany na męki wieczne? A jednak słowa Chrystusa są jednoznaczne.  
U Mateusza wyraźnie mówi o tych, którzy pójdą na męki wieczne (por. 25, 
46). Którzy to będą? Na ten temat Kościół się nigdy nie wypowiadał. Jest to 
niezgłębiona tajemnica pomiędzy świętością Boga a ludzkim sumieniem. 
Milczenie Kościoła jest więc w tym miejscu jedynym właściwym 
stanowiskiem chrześcijanina (...). Czy Bóg, który jest miłością, nie jest także 
ostateczną sprawiedliwością? Czy może się zgodzić na te straszliwe 
zbrodnie, czy mogą one przejść bezkarnie? Czy kara ostateczna nie jest w 
jakimś sensie potrzebna dla uzyskania równowago moralnej w tak 
zawikłanych dziejach ludzkości? Czy piekło nie jest poniekąd ostatnią 
"deską ratunku" dla świadomości moralnej człowieka?" - pisze Jan Paweł II 
(Przekroczyć próg nadziei, s. 140-141). 

     Piekło jest ostateczną konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka. 
Jest to proces, który dokonuje się w ciągu całego ziemskiego życia. Każdy 
świadomie i dobrowolnie popełniony grzech pogłębia w człowieku egoizm, 
niszcząc w nim zdolność do miłości. Jeżeli zniewolenie przez zło będzie tak 
wielkie, że w człowieku zostanie całkowicie zniszczona zdolność do 
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przyjęcia      i odpowiedzi na miłość Chrystusa, to wtedy tak ukształtowana 
ludzka osoba w momencie śmierci z nienawiścią odrzuci zbawczą miłość 
Boga. I to jest piekło. Tacy ludzie będą definitywnie wykluczeni z królestwa 
Bożego. "Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje (w życiu na 
ziemi), to i żąć będzie (w życiu po śmierci): kto sieje w ciele swoim, jako 
plon ciała zbierze zagładę; kto sieje   w duchu jako plon ducha zbierze życie 
wieczne" (Ga 6, 8).  

 
Druga część tajemnicy fatimskiej 

     Matka Boża w drugiej tajemnicy fatimskiej 
wskazuje na najskuteczniejszy sposób ratunku 
przed piekłem. Jest nim poświęcenie ludzkości 
Niepokalanemu Sercu Maryi i modlitwa 
różańcowa. Ojciec Święty Jan Paweł II wyjaśnia, że 
"poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Matki 
oznacza powrót pod krzyż Syna. To właśnie Matka 
Boża najpewniej prowadzi nas drogami wiary                      
i bezgranicznej ufności do swojego Syna Jezusa 
Chrystusa, aby mógł nas uwalniać z niewoli grzechów 
mocą swojego nieskończonego Miłosierdzia. "Pragnę 
zaufania od swoich stworzeń" - mówił Jezus                   
św. Faustynie - "Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, 
grzeszna,      a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, 
utonie wszystko              w otchłani miłosierdzia mojego... Nie zazna 
ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia 
mojego". Siostra Łucja powiedziała, że Matka Boża trzy razy jej 
powtórzyła: "Zbliżamy się do czasów ostatecznych". Najważniejszym 
środkiem służącym ratunkowi ludzkości jest poświęcenie się Jej 
Niepokalanemu Sercu i modlitwa różańcowa. Maryja skarżyła się 
również, że nie wszystkie ofiarowane dotąd środki zbawcze zostały 

przyjęte przez ludzkość, dlatego Ona ofiaruje 
teraz swoje łzy. 

     Prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej  
w symboliczny sposób mówi o wielkich 
prześladowaniach, cierpieniach  i męczeństwie 
wielu wyznawców Chrystusa, wśród których są 
również kapłani, biskupi oraz papieże 
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dwudziestego wieku. Wielkie zniszczenia i prześladowania są 
spowodowane przez ludzi zniewolonych przez ateistyczne ideologie 
walczące  z Bogiem, a w sposób szczególny przez komunizm. Miejsce tych 
dramatycznych wydarzeń przedstawione jest w symbolicznym obrazie: 
Papież, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice wchodzą na stromą górą, na 
której szczycie jest wielki Krzyż. Czytamy w trzeciej tajemnicy fatimskiej: 
"Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie 
zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem  
i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała 
napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp 
wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy 
ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z haku i w ten sam sposób 
zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz 
wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji (...)". 

     Czyż Ojciec Święty, kiedy po zamachu z 13 maja 1981 roku polecił 
przynieść sobie tekst trzeciej tajemnicy, mógł nie rozpoznać w nim 
własnego przeznaczenia. Tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy 
śmierci i sam tak wyjaśniał potem swoje ocalenie: macierzyńska dłoń 
kierowała biegiem kuli         i Papież (...) w agonii (...) zatrzymał się na progu 
śmierci.  

Największe zagrożenie... to odrzucenie Boga 
Trzecia część tajemnicy dotyczy naszej wiary, 

ponieważ mówi o historycznych konsekwencjach 
kryzysu wiary i moralności, a więc o tym, jakie mogą 
być skutki odrzucenia fatimskiego orędzia. Ponieważ 
wezwanie do pokuty i nawrócenia zawarte w orędziu 
nie zostało przyjęte tak, jak być powinno, wobec tego 
jesteśmy świadkami, że to smutne proroctwo w dużej 
mierze się spełniło. Objawiając się w Fatimie w 1917 
r. w czasie trwania pierwszej wojny światowej i na 
progu wybuchu rewolucji Październikowej w 
Rosji, Matka Boża przekazała trzyczęściowe  
orędzie, w którym pragnie uświadomić wszystkim ludziom, że życie 
takie jakby Boga nie było, jest największą tragedią człowieka i całych 
narodów, jest większym zagrożeniem od wojny nuklearnej i różnych 
katastrof. Matka Boża w fatimskim orędziu przypomina, że największym 
zagrożeniem dla ludzkości jest demoralizacja, utrata wiary, odrzucenie 
Boga i Jego praw.  
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Kochani Czytelnicy! Matka Boża prosi każdego z nas o włączenie się  
w dzieło zbawienia świata, ratowania siebie, swoich najbliższych, Polski  
i świata. Wiemy, że tylko miłość Chrystusa może przezwyciężyć całą grozę 
zła, które ciąży nad nami i nad całą ludzkością. Chrystus potrzebuje jednak 
naszej zgody, aby mógł działać przez nas i docierać swoją miłością do 
największych grzeszników. Jesteśmy więc wezwani do zjednoczenia się  
z Niepokalanym Sercem Matki Najświętszej, aby nas uczyła żywej wiary  
i ufności. 

1. W odwróceniu się od grzechu i życiu zgodnie z zasadami moralnymi               
i nauką Kościoła Katolickiego; 

2. W codziennej modlitwie różańcowej i medytacji Pisma św.; 
3. W praktyce pierwszych piątków i sobót miesiąca w intencji 

wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu 
Sercu Matki Bożej za grzechy własne i świata; 

4. W comiesięcznej spowiedzi i jak najczęstszym przyjmowaniu Jezusa          
w Eucharystii, a także, jeżeli to jest możliwe, poście o chlebie i wodzie       
w środy i piątki. Spełnienie tych próśb Matki Boskiej Fatimskiej jest 
ratunkiem dla każdego z nas, Polski, Europy i świata. 

Bibliografia: www.fatima.pl       (MO) 

 

P O R A D Y   O G R O D N I CZ E   

Dla roślin jest to okres pełnego spoczynku, choć mimo to na wielu 
drzewach      i krzewach liściastych można zobaczyć pąki, z których wiosną 
rozwiną się liście   i kwiaty. Dla miłośników ogrodnictwa to przede 
wszystkim czas aby rozpocząć cięcie drzew w sadzie, doglądać zimujące 

rośliny, przygotować się do następnego sezonu  
i zaplanować wiosenne nasadzenia. Już niebawem  
w sklepach ogrodniczych będzie można kupować 
nasiona. 

Styczeń uchodzi za najzimniejszy miesiąc naszej zimy. 
Zatem już na początku miesiąca (jeżeli zapomnieliśmy        

o tym pod koniec grudnia) wykonujemy bielenie pni drzew owocowych. 
Zapobiegnie to powstawaniu uszkodzeń mrozowych kory, ran 
zgorzelinowych i pęknięć pni. Stan wybielonych pni sprawdzamy 

http://www.fatima.pl/
http://poradnikogrodniczy.pl/bieleniedrzew.php
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regularnie. Jeżeli wapno zostanie zmyte, zabieg bielenia powtarzamy.  
W bezmroźne dni pod koniec stycznia możemy rozpocząć cięcie krzewów 
owocowych najbardziej odpornych na mróz. Wczesne rozpoczęcie cięć jest 
szczególnie ważne przy dużej ilości roślin sadowniczych na działce. W tym 
terminie tniemy krzewy agrestu, jagody kamczackiej, porzeczki czerwonej   
i rokitnika. Z cięciem drzew lepiej poczekać do początku lutego. Przycinamy 
również winorośl pnącą się przy murze. Najlepszy wzrost osiągniemy 
zostawiając każdego roku tylko po dwa nowe pędy, jeden  z prawej, a drugi 
z lewej strony pędu głównego.  

W domu na słonecznym parapecie możemy postawić pojemniki                      
z posadzoną cebulą średniej wielkości do pędzenia na szczypior. Cebulę do 
pędzenia zakop w ziemi na około 2/3 wysokości (ponad ziemię ma 
wystawać 1/3 cebuli), a następnie ziemię regularnie podlewaj, żeby nie 
wysychała. 

Pod koniec lutego przeprowadza się cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów - 
wyciąć należy gałęzie uschnięte, połamane i dotknięte chorobą. Wycinamy 
też grube konary starych drzew. Cięcia smarujemy maścią ogrodniczą. 
Można prześwietlić  krzewy jagodowe takie jak porzeczki, agrest czy jagoda 
kamczacka. Przycinamy żywopłoty i krzewy ozdobne kwitnące latem, takie 
jak budleja, tawuła japońska, hortensje czy powojniki. 
Pod koniec lutego, przy odpowiedniej pogodzie można zacząć cięcia 
prześwietlające jabłoni i grusz. Przycinamy również rośliny zimujące  
w pomieszczeniach takie jak fuksje. Wysiew nasion: można wysiać do 
pojemników nasiona roślin jednorocznych o przedłużonym okresie 
wegetacji takich jak szałwia, begonia, lobelia, żeniszek, petunia, werbena 
czy lewkonie. Wysiewamy również do skrzynek zioła: bazylia i majeranek 
oraz warzywa takie jak wczesna sałata, szpinak, pomidory, papryka, cebula, 
seler  i warzywa kapustne. 

Pod koniec lutego zaczyna się wysiewać pod szkłem lub folią marchew, por 
czy rzodkiew. Od końca lutego przyroda zaczyna się budzić i można już 
zacząć nawozić np. kompostem drzewa i krzewy a na trawniku rozsypać 
wapno - nawet wtedy gdy nie stopniał jeszcze śnieg. Po takim zabiegu 
trawa zacznie pięknie rosnąć. Koniec zimy to trudny okres dla zwierząt  
a szczególnie ptaków bo kończą się zapasy oferowane przez matkę naturę - 
warto więc pamiętać o skrzydlatych sprzymierzeńcach, które pomagają  
w tępieniu szkodników. Dokarmiajmy skrzydlatych mieszkańców ogrodów, 
najlepiej ziarnami zbóż lub kaszą. 

 

http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka-czerwona.php
http://poradnikogrodniczy.pl/winorosl.php
http://ogrodnik-amator.pl/ciecie.php
http://ogrodnik-amator.pl/porzeczka_czerwona.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/agrest.php
http://ogrodnik-amator.pl/jagoda_kamczackay.php
http://ogrodnik-amator.pl/jagoda_kamczackay.php
http://ogrodnik-amator.pl/zywoploty.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/budleja_dawida.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/tawula_japonska.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/hortensja.php
http://ogrodnik-amator.pl/powojnik.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/fuksja_ulanka.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/lobelia_stroiczka.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/zeniszek.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/petunia_ogrodowa.php
http://ogrod-amat.strefa.pl/werbena_ogrodowa_witulka.php
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K Ą C I K  S M A K O S Z A 

Ciasto czekoladowe 

Wyśmienite ciasto czekoladowe dla dorosłych 
ze względu na nasączenie kawą i whisky (którą 
można zastąpić też wódką, bądź rumem). A w 
wersji dla dzieci kawę i alkohol można zastąpić 
mocną czarną herbatą z dodatkiem soku  
z pomarańczy. W smaku przepyszne, 
czekoladowy biszkopt jest mięciutki i puszysty, a krem również 
czekoladowy jest delikatny i piankowy. Krem przygotowałam z mlecznej 
czekolady i bitej śmietany, a biszkopt - tradycyjnie, dodałam tylko 1,5 łyżki 
wrzątku, aby był bardziej wilgotny. Wierzch ciasta udekorowałam startą 
nożykiem do warzyw deserową czekoladą. Całość jest rewelacyjna, to ciasto 
na wyjątkowe okazje, doskonale smakuje z filiżanką mocnej kawy. Bardzo 
gorąco polecam wypróbować przepis. Porcja na tortownicę o średnicy      
ok. 21 cm.  
 
Składniki:  
Biszkopt czekoladowy: 2/3 szklanki cukru, 4 jajka, 1,5 łyżki wrzątku,  
1 łyżka kakao, 2/3 szklanki mąki pszennej, 1 płaska łyżeczka proszku do 
pieczenia, 
Krem czekoladowy: 1 łyżka żelatyny, 1/4 szklanki gorącej wody,  
1 tabliczka mlecznej czekolady(10 dag),  2,5 łyżki mleka, 40 dag 
śmietanki kremówki 30% (2 niepełne szklanki) 
Do nasączenia: 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej,1/4 szklanki gorącej 
wody do zaparzenia kawy,1/4 szklanki whisky, wódki, bądź rumu 
Dekoracja: 7 kosteczek deserowej czekolady      

 

Wykonanie: 
Torotwnicę o śr. 21 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotować 
wszystkie składniki na biszkopt. Białka oddzielić od żółtek. Mąkę pszenną 
przesiać. 
Biszkopt: 
Białka ze szczyptą soli spienić mikserem na najwyższych obrotach. 
Dodawać stopniowo cukier i cały czas miksować, aż białka będą sztywne, 
gładkie i lśniące. Następnie dodawać po 1 żółtku i cały czas miksować do 
połączenia się składników. Następnie dodać wrzącą wodę i krótko 
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zmiksować. Dodać przesiane przez siteczko kakao i znów zmiksować. Na 
koniec dodać w trzech turach przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do 
pieczenia i całość delikatnie wymieszać drewnianą łyżką.  
Ciasto przełożyć do przygotowanej tortownicy, lekko wyrównać wierzch. 
Piec 38 minut w temperaturze 170 stopni C (na drugiej półce od dołu, bez 
wcześniejszego nagrzewania piekarnika i bez termoobiegu). Po upieczeniu 
biszkopt od razu wyjąć z piekarnika i z tortownicy, delikatnie potrząsnąć, 
aby nie opadł. Następnie oderwać papier, na chwilę odwrócić spodem do 
góry (w celu uzyskania bardzo równej powierzchni), wystudzić.  

Krem czekoladowy: 
Żelatynę rozpuścić w 1/4 szklanki gorącej wody, dokładnie wymieszać         
i przestudzić. Czekoladę mleczną połamać na kawałki i razem z mlekiem 
podgrzać na parze, na koniec całość wymieszać i również przestudzić. 
Śmietankę kremówkę ubić, dodać ostudzoną czekoladę i zmiksować 
mikserem na najwyższych obrotach do połączenia się składników. 
Następnie wlać powoli żelatynę i krótko zmiksować. Wstawić do lodówki 
na czas nasączania biszkoptu. 
Przekładanie: 

Z kawy i gorącej wody przygotować mocny wywar kawowy, przestudzić. Do 
kawy dolać whisky i wymieszać. Ostudzony biszkopt przekroić na pół. 
Dolny krążek nasączyć kawą i whisky, wyłożyć krem czekoladowy 
(zostawiając trochę kremu, ok. 4 - 5 łyżek, na wierzch). Przykryć drugim 
krążkiem, delikatnie przycisnąć i dopiero nasączyć drugą połową kawy  
i whisky. Wierzch posmarować resztą kremu i posypać deserową czekoladą 
startą nożykiem do warzyw.       
 

TIRAMISU 
Składniki:                                                                         
4 żółtka + 4 białka, 300 gram serka 
Mascarpone, 4-5 łyżek cukru pudru,  
2 filiżanki mocnej kawy, gorzkie 
kakao, 24 biszkopty włoskie (do 
Tiramisu) 
 
Wykonanie: 
Żółtka ukręcić z cukrem, stopniowo dodawać ser.  
Masa ma być gładka i puszysta. Następnie ubijamy na sztywno białka  
i delikatnie łączymy z masą serową. 
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Biszkopty moczyć w kawie (krótko!). Szybko nasiąkają. Biszkopty 
układamy w formie, wylewamy 1/2 masy i posypujemy kakao. Na to 
układamy kolejne biszkopty, wlewamy resztę masy i posypujemy kakao. 
Wkładamy do lodówki na 6-10 h. 
Po wyjęciu z lodówki całość posypać przesianym przez sitko kakao. 
Do kawy można dodać 2-3 łyżki wina marsala albo koniaku, likieru 
kawowego, rumu czy amaretto. 

A w lutym już POPIELEC 

W czasach naszych przodków karnawał pański kończył się balami, kuligami 
i obfitymi, na ogół tłustymi posiłkami. Przejedzonych ratował zaczynający 
się w Środę Popielcową - Wielki Post. Ograniczenia w spożywaniu mięsa  
i tłuszczu wychodziły ludziom na zdrowie. Dzisiaj pościmy przede 
wszystkim ze względów religijnych, ale post jest też wskazany dla naszego 
zdrowia. Środa Popielcowa to bardzo ścisły post jakościowy i ilościowy. Na 
ten dzień proponujemy: 

Postny żur z grzybami                                  
 
Składniki: 1 butelka żurku, 1 cebula,  
2 ząbki czosnku, 6 suszonych grzybów,  
3 jajka ugotowane na twardo, 2/3 
szklanki śmietany 18-procentowej,  
2 łyżki tartego chrzanu, 2 łyżeczki 
majeranku, pół łyżeczki kminku, sól, 
pieprz czarny.  
Wykonanie: grzyby umyć i namoczyć przez noc. Cebulę obrać i przekroić na 
cztery części. Czosnek obrać i zgnieść w prasce. Cebulę, grzyby i czosnek 
zalać  3 szklankami wody, gotować na małym ogniu około 40 minut. Grzyby 
wyjąć, pokroić w paski, wrzucić do wywaru.  Wlać żur, dodać tarty chrzan, 
majeranek, kminek, pieprz i sól. Zagotować, a następnie zdjąć z ognia  
i połączyć ze śmietaną. Jajka pokroić na cząstki, rozłożyć na talerze i zalać 
żurem.    
 
Popielcowy śledź z kartoflami 

 Żeby przyrządzić postnego śledzia należy kupić 
solone śledzie 3-4 dni wcześniej, po oczyszczeniu 
wymoczyć je w wodzie, a następnie w mleku. 
Opłukane śledzie pokroić w grubsze dzwonka.  
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W kamiennym garnku układać śledzie, listek bobkowy, ziele angielskie, 
talarki cebuli skropione octem, zalać olejem rzepakowym i układać kolejną 
warstwę śledzi. Kiedy ułożymy wszystkie śledzie, znów nakrywamy je 
listkiem, zielem, cebulą i zalewamy olejem. Po trzech dniach są gotowe. 

W Środę Popielcową ugotować kartofle w mundurkach. Każdy kartofel 
rozkroić na pół, do każdego włożyć masło. Podawać z porcją śledzi i cebulą. 
Na talerzu posypać śledzie grubo zmielonym pieprzem. 

(EZ) 

 
K Ą C I K  P O E T Y C K I  

„NA NOWY ROK” 

Stary rok mija, nowy nadchodzi, 

już się wynurza z czasów powodzi, 

już się rysuje na świata tle,  

już się wyłania, choć jeszcze  

w mgle...  

Rzuca w niepamięć trosk pełne 

chwile,  

zwiastując nowe życie nam wnieść, 

życie, które nam szybko i mile 

popłynie w świecie... cześć jemu, 

cześć!  

My Twoje pokorne dzieci, 

wznosimy w niebo błagalną skroń, 

cicha modlitwa do Boga leci;  

Boże, Twe dzieci dłonią swą chroń! 

Daj, by zaświtał ranek wolności,  

by zło odrzucił nasz biedny lud,  

a serce jego pełne wdzięczności, 

pokocha Ciebie, uwierzy w cud. 

Stary rok mija, nowy nadchodzi,  

na klęczkach starzy, na klęczkach 

młodzi,  

kolędy proszą w pokorze Panie: 

skiń tylko palcem a Polska lepszą 

się stanie!  

 

Za nadesłany wiersz dziękujemy 
Pani Stefanii Sembol z Chromowa. 

 

 

S p ecj aln e  p o dz ię ko w an i a  dl a P an i  Ho no r at y  
Ł a b ę dzk i ej  z a  p om o c  w  p r ac ac h n ad s k ł ad an i em 
n i n ie j sz eg o n um e ru  G aze tk i  P ar af i al nej  
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KIE RUN KI D Z IA ŁAN IA  AKCJ I  KA T OL IC KIE J   
W  P O LS CE  NA  RO K 2 01 5  (Ciąg dalszy ze str. 10) 

Zagadnienia organizacyjne: Wspieranie przygotowań organizacyjnych do 
Światowych Dni Młodzieży. Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu 
Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku,  
a zarazem spojrzenie w przyszłość. W ramach przygotowania do kongresu 
podejmijmy trzy zadania: 1. niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną 
osobę; 2. przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – 
dzieci i młodzieży; 3. nawiążmy współpracę przynajmniej  
z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem   działającym w parafii  
i w diecezji. 

Formacja - przez nami 3 ważne zadania: 1. Przypomnienie Orędzia 
Fatimskiego. 2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis 
Mariae  Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych  
o różańcu świętym. 3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii 
Gaudium papieża Franciszka.                                                                                (AK) 

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

Intencja ogólna: Aby wyznawcy różnych religii oraz wszyscy ludzie 
dobrej woli współpracowali na rzecz szerzenia pokoju.    
Intencja misyjna: Aby w obecnym roku poświęconym życiu 
konsekrowanemu zakonnice i zakonnicy na nowo odkryli radość z pójścia 
za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.  

 

J e z u  U f a m  
T o b i e  

M i e s i ę c z n i k  P a r a f i i  p . w .  M i ł o s i e r d z i a  B o ż e g o  w  D y c h o w i e -  
w y d a r z e n i a  r e l i g i j n e  i  s p o ł e c z n e ,  i n t e n c j e  m s z a l n e ,  o g ł o s z e n i a ,  
i n f o r m a c j e  

W y d a w c a   
P a r a f i a l n y  O d d z i a ł  A k c j i  K a t o l i c k i e j  –  r e d a g u j ą  c z ł o n k o w i e  
p o d  k i e r u n k i e m  P r e z e s a  

W s p ó ł p r a c a   P r o b o s z c z  P a r a f i i  

N a k ł a d  1 5 0  

M a t e r i a ł y  d o  g a z e t k i  m o ż n a  p r z e s y ł a ć  n a  a d r e s  e - m a i l :  A . K a s t e r @ w p . p l .   

W s z e l k i e  z a p y t a n i a  m o ż n a  s k ł a d a ć  n a  P l e b a n i i  l u b  w  K o ś c i e l e .  
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