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Rola Wielkiego Postu w roku liturgicznym jest bardzo istotna. Czas ten pomaga 

nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć jej na nas samych. 

Liturgia pod tym względem proponuje nam różne znaki i symbole, czerpiąc 

obficie z utartej wcześniej tradycji ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą treść. 

Warto przyjrzeć się tym symbolom i znakom, by zrozumieć przesłanie 

zbawczego planu Boga również w stosunku do każdego z nas.  

Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego 

czasu przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem.  Człowiek z racji 

swojej małości i grzeszności , potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio 

przygotowany, a do tego potrzebny jest mu najpierw czas. Prorocy długo 

przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała 

ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni 40 nocy przebywał na 

górze Synaj prosząc, by wreszcie otrzymać  tablice 10 przykazań. Eliasz, mocą 

pokarmu niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb, 

by doświadczyć spotkania z Bogiem w postaci cichego poszumu wiatru. 

Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni pościć, 

by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia ich miasta od zagłady. Tym 
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bardziej Jezus, idąc za przykładem tego symbolicznego znaku, udaje się na 

pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej misji zbawczej. Każdy  

z nas w okresie Wielkiego Postu otrzymuje swoje 40 dni, czas na 

przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia.  

Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma również szczególne 

miejsce: na pustyni, z dala od zgiełku świata i jego uciech, tzn. w ciszy, tam 

gdzie rzeczywiście boga można usłyszeć w głębi własnego serca. Oddalenie 

pustynne niekoniecznie musi oznaczać dokładnie pustynię.  Chodzi raczej  

o każde miejsce odosobnienia, które bardziej sprzyja temu spotkaniu. Prorocy 

i rzesze świętych z reguły wybierali pustynie, gdzie z powodu braku pokarmu 

i wody doświadczali swojej niewystarczalności, a tym samym głębszego 

pragnienia Boga. Taki jest również przypadek Jezusa, który po ludzku chce 

nam pokazać, gdzie najpierw należy szukać Boga: z dala od zgiełku świata,  

w głębokiej ciszy własnego serca. Tę pustynię czy oddalenie musimy sobie 

zapewnić sami, żyjąc z dala od hulanek i uciech tego świata.  

Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia 

człowieka na drogę spotkania z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by nie było 

jałowe, wiąże się najpierw z przyjęciem odpowiedniej postawy wewnętrznej 

człowieka: przyznanie się do własnej niegodności i grzeszności. Jest to znak 

uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i miłosierdzia, 

które nazywa się pokorą. W tradycji Izraela, oprócz innych znaczeń: smutku, 

bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny gest posypania głowy popiołem. Stawiał 

on człowieka w prawidłowej pokornej postawie do Boga, przypominając, że 

jest nikim (prochem) ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i w proch się 

obrócisz”), dlatego potrzebuje nawrócenia, o czym przypominają słowa 

kapłana podczas posypywania głowy popiołem: „Nawracajcie się i wierzcie  

w ewangelię”. 

Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popiołem)wprowadza 

człowieka w atmosferę pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie 

odbywa się powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają post 
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jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania człowieka, jako 

swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były 

wykorzystywane wcześniej przez proroków Izraela i świętych Kościoła,  

a także przez samego Jezusa, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim 

czasie oddać życie na krzyżu. Działania te są w efekcie wyrazem naszej 

miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami zbawienia, które 

wprowadzają w samo centrum środowiska Bożego.  One w sumie stanowią 

treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli 

Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka. 

Wielkopostną atmosferę przebywania na pustyni oddaje kolor krwi 

(czerwony) zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli fiolet, znak 

żałoby i smutku, mozolnej pracy i udręki typowej dla środowiska pustynnego, 

gdzie wszystko jest wybrakowane  o wszystko trzeba walczyć, by w końcu 

cieszyć się owocami spotkania z Bogiem. Jest to zarazem znak przelania krwi 

Syna Bożego, który obniżył nam wyżyny błękitnego nieba. 

Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post jałmużna i modlitwa, są 

karmione treściami zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. 

Chodzi tu o nabożeństwa wielkopostne jako formy ciągłego przypominania  

o miłości Bożej względem człowieka; miłości, która się oddała na krzyżu za 

nasze grzechy. Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana w 

sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych i była 

przedmiotem medytacji mnichów i ojców pustyni.  Z czasem jednak w postaci 

uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych nabożeństw 

wielkopostnych: rozważania Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa krzewione 

przez zakony żebracze (XIIw.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki Pańskiej 

w postaci Gorzkich Żali, tak istotnych w polskiej religijności od XVIII wieku.  

Zróbmy wszystko, aby w okresie Wielkiego Postu dobrze wykorzystać dany nam 

czas i stworzyć atmosferę pustyni w naszym sercu. Rozpocznijmy walkę a 

naszymi wadami i egoizmem stosując oręż cnót i  działań wielkopostnych, by 

spotkać Boga w głębi serca. Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która 

pchnęła Syna Bożego na krzyż.  Źródło: Informator PMK w Kolonii, Nr 3/2017  (HŁ) 
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- śp. Michał Tracz - Bronków 
- śp. Antoni Szczerbiński – Stary Zagór  
 

 

godz. 8.00 – w intencji Pani Ireny 
Ciesielskiej o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo – od prawnuczki 
Amelii  
godz. 11.00 – śp. Prakseda Płonka 
w 9 rocznicę śmierci i  zmarli  
z rodziny 
ŚRODA 07.03.2018 
godz. 10.00 – w intencji Agnieszki  
z okazji urodzin  
PIĄTEK 09.03.2018 
godz. 17.00 – za śp. zmarłych  
z rodziny Krasuckich 
SOBOTA 10.03.2018  
godz. 10.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

godz. 8.00 – w intencji Hanny,  
o łaskę zdrowia, Boże 
błogosławieństwo i szczęśliwy 
przebieg zabiegu  
godz. 11.00 – śp. Wanda Mycek  
w 8 rocznicę śmierci oraz za 
zmarłych z rodziny 
ŚRODA 14.03.2018 
godz. 17.00 – śp. Michał Tracz w 30 
dni po śmierci   
 
 

PIĄTEK 16.03.2018 
godz. 17.00 – śp. Helena, Wincenty 
Dąbrowscy i zmarli z rodziny 
SOBOTA 17.03.2018  
godz. 17.00 – o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy dla 
dzieci, wnuków i prawnuków 

godz. 8.00 – śp. Antoni Popiołek  
w 4 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Marian Płonka  
w 10 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – z okazji 18 urodzin 
córki Weroniki 
PONIEDZIAŁEK 19.03.2018 
godz. 10.30 – w intencji Madzi  
o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo oraz opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny 
godz. 18.30 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego 
WTOREK 20.03.2018 
godz. 10.30 – wolna intencja 
godz. 18.30 – śp. Eugeniusz 
Zieliński, śp. Witold, Łucja Kubiak 
ŚRODA 21.03.2018 
godz. 10.30 – śp. Karol Szaciłło  
w 1 rocznicę śmierci  
godz. 18.30 – śp. Janina, Tadeusz 
Łoś 
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PIĄTEK 23.03.2018 
godz. 16.30 – wolna intencja  
SOBOTA 24.03.2018  
godz. 17.00 – śp. Jan, Dariusz, 
Mirosław i zmarli z rodziny 
Dąbrowskich i Wąchałów 

godz. 8.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski w 2 rocznicę śmierci   
godz. 11.00 – w intencji Stefanii 
Maciejewskiej z okazji 97 urodzin – 
od córek z rodzinami 
PONIEDZIAŁEK 26.03.2018 
godz. 10.00 – za parafian 
ŚRODA 28.03.2018 
godz. 17.00 – śp. Antoni 
Szczerbiński w 30 dni po śmierci  

godz. 18.00 – w intencji  
ks. Proboszcza Marka, ks. 
Stanisława Karlińskiego,  
ks. Krzysztofa Marcinkowskiego, 
ks. Łukasza Mielnik 

godz. 22.00 – za wszystkich 
Parafian 
 

godz. 11.00 – śp. Janina, Tadeusz 
Cimek, śp. Eugeniusz Zieliński 

godz. 8.00 – śp. Józef Szczerbiński 
w 14 rocznicę śmierci    
godz. 11.00 – śp. Antonina, Ignacy 
Krawiec i zmarli z rodziny 
 
 
 

PIĄTEK 06.04.2018 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 07.04.2018  
godz. 17.00 – śp. Eleonora, Feliks 
Gilewicz 

godz. 12.30 – ODPUST - za 
wszystkich Parafian 
 
 

  

godz. 9.30 – śp. Helena Maćkowiak, 
śp. Maria i Roman Ciesielscy 
CZWARTEK 08.03.2018  
godz. 17.00 – w intencji wszystkich 
Kobiet naszej parafii 

 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Jan, Andrzej 
Klinik 
CZWARTEK 15.03.2018  
godz. 17.00 – śp. Zofia, Andrzej, 
Marian   

godz. 9.30 – śp. Roman Mucha  
i zmarli z rodziny, śp. Stanisław 
Kasperowicz 
PONIEDZIAŁEK 19.03.2018 
godz. 17.30 – wolna intencja 
WTOREK 20.03.2018 
godz. 17.30 – śp. zmarli z rodziny 
Podsada i Maćkowiak 
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ŚRODA 21.03.2018 
godz. 17.30 – śp. Marta Kowalska  
w 2 rocznicę śmierci  

godz. 9.30 – śp. Helena, Franciszek, 
Henryk, Józef z rodziny 
Patynowskich 
 

godz. 9.30 – śp. Hubert Jagodziński 

godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy    

godz. 9.30 – śp. Katarzyna, Józef 
Muszyńscy, śp. Teresa Aleszczyk 
 
 

godz. 12.30 – śp. Mieczysław 
Każmierczak w 2 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny  
 
 
 
 

WTOREK 06.03.2018 
godz. 17.00 – śp. Kazimierz Rezner 
– imieninowa, od zięcia Antoniego  
z rodziną 

godz. 12.30 – śp. Bartłomiej 
Surman 

godz. 12.30 – śp. Wanda, Józef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 19.03.2018 
godz. 16.30 – śp. Józef, Weronika, 
Antoni, Walenty 
WTOREK 20.03.2018 
godz. 16.30 – wolna intencja 
ŚRODA 21.03.2018 
godz. 16.30 – wolna intencja  

godz. 12.30 – śp. Franciszek 
Zalewski 
 

godz. 12.30 – śp. Józef, Anastazja, 
Regina Łozowscy i zmarli z rodziny 

godz. 12.30 – śp. Jan Szulc i zmarli  
z rodziny    

godz. 11.00 – śp. Józef Niedzielski – 
od rodziny Surman 
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Niedziela 18.03.2018 r. 

8.00  Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

9.30  Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.00 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

12.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

15.00 Dychów Gorzkie Żale z kazaniem  

 

Poniedziałek 19.03.2018 r. 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

Wtorek 20.03.2018 r. 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

Środa 21.03.2018 r. 

10.00 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

16.00 Brzózka Spowiedź rekolekcyjna 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

16.45 Bronków Spowiedź rekolekcyjna 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

17.45 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

18.30 Dychów  Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 
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godz. 1800 - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Rocznica I Komunii 

Świętej oraz adoracja w ciemnicy do godz. 2200  

 

godz. godz. 1430 - Rozpoczęcie adoracji w Ciemnicy; godz. 1500 - Droga 

Krzyżowa i Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.1800 - 

Nabożeństwo Męki Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 

2200 

 

godz. 1100 - Rozpoczęcie adoracji Przy Bożym Grobie; godz. 1500 - Nowenna 

przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.2200 - Liturgia Wielkiej Soboty  

i procesja rezurekcyjna wokół kościoła.  Na Liturgię Wigilii Paschalnej 

zabieramy świece. 

 

Msze św.: Dychów godz. 1100 , Bronków o godz. 930 i Brzózka o godz. 1230 

 

Msze św.: Dychów godz. 800 i 1100, Bronków godz. 930 i Brzózka o godz.1230. 

Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
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Godz. 19.30 – Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 – Dychów, Przyjaciele Paradyża, Róża Różańcowa P. Misztal 

Godz.  21.00 – Młodzież przygotowująca się do sakramentu 
bierzmowania, młodzież starsza, Akcja Katolicka, Wspólnota dla Intronizacji 
NSPJ 

Godz. 22.00 – zakończenie adoracji 

Godz. 14.30 – Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 15.00 – Droga Krzyżowa i Nowenna przed świętem Miłosierdzia 
Bożego 

Godz. 16.00 – Róża Różańcowa P. Ireny Ciesielskiej 

Godz. 17.00 – Bronków, Brzózka, Kołatka oraz ministranci 

Godz. 19.30 – Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 – Dychów, Róża Różańcowa P. Ilony Duchnowskiej 

Godz. 21.00 – Gorzkie Żale cz. III - Młodzież przygotowująca się do 
sakramentu bierzmowania i młodzież starsza, mężczyźni, PZC, Wspólnota 
dla Intronizacji NSP  

Godz. 22.00 – Zakończenie adoracji 

Godz. 11.00 – Dychów, Uczniowie klas I – IV i Przedszkolaki z Rodzicami 

Godz. 12.00 – Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 13.00 – Uczniowie klas V - VII i Gimnazjum, nauczyciele, Dychów 

Godz. 14.00 – Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór 
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Godz. 15.00 – Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego 

Godz. 16.00 -  Dychów, Róża Różańcowa P. Ireny Smoleńskiej 

Godz. 17.00 – Dychów, Młodzież przygotowująca się do sakramentu 
bierzmowania 

Godz. 18.00 – Dychów, Rada Parafialna, Akcja Katolicka 

Godz. 19.00 – Dychów, Róża Różańcowa z Brzózki 

Godz. 20.00 – Dychów, Róże Różańcowe z Bronkowa 

Godz. 21.00 – Dychów, Chromów, Brzezinka 

Godz. 22.00 – Rozpoczęcie Wigilii Paschalnej 

 

 

 

 

 

Dychów   godz. 11.00, 13.00, 16.00 

Chromów  godz. 11.20 

Brzezinka  godz. 11.40 

Bronków  godz. 12.00 

Brzózka   godz. 12.30 

Stary Zagór  godz. 10.30 

Dąbki           godz. 10.00 

 

(MK) 
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Kochane dzieci! przed wami kolejna krzyżówka, tym razem o tematyce 
wielkopostnej. Na rozwiązania czekamy do 13 marca. Powodzenia! 

 

 1. 

                 2. 

                          3. 

                   4. 

           5. 

           6. 

                   7. 

 

1. Oddala nas od Boga. 

2. Otarła twarz Jezusowi. 

3. Gorzkie……. – nabożeństwo wielkopostne. 

4. …………. Krzyżowa. 

5. Pomógł nieść krzyż Jezusowi 

6. Trzy razy zaparł się Jezusa 

7. Zdradził Jezusa za 30 srebrników   

 (HŁ) 

 

INFORMACJE POAK 
 

Akcja Katolicka  

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na Facebook 

Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebook. 

https://www.facebook.com/Akcja-Katolicka-Diecezji-Zielonog%C3%B3rsko-Gorzowskiej-1200753983390739/
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KAŻDE ŻYCIE JEST OK 

18 Lut 2018  

W przestrzeni publicznej, co 
jakiś czas w różnej formie, 
atakowane są postawy 
chrześcijańskie. Tym razem do 
tego grona dołącza redakcja 
„Wysokich Obcasów” dodatek do „Gazety Wyborczej”, która w lukierkowy 
sposób nawołuje do zabijania nienarodzonych dzieci. 
Nie tak dawno byliśmy świadkami bezpardonowego ataku dziennikarza 
„Gazety Wyborczej” na osobę polskiego sportowca Dawida Kubackiego. 
Dziennikarz zarzucał skoczkowi, że przed skokami wykonuje znak krzyża  
i tym samym obraża jego uczucia ateistyczne. O ile można toczyć publiczny 
spór o miejsce religii w życiu społecznym, czy też  poszanowanie praw osób 
wierzących, o tyle istnieją kwestie, które nie powinny podlegać dyskusji.  
A taką kwestią jest ludzkie życie. 

„Wysokie Obcasy”, aktualnie lansują dyskusję na temat aborcji. Zdjęcie trzech 
uśmiechniętych kobiet w koszulkach: „Aborcja jest OK” i napis, który 
wprowadza nas w nie mającą nic wspólnego z prawdą rzeczywistością: „Nie 
jesteś sama. 1 z 3 Twoich znajomych miała aborcję. Aborcyjny Dream Team”. 
Promowane w artykule tezy: „Aborcja jest OK”, „Aborcja jest normalna”, 
„Aborcja powinna być legalna” postulują przemodelowanie sposobu myślenia 
Polaków, którzy w znacznej większości nie aprobują aborcji. Taki stan rzeczy 
służy lansowaniu postawy, która sprzyja wykluczeniu społecznemu 
przyszłych obywateli. Jest formą nawoływania do eliminowania dziecka ze 
względu na sam fakt jego zaistnienia, które stanowi poczęcie. 

Akcja Katolicka stoi po stronie każdego życia. Promocja podjęta przez 
„Wysokie Obcasy”, zagłuszająca sumienia kobiet nie zaprowadzi je do 
szczęścia. Dlatego zachęcamy do budzenia w ludzkich sercach, rodzinach  
i społeczeństwie wrażliwości na sens, świętość i wartość ludzkiego życia,  
w każdym stadium jego egzystencji. Pamiętajmy o tym, że prawo do życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem człowieka. 

Zauważając znaczny spadek czytelników „Gazety Wyborczej” proponujemy 
aby jej dodatek zmienił nazwę z „Wysokich Obcasów” na „Niskie Sandałki”. 

Urszula Furtak, 
prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

Źródło: http://ak.org.pl                                                                                             (AK) 

http://ak.org.pl/
http://ak.org.pl/2018/kazde-zycie-jest-ok/spioszek/
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CYTATY, ZŁOTE MYŚLI, AFORYZMY  ŚW. JANA PAWŁA II 

"Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by 
zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi". 
                                                                   (Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.) 
  
"Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo 
człowiek nie może dla człowieka być towarem". 
                                                               (Homilia dla świata pracy, Gdańsk, 1987 r.) 
  
"Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin 
jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia". 
                                                                                              (Homilia, Gdańsk, 1987 r.) 
  
"Stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji". 
                                                                  (Przemówienie w PE, Strasburg, 1988 r.) 
  
"W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej 
miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma najdroższego, tym, 
którzy je miłują, zwłaszcza swoim rodzicom. Potrzeba nam, więc tej 
dziecięcej zdolności zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością". 
                                                 (Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.) 
  
"Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło 
człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, 
która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje". 
                                                (Przemówienie, szpital dziecięcy Olsztyn, 1991 r.) 
  
"Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach". 
                                             (Homilia, Światowe Dni Młodzieży Denver, 1993 r.) 
  
  
"Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. 
Jest ono jego wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią jego 
czynów". 
                                                                                           (Homilia, Skoczów, 1995 r.) 
  

Źródło: www.deon.pl/religia                                                                                                                                                              
(MO) 

 
 

http://www.deon.pl/religia
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Wspólnota Dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Dychowie wraz z Księdzem Proboszczem zaprasza w każdy piątek 

na adorację Najświętszego Sakramentu w godzinach: 16:30 –  17:00, 

w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pa na Jezusa za 

grzechy popełnione w naszych rodzinach, parafii i ojczyźnie.  

INTRONIZACJA 

Podstawą rozróżnienia wymiarów intronizacji jest to, kto jej dokonuje 

(osoba, rodzina, społeczność). 

1. INTRONIZACJA OSOBISTA 

Jest to Akt intronizacji opowiedzenia się osoby za Jezusem: JEZU, JESTEŚ 

KRÓLEM, Królem Miłości – to prawda obiektywna. JEZU, JESTEŚ MOIM 

KRÓLEM – to wyrażenie swojego stosunku do Jezusa, Króla Miłości. DAJ MI 

POZNAĆ WOLĘ TWOJĄ PANIE – to wyrażenie gotowości pełnienia woli Bożej, 

bo przez jej wypełnienie Jezus króluje w sercach odpowiadających miłością 

na Miłość. OTO JESTEM – to oddanie się do dyspozycji Jezusa. 

MOTYWACJĄ INTRONIZACJI JEST AKT WIARY, FASCYNACJA tym, kim jest 

Bóg objawiony w Jezusie i to, co dla nas uczynił. 

2. INTRONIZACJA W RODZINIE 

Akt intronizacji NSPJ w rodzinie jest wyrazem wiary, miłości, pragnienia życia 

wg. Serca Bożego, jest więc rzeczą oczywistą, ze za słowami powinny iść 

czyny. I tu rodzina wyznaje, kim jest Jezus, poświęca się Jego Boskiemu Sercu 

i zobowiązuje się do życia wg. Niego. Zobowiązania podejmowane są w czasie 

rekolekcji intronizacyjnych NSPJ. 
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3. INTRONIZACJA W WYMIARZE SPOŁECZNYM 

Akt intronizacji NSPJ jest aktem wiary, jej wyznaniem, a także jej 

świadectwem i zawsze ma wymiar osobowy. Oznacza to, że akt intronizacji 

w wymiarze społecznym, a nawet państwowym, jest podejmowany przez 

osoby, a nie przez urzędy. Każdy wyznawca Chrystusa ma obowiązek 

świadczenia o Nim. Gdy więc w danej społeczności ma miejsce akt intronizacji 

NSPJ, mogą i powinny uczestniczyć w niej także osoby pełniące funkcje 

społeczne. 

Słowa Pana Jezusa do Rozalii „…Nie trzeba zaniedbywać sprawy 

przyspieszenia Intronizacji w Polsce. Ja chcę niepodzielnie panować w 

sercach ludzkich, proś o przyspieszenie Mego panowania w duszach przez 

Intronizację…”  

 (BS) 

 

 

 

      W  ostatnich latach w naszym prawodawstwie zaszło i nadal zachodzi 

bardzo wiele zmian. Zmiany te są bardzo radykalne i istotne. Większość 

naszego społeczeństwa gubi się w ich nadmiarze albo nie potrafi wszystkich 

zinterpretować. Najbardziej istotne dla nas zwykłych ludzi są zmiany 

przepisów dotykających sfer życia codziennego a zwłaszcza tych dziedzin, 

które regulują sprawy bytowe. Niewątpliwie do takich dziedzin należą 

sprawy rent i emerytur, zagadnienia związane z prawem pracy czy wszelkie 

regulacje z zakresu prawa cywilnego /spadkowe, rodzinne itp/. 

    Nie jest możliwe przedstawienie tych problemów jednym blokiem, dlatego 

spróbuję kolejno omawiać nowe regulacje, w poszczególnych miesięcznych 

gazetkach. Jestem otwarty także na sugestie czy pytania dotyczące 

indywidualnych kazusów oraz pomoc w rozstrzygnięciu takich wątpliwości. 

W tym celu proszę o ewentualny kontakt za pośrednictwem redakcji. Jako 

praktyk w zakresie radcostwa oraz wieloletni wykładowca prawa na wyższej 
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uczelni postaram się zrozumiałym językiem wyjaśniać wszelkie wątpliwości 

i dzielić się z Państwem uwagami na temat zachodzących zmian. 

   Uważam, że obecnie olbrzymim problemem są sprawy związane  

z emeryturami. Trudno będzie je wyjaśnić w jednym artykule dlatego dziś 

trochę informacji ogólnych, a w kolejnym artykule będą dalsze szczegóły. 

Dzisiejszy artykuł jest wstępem, dlatego na razie ogólnie o problemie.  

   Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce, ponownie wynosi 

60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które osiągnęły ten wiek 

mogą więc składać wnioski o emeryturę, nie wcześniej jednak niż 30 dni 

przed osiągnięciem tego wieku, bo taki przedwczesny wniosek ZUS odrzuci. 

Jedynym kryterium przechodzenia na świadczenie emerytalne obecnie jest  

w tej chwili wiek bez obowiązku określonego stażu ubezpieczeniowego. 

Natomiast ważne są środki zgromadzone na koncie w ZUS, bowiem od ich 

wysokości, przy uwzględnieniu tak zwanej tabeli trwania życia /inna dla 

kobiet i mężczyzn/, ustalanej corocznie przez GUS zależy wysokość 

emerytury. Powstaje pytanie czy opłaca się w tej sytuacji przechodzić na 

emeryturę, a zwłaszcza jaka będzie jej wysokość. Sami tego nie ustalimy,  

a więc jak postąpić?  Otóż w każdym oddziale ZUS funkcjonują tak zwani 

doradcy, którzy w ramach pomocy wyjaśnią nam wszelkie sprawy i ustala 

wysokość należnej emerytury. Warto zatem przed podjęciem decyzji 

konsultować ją z takim doradcą. 

   Wypłata emerytury uzależniona jest od rozwiązania umowy o pracę  

i złożenia w ZUS świadectwa pracy. Każdy, kto ma naliczony już kapitał 

początkowy, nie musi dokumentować swoich okresów składkowych  

i nieskładkowych. Natomiast jeśli nie mamy go naliczonego, trzeba złożyć 

dodatkowo dokumenty potwierdzające świadczenie wcześniej pracy  

i wysokość zarobków przed 1999 roku. Są to świadectwa pracy, 

zaświadczenia Rp-7 czy inne dokumenty potwierdzające te fakty. Brak takich 

dokumentów pozwoli ZUS-owi przyznać świadczenie z urzędu ale możliwość 

jego wypłacania nastąpi dopiero po dostarczeniu wszelkich niezbędnych 

dokumentów. Dlatego warto wcześniej skonsultować wszystkie sprawy  

z doradcą ZUS i wiedzieć jaka jest nasza sytuacja.  

   Tyle ogólnych uwag a w kolejnych krokach przedstawię problem emerytur 



17 
 

częściowych, pomostowych czy nauczycielskich świadczeń 

kompensacyjnych. Postaram się również przedstawić całą procedurę 

postępowania przy załatwianiu spraw w ZUS-ie, wyjaśnić podstawowe 

pojęcia prawne w tym przedmiocie  i ewentualnie odpowiedzieć na 

przekazane  pytania. 

(ZP) 

 

 

Marzec w ogrodzie jest bardzo ważnym miesiącem, gdyż wreszcie zawita do 
nas upragniona wiosna. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypada na 
21 marca. Pora zatem zabrać się do pracy i porządkowania ogrodów i działek 
po zimie. Powinniśmy także śledzić prognozy pogody, gdyż wbrew często 
spotykanej opinii, to nie mroźna zima, a właśnie przedwiośnie  
i niebezpieczne wiosenne przymrozki, mogą wyrządzić duże szkody  
w naszych uprawach. 

Marzec w sadzie. Rozpoczynamy porządkowanie działki po zimie. 
Wygrabiamy pozostałe opadłe zeszłoroczne liście i oglądamy w jakim stanie 
są rośliny sadownicze. Wykonujemy cięcie drzew i krzewów owocowych –  
w  połowie marca przycinamy posadzone jesienią młode drzewa owocowe,  
a także krzewy. Sadzony jesienią agrest, maliny i porzeczki teraz przycinamy 
tuż nad ziemią. U starszych drzew i krzewów wykonujemy cięcie 
prześwietlające, jeśli nie przycięliśmy jeszcze jabłoni, możemy to zrobić 
jeszcze teraz, przycinamy też grusze i śliwy. 

Opryski drzew owocowych w marcu. Opryski drzew owocowych w marcu 
pozwalają uniknąć groźnych chorób roślin sadowniczych, których zwalczenie 
w późniejszym terminie często bywa już niemożliwe. Dlatego, obok cięcia 
drzew, są one jednymi z najważniejszych wiosennych zabiegów w sadach. 

Pod koniec marca, przy ładnej pogodzie, możemy posadzić nowe drzewa  
i krzewy owocowe. Po posadzeniu przycinamy je i podlewamy. 

Marzec w ogrodzie warzywnym. Jeżeli nie zakupiliśmy jeszcze nasion  
i nawozów, nadszedł najwyższy czas aby wybrać się do sklepu ogrodniczego. 
Wybór nasion warto wcześniej przemyśleć abyśmy do sklepu szli już z listą 
poszukiwanych odmian.  Zagony z przedzimowymi zasiewami warzyw, takich 
jak marchew, koper ogrodowy, pietruszka, szpinak warzywny, czosnek, 

https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/icodalej.php
https://poradnikogrodniczy.pl/agrest-odmiany-sadzenie-pielegnacja.php
https://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-malin-odmiany-sadzenie-pielegnacja-ciecie.php
http://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-porzeczki.php
https://poradnikogrodniczy.pl/opryski-drzew-owocowych-w-marcu.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ozime.php
https://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
https://poradnikogrodniczy.pl/koper-ogrodowy-wlasciwosci-uprawa-odmiany-choroby.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ziola2.php#pietruszka
https://poradnikogrodniczy.pl/szpinak-warzywny.php
https://poradnikogrodniczy.pl/czosnek-sadzenie-uprawa-na-dzialce-choroby.php
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warto okryć włókniną lub folią perforowaną. Dzięki temu można 
przyspieszyć wschody. Jeżeli jest na tyle ciepło, że gleba zaczyna rozmarzać, 
można zasilić nawozem wieloletnie warzywa i zioła. W drugiej połowie 
miesiąca, jeżeli jest dostatecznie ciepło, w zimnych szklarniach, tunelach  
i inspektach wysiewamy rzodkiewkę. Możemy również posadzić rozsadę 
sałaty na wczesny zbiór, kalarepy, kalafiora i kapusty wczesnej. 

Również, jeśli jest już ciepło, to pod koniec marca możemy wysiać do gruntu 
nasiona warzyw odpornych na niskie temperatury, takich jak bób, groch, 
rzodkiewka, wczesna marchew, koper, cebula czy trybula ogrodowa, która 
choć jest mało popularna, z powodzeniem może na naszych talerzach 
konkurować z pietruszką. 

KĄCIK SMAKOSZA 

Kapusta z nóżkami wieprzowymi 

Składniki: 2 nóżki wieprzowe, włoszczyzna taka 
jak do rosołu, pół główki kapusty (małej główki), 
przyprawy: sól, pieprz, kminek mielony, łyżka 
smalcu do okraszenia potrawy  

    

Przygotowanie:  
1. Nóżki dokładnie myjemy, wkładamy do zimnej wody razem  

z włoszczyzną, dodajemy sól i gotujemy aż do miękkości. Gotować trzeba 
3-4 godziny, na małym ogniu. 

2. Kapustę kroimy w dość duże kawałki, u mnie to były kwadraty. 
Wrzucamy do zimnej wody, dodajemy sól, ziele angielskie i liście 
laurowe. Gotujemy, ale nie do zupełnej miękkości. Tak na pół twardo, 
ponieważ będziemy jeszcze tą kapustę potem gotować z nóżkami, więc 
nie możemy dopuścić, żeby zrobiła się z niej mamałyga ;) 

3. Kiedy nóżki będą już miękkie, odcedzamy warzywa i mięso od rosołu. 
Rosół zostawiamy. Będzie potrzebny :) Mięso studzimy i potem 
obieramy, większe kawałki kroimy na małe. Ugotowaną wcześniej 
kapustę odcedzamy i wrzucamy do garnka, dodajemy mięso z nóżek, 
zalewamy rosołem z gotowania nóżek (ale nie całym rosołem, żeby nie 
powstała nam zbyt rzadka potrawa) i dodajemy odrobinę smalcu. 
Doprawiamy i gotowe :) 
 
 

https://poradnikogrodniczy.pl/ziola3.php
https://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
https://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php
https://poradnikogrodniczy.pl/strakowe.php
https://poradnikogrodniczy.pl/rzodkiew.php
https://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
https://poradnikogrodniczy.pl/trybula-ogrodowa-wlasciwosci-uprawa-zastosowanie.php


19 
 

Smakowite siekane kotlety z piersi  
z kurczaka z suszonymi pomidorami 

Składniki: 0,5 kg piersi z kurczaka, 1 mała 
cebulka, 3 ząbki czosnku, 3 plasterki żółtego 
sera, 10 suszonych pomidorów, 3 jajka, sól i 
pieprz do smaku, 4 listki bazylii, 1 łyżka bułki tartej, 1 papryczka chili (dla 
lubiących ostre potrawy), bułka tarta do obtoczenia  

    

Przygotowanie: 
1. Piersi z kurczaka zmielić przez maszynkę lub posiekać nożem. Przełożyć 

do miski. 
2. Cebulę, żółty ser, papryczkę posiekać bardzo drobno i dodać do mięsa. 

Dodać zmiażdżony i posiekany czosnek oraz pokrojone w słupki 
suszone pomidory. 

3. Do całości dodać posiekane listki bazylii, sól, pieprz, łyżkę bułki tartej  
i 1 jajko (pozostałe dwa będą do panierki). Całość dobrze wymieszać. 

4. Obtoczyć w jajku, bułce tartej. Smażyć z jednej i drugiej strony na 
rumiany kolor. 

5. Kotleciki spłaszczamy, żeby były dobrze usmażone w środku. Jeżeli 
chcecie zrobić je grubsze, wtedy obsmażamy, a później dopiekamy  
w piekarniku. 

 

Zemsta teściowej 

Składniki: 
Ciasto: mąka pszenna Typ 500 3 szkl., 
Margaryna 1 szt. , Cukier puder 1 szkl. , żółtko 
jaja kurzego 5 szt. , proszek do pieczenia 1,5 łyżeczki  
 
Beza: białko jaja kurzego 5 szt. , Cukier 1 szkl ., płatki migdałowe 15 dag 
 
Galaretka: galaretka wiśniowa 2 szt. , sok wiśniowy 2 szkl. ,  
wrzątek 2 szkl., wiśnie  
 
Śmietana: śmietanka 36% 400 ml , żelatyna 2 łyżki , woda 1/4 szkl.  

    

 
 
 

https://smaker.pl/produktopedia-margaryna,75641.html
https://smaker.pl/produktopedia-cukier-puder,92.html
https://smaker.pl/produktopedia-proszek-do-pieczenia,94.html
https://smaker.pl/produktopedia-cukier,34.html
https://smaker.pl/produktopedia-wisnie,10952.html
https://smaker.pl/produktopedia-zelatyna,451.html
https://smaker.pl/produktopedia-woda,56.html
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Przygotowanie: 
1. Ciasto: Z maki, margaryny, cukru pudru, żółtek, proszku do pieczeni 

zagniatamy ciasto, dzielimy na dwie części. Jedna pieczemy bez 
dodatków a na drugą robimy bezę.  

2. Białka ubijamy na sztywną pianę z cukrem. Wykładamy na ciasto  
i posypujemy migdałami. Pieczemy do 35 minut.  

3. Galaretka: Galaretki rozpuszczamy w wodzie i kompocie z wiśni. 
Odstawiamy do chłodnej dodajemy wydrylowane wiśnie i jak zacznie 
tężeć wykładamy na ciasto bez dodatków.  

4. Śmietana: Śmietankę ubijamy i łączymy z letnią żelatyną rozpuszczoną 
we wrzątku. Wykładamy na galaretkę i przykrywamy ciastem z bezą 
dając migdały do góry. 

 

S m a c z n e g o ! ! !                             (EZ) 
 

 

 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA W MARCU 

Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do 
rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

 

 

Jezu Ufam 
Tobie  

Miesięcznik Parafii  p .w.  Miłosierdzia Bożego  
w Dychowie-  wydarzenia religi jne i  społeczne,  
intencje  mszalne,  ogłoszenia,  informacje  

Wydawca  
Parafialny Oddział Akcji  Katolickiej  –  redagują 
członkowie pod kierunkiem Prezesa  

Współpraca  Proboszcz Parafii  

Nakład  150 egzemplarzy 

Materiały do gazetki  można przesyłać  na adres  e -mail :  
A .Kaster@wp.pl .   

Wszelkie  zapytania można składać na Plebanii  lub w Kościele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

