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J E Z U  

U F A M  T O B I E  

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    
w Dychowie 

 

                         NR 73                                                           Maj’ 2018 

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres 
szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami 
w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze 
nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku  
w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. - uroczyście  
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo 
popularne i znane w całym kraju. 

 
Litania do Najświętszej Marii Panny to jedna z najczęściej odmawianych 

modlitw. Jest to jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym 

wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. 

Jest nazywana niekiedy modlitwą szturmową. Przez cały maj miliony 

wiernych proszą Maryję o wstawiennictwo u Boga jedynymi adekwatnymi, jak się 

wydaje, słowami: “Święta Maryjo módl się za nami”. 

Maryja, czyli Miriam, co oznacza gwiazda morza. Dziś nie mamy problemu  

z nawigacją, ale kiedyś dwa tysiące lat temu gwiazda była jedyną wskazówką do 

określenia położenia statku dla marynarzy. Gwiazda była przewodnikiem w nocy, 

która pozwalała odnaleźć drogę. Wiemy, że w Piśmie Świętym imiona zawsze 

mają jakieś znaczenie, że nie są przypadkowe. Maryja jest zatem jakby naszą 

przewodniczką i to w dodatku jedyną, dzięki której potrafimy odnaleźć właściwą 
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drogę do Jezusa. Jest też Bożą rodzicielką, urodziła Zbawiciela a skoro tak, to  

w sensie duchowym jest i naszą Matką. Litania loretańska zawiera w sobie 

kilkanaście określeń Matki Bożej i powstawała przez długi czas (w miarę 

odkrywania zasług i przywilejów Maryi). Jest więc wyrazem naszej wiary opartej 

na Piśmie Świętym. Odmawiając tę czy inną modlitwę często nam grozi bezmyślne 

„klepanie”. Mówimy Święta Maryjo módl się za nami… a tak naprawdę może się 

zdarzyć, że nie wiemy, co oznaczają kolejne wezwania. Jak odmawiać Litanię 

loretańską, by nie stała się powtarzanym pustosłowiem, a głęboką modlitwą, 

wołaniem serca? Tekst litanii, może stać się dla nas jak rekolekcje, jak zapis 

kolejnych punktów do rozmyślania. Nad poszczególnymi wezwaniami 

zastanówmy się, pomedytujmy i rozważmy poszczególne tajemnice. Zobaczmy co 

o tym wydarzeniu, które rozważamy, mówi Pismo Święte. Matka Boża zdaje się 

„wyrastać” z Biblii. To niesamowite wręcz jak bardzo Jej życie związane jest ze 

Starym Testamentem. Tym samym to, stawia nam pytanie o nasz związek z Biblią: 

na ile nasze życie jest w niej zakorzenione? Na ile jej lektura staje się dla nas 

chlebem powszednim? 

Bowiem w hasłach Litanii Loretańskiej jest zawarte bogactwo treści teologicznej  

i biblijnej. 

Przybliżmy sobie choć trochę jakie treści kryją niektóre wezwania Litanii 

loretańskiej? 

 

Litania zaczyna się od wezwań "Kyrie Eleison, Chryste Eleison" oraz inwokacji do 

Osób Trójcy czyli samego Boga. Ten wstęp ustawia właściwie naszą modlitwę. 

Przypomina nam, ze ostatecznie modlimy się zawsze do Boga i Jego prosimy  

o zmiłowanie. 

 

To ostatnie wezwanie weszło do Litanii Loretańskiej podczas I Wojny Światowej. 

Zdawało się wtedy, że nie będzie mieć ona końca i nigdy pokój nie zapanuje 

między narodami. . 

To uwielbienie jest też głęboko uzasadnione! Niepokalana nasza Pani zasłużyła na 

nie, gdyż ona dała nam Tego, którego przepowiada prorok jako "Księcia Pokoju" 

(Iz 9, 5). 



3 
 

Pierwsza niewiasta, Ewa, zgrzeszyła i ściągnęła na siebie następujący wyrok: 

"Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej 

brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci" 

(Rdz. 3, 16). U Maryi nie mogło być o tym nawet 

mowy. Jako Niepokalana nie podlegała 

skutkom grzechu pierworodnego. Tak więc 

porodziła Zbawiciela jako Panna, jako 

całkiem czysta bez cierpień i boleści. Jest to 

szczególna tajemnica, którą św. Augustyn 

usiłuje wyjaśnić: "Jak promienie słoneczne 

przenikają szkło, a mimo to nie naruszają 

go, ani nie niszczą, tak też Maryja porodziła 

Chrystusa, Słońce sprawiedliwości, bez 

jakiegokolwiek naruszenia swego 

dziewictwa." 

 

Maria jest przecie Matką wszechmocnego Syna Bożego. A to mówi wszystko. Jeżeli 

jej Syn jest wszechmocny z natury, to ona jest wszechmocna przez łaskę, ona jest 

w całym tego słowa znaczeniu Panną możną. 

 

Przez tytuł Królowej Różańca staje ona znowu tuż przy nas. Widzimy ją znowu, jak 

żyła na ziemi, jak dzieliła wesele i cierpienie ze Zbawicielem, jak w ten sposób 

zasługiwała sobie na chwałę niebieską.  

 

Zaszczytny tytuł: "Bez zmazy poczęta" wysławia szczególny przywilej Marii, który 

otrzymała przez wzgląd na wybranie do godności Matki Boga, który też stanowi 

równocześnie najgłębszy fundament całego piękna jej cnót.  

 

Najświętsza Dziewica jaśnieje ponad wszystkimi Świętymi łaską, cnotą, chwałą  

i pełnią władzy. Św. Bazyli powiada: "Jak blask słońca przewyższa blaski gwiazd 
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wszystkich razem wziętych, tak chwała Matki Boga przyćmiewa wspaniałość 

wszystkich świętych".  

 

Umiłowany uczeń w swoim liście pisze: "Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem 

Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu" (1 J 4, 15). A tych, którzy wiernie 

postępowali według tej zasady, nazywamy wyznawcami. Królową ich jest Maryja! 

Niepokalana nasza Pani wyznawała, iż Jezus jest Synem Bożym, wyznawała 

niezachwianie także wtedy, gdy on stanął przed jej oczyma w bezgranicznej nędzy 

i słabości. Jej wiara w niego nie zachwiała się ani w stajence betlejemskiej, ani  

w czasie ucieczki do Egiptu, ani w smutkach wygnania, ani w warsztacie 

nazaretańskim przy twardej pracy, ani wtedy, gdy go związano, biczowano  

i cierniem ukoronowano, ani wtedy, gdy zapadł na niego wyrok śmierci i wleczono 

go sromotnie na wzgórze Golgoty.  I chociaż opuścili go wszyscy przyjaciele, 

Maryja szła jego śladami niezachwianie wyznając jego bóstwo. I chociaż on 

krwawił na drzewie hańby, Maryja ani na moment nie zwątpiła w niego i stała 

obok. 

 

Maryja jest bramą nieba, ponieważ przez nią przyszedł Ten, który nam na nowo 

otworzył zamknięte podwoje niebios. Ten, który powiedział: "Ja jestem bramą"  

(J 10, 9) 

 

Jeżeli ten sam Zbawiciel wysłuchał setnika z Kafarnaum, Herodowego urzędnika, 

Jaira, to o ileż bardziej wysłucha on Matki swojej, ilekroć wstawi się za cierpiącymi 

dziećmi ludzkości, za tymi, których on sam jej przekazał testamentem na krzyżu: 

"Synu, oto matka twoja!" (J 19, 26). 

 

Sama jaśniejąca niebiańskim światłem, jest dla nas ludzi, którzy stąpamy po 

omacku w mrokach, świetlaną gwiazdą, rozpraszającą ciemności i oświecającą 

nas, byśmy mogli dojść do słonecznego światła wiecznego oglądania Boga.  
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W skrzyni Starego Zakonu naród izraelski przechowywał tablice przykazań, 

otrzymane na Synaju, różdżkę Aarona i naczynie z manną (Wj 25). Przecudny to 

symbol naszej Niepokalanej Pani! Ona kryła w arce duszy swojej prawdziwą 

mannę, Chrystusa, który równocześnie był istotnym pasterzem i samym 

prawodawcą. 

 

Gdy Salomon ukończył wspaniałą budowlę, jaką była świątynia, rzekł: 

"Zbudowałem dom dla Imienia Pana, Boga Izraela" (1 Krl 8, 20). W daleko 

wznioślejszym sensie mogła to samo powiedzieć Niepokalana Dziewica. Ona 

wybudowała siebie samą na świątynię cnót, która lśni i błyszczy wokół jasnością 

złota.  

 

Jak do wieży z kości słoniowej Salomona schodzili się zewsząd, by zasięgnąć rady, 

tak też wszyscy przychodzą do Maryi, by zasięgnąć u niej zbawiennej rady. Maryja 

jest wieżą z kości słoniowej także ze względu na swą niezwykłą białość, którą 

jaśniała szeroko, i ze względu na wzniosłość jej cnót.  

 

Wyrażenie "Wieżo Dawidowa" nawiązuje do uwielbienia z Pieśni nad Pieśniami 

(4, 4), gdzie śpiewak w błogosławionym zachwycie woła: "Szyja twoja jak wieża 

Dawida, warownie zbudowana; tysiąc tarcz na niej zawieszono, wszystką broń 

walecznych". Oprócz tego inwokacja ta nawiązuje bezpośrednio do potężnej 

wieży, która strzegła północno-zachodniego naroża Syjonu i nazywała się wieżą 

Dawida. 

Najświętsza Maryja Panna jest rzeczywiście taką wieżą Dawida, pełną mocy  

i siły przeciw szatanowi i piekłu.  

 

Jak róża uchodzi za królową kwiatów dla swej przecudnej woni i piękności 

budzącej zachwyt, tak Maryja jest królową ludzkości dla woni swoich cnót  

i pełni moralnego i duchowego piękna. Ta przedziwna róża cnót jest oczywiście 
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pełna tajemnic, gdyż piękno Bogurodzicy przede wszystkim jest wewnętrzne  

i opiera się o tajemnicę jej niepokalanego poczęcia. 

 

Wezwanie to wyraża charakter nauczycielski Najświętszej Panny względem nas, 

dzieci ludzkości. 

Maryja jest już dlatego stolicą mądrości, że nosiła w swoim łonie Jezusa, odwieczne 

Słowo, przedwiecznego Ojca, odwieczną Mądrość,  

 

Jest ona nim dlatego, że dusza jej i całe jej postępowanie jest "odblaskiem 

wieczystej światłości, zwierciadłem, bez skazy, działania Boga, obrazem Jego 

dobroci" (Mdr 7, 26). Ona nie tylko czyniła dla Boga, to co należało, lecz daleko, 

daleko wyszła poza granicę ścisłego obowiązku. 

 

Ten zaszczytny tytuł przysługuje Matce Bożej na podstawie jej niezachwianej 

wierności względem Boga. O tej wierności mówi wszystko. "Oto ja służebnica Pana 

mojego" - to słowo Maryi wypowiada całą jej wierność.  

 

Tytuł ten wielbi Bogarodzicę jako niezwykłą matkę, która także po urodzeniu swej 

bożej Dzieciny pozostała niepokalana, tzn. nienaruszona. 

 

Maryja urodziła nam Jezusa, który przyszedł nie z mocą ziemską, nie jako surowy 

sędzia, lecz przeciwnie - jako dobroć i zbawienie ludzkości, jako uosobiona Łaska 

Boża. Jest więc ona całkiem słusznie Matką łaski Bożej. 

 

Ostatnio Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, by  

w Polsce w Litanii do Najświętszej Maryi Panny dodać zawołanie „Matko 

Miłosierdzia”. Wypowiadamy je po wezwaniu „Matko łaski Bożej”. Jak tłumaczy 

Konferencja Episkopatu Polski, za wprowadzaniem nowego tytułu przemawiają 

racje teologiczne, liturgiczne i pastoralne. Maryja, będąc matką Jezusa Chrystusa, 
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jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia (Ef 2,4-10). Dała temu wyraz  

w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „Miłosierdzie Jego z pokolenia na 

pokolenie” (Łk 1,50). Już w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się 

wezwanie „Matko Miłosierdzia”. W ten sposób liczba wezwań wzrosła z 52 do 53. 

 

Śpiewając kolejne wezwania dodajemy jedynie „Módl się za nami”. Nie 

precyzujemy naszych próśb pewni, że roztropniej niż my sami Maryja dostrzeże 

nasze braki i zaradzi naszym potrzebom. 

 
Źródło: http://www.katedra.lodz.pl/ 

 
 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 
 

Kochane dzieci! Jak doskonale wiecie, miesiąc maj to czas, w którym  
w sposób szczególny zwracamy się ku Maryi słowami Litanii Loretańskiej. Pytanie 
więc brzmi:  

Od czego pochodzi nazwa tej pięknej modlitwy? 

Na rozwiązania czekamy do 23 maja.                                                                  (HŁ) 

 

 

 

- Alan Tadeusz Tworzydło – 
01.04.2018 
- Antoni Nadolny – 15.04.2018 
- Kinga Lidia Kołodziej – 
21.04.2018 
- Zofia Smoleńska – 28.04.2018 

- śp. Wanda Tlatlik – Dychów  
- śp. Stanisława Polaszewska – 
Dychów 
- śp. Irena Łozowska – Brzózka   

 

 

 
NIEDZIELA 06.05.2018 
godz. 8.00 – śp. Wacław Siepiora, 
śp. Józef, Kazimiera Obibok 
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodziny 
Szczepaniaków i Jastrzębskich 
ŚRODA 09.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Wanda Tlatlik – 
30 dni po pogrzebie  
 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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PIĄTEK 11.05.2018 
godz. 18.00 – w intencji Kornelii  
z okazji urodzin oraz I Komunii 
świętej, o błogosławieństwo Boże  
i dary Ducha Świętego  
SOBOTA 12.05.2018  
godz. 17.00 – w intencji Adriana  
z okazji 18 urodzin – od rodziców  
i babci 
 
NIEDZIELA 13.05.2018 
godz. 8.00 – śp. Roman Ciesielski 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski w 4 rocznicę śmierci 
ŚRODA 16.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Antoni,  Zygmunt  
i zmarli z rodziny Sulikowskich 
PIĄTEK 18.05.2018 
godz. 18.00 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego  
SOBOTA 19.05.2018  
godz. 17.00 – śp. Sławomir, 
Czesław, Maria i zmarli z rodziny 
 
NIEDZIELA 20.05.2018 
godz. 8.00 – śp. Karolina, Halina, 
Helena, Anna, Jan i zmarli z rodziny 
Łazorków 
godz. 11.00 – I Komunia Święta –  
w intencji dzieci, rodziców  
i rodzeństwa 
PONIEDZIAŁEK 21.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Stanisława 
Polaszewska – 30 dni po pogrzebie 
WTOREK 22.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Zbigniew, Marek, 
Maria, Piotr Dudzic 
ŚRODA 23.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Krzysztof Daniel 
w 8 rocznicę śmierci, śp. Cecylia 
Daniel 

CZWARTEK 24.05.2018 
godz. 18.00 – w intencji mamy 
Elżbiety z okazji Dnia Matki – od 
dzieci 
PIĄTEK 25.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Anna, Władysław  
 
NIEDZIELA 27.05.2018 
godz. 8.00 – śp. Maria, Bazyli 
Pastuch 
godz. 11.00 – w intencji ks. 
Stanisława Karlińskiego z okazji 
imienin – od P. Sabiny  
ŚRODA 30.05.2018 
godz. 18.00 – śp. Wiktor Zabłotny – 
od rodziny Łuczkiewicz 
CZWARTEK 31.05.2018 
godz. 10.30 – śp. Włodzimierz 
Jóźwiak w 20 rocznicę śmierci    
 

PIĄTEK 01.06.2018 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 02.06.2018  
godz. 15.00 – ślub: Magdalena  
i Piotr Jaworscy 
godz. 17.00 – śp. Anna Mielnik 
 
NIEDZIELA 03.06.2018 
godz. 8.00 – śp. Anna Mielnik,  
śp. Maria, Eleonora, Antoni, Emilia, 
Paweł, Jan, Władysław    
godz. 11.00 – w intencji Moniki  
i Piotra Straszkiewicz z okazji 14 
rocznicy ślubu oraz w intencji ich 
dzieci i rodziców 
 
 



9 
 

  

NIEDZIELA 06.05.2018 
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak 
CZWARTEK 10.05.2018  
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Kowalskich i Majewskich 
 
NIEDZIELA 13.05.2018 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
w 12 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 17.05.2018  
godz. 18.00 – śp. Zdzisława 
Tatarzycka 
 
NIEDZIELA 20.05.2018 
godz. 9.30 – śp. Jolanta, Stanisław, 
syn Stanisław z rodziny Chmiel 
 
NIEDZIELA 27.05.2018 
godz. 9.30 – śp. Małgorzata 
Zdrojewska w 10 rocznicę śmierci 
od córeczki, rodziców i brata 
Marcina z rodziną 
CZWARTEK 31.05.2018  
godz. 9.00 – śp. Zygmunt, Stanisław 
Maćkowiak, śp. Małgorzata 
Zdrojewska i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 03.06.2018 
godz. 9.30 – śp. Marian Świątek  
w 1 rocznicę śmierci, śp. Zofia 
Świątek w 3 rocznicę śmierci 

 

 
NIEDZIELA 06.05.2018 
godz. 12.30 – śp. Stanisław, 
Stanisława Szulc 
WTOREK 08.05.2018 
godz. 18.00 – za parafian 
  
NIEDZIELA 13.05.2018 
godz. 12.30 – śp. Stanisław Haber 
 
NIEDZIELA 20.05.2018 
godz. 12.30 – śp. Anastazja Musiał  
i zmarli z rodziny 
 
NIEDZIELA 27.05.2018 
 
godz. 12.30 – śp. Stanisław, Józefa 
Kowalscy 
CZWARTEK 31.05.2018  
godz. 8.00 – za parafian 
 

NIEDZIELA 03.06.2018 
godz. 12.30 – śp. Helena, Jan 
Janiszewscy w 21 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny 
 
 

(MK) 
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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: 17:00 – 18:00, w duchu 
wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w każdy pierwszy 

piątek miesiąca na Mszę św. wynagradzającą za grzechy popełnione  
w naszych rodzinach, parafii i ojczyźnie. 

 

                                                            (BS) 
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 "Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała  
i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej". 
(Przemówienie na Okęciu, 1983 r.) 

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech 
nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, 
co się tej nadziei może sprzeciwiać.” 

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.” 
 
„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.” 
 
„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.” 

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.” 

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej 
samotny.” 

„Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. 
Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, 
które przeradza się w rozpacz.” 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

 „Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.” 

„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!” 

„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.” 

„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie, 
czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest 
wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.” 

 „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.” 
 
Źródło: www.deon.pl/religia, www.swjakub.pl                                                                 (MO) 

 
 

 

http://www.deon.pl/religia
http://www.swjakub.pl/
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Kończąc tematykę zmian w prawie o emeryturach, chciałbym dzisiaj przedstawić 

odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w tym przedmiocie, i tak :
1. Jakie składniki wynagrodzenia a zwłaszcza czy dodatek z tytułu 500+ 

wpływają na stan mojego konta w oparciu o które wylicza się emeryturę? Otóż 
tylko te składniki wynagrodzenia, które są oskładkowane mają wpływ na 
wysokość gromadzonego kapitału, a ponieważ dodatek 500+ nie jest 
oskładkowany, dochody te nie zwiększają konta. 

2. Komu przysługuje emerytura minimalna? Emerytura minimalna przysługuje 
kobietom, które udowodnią w ZUS 20 – letni staż emerytalny oraz 
mężczyznom udowadniającym 25 – letni staż emerytalny. 

3. Jak rozumieć pojęcie "staż emerytalny" czy to jest to samo co staż pracy? Nie są 
to tożsame pojęcia. Do stażu emerytalnego zalicza się okresy składkowe, to jest 
opłacane od wynagrodzenia oraz okresy nieskładkowe np. pobieranie 
zasiłków, okres studiów, okresy pobierania renty czy okres pobierania 
świadczenia przedemerytalnego. 

4. Ile wynosi emerytura minimalna? Osoby składające wniosek emerytalny po 
udowodnieniu posiadania wymaganego stażu emerytalnego mają wyliczane 
należne im świadczenie w oparciu o posiadany kapitał.  Jeżeli to świadczenie 
jest niskie kwota emerytury podwyższana jest do obowiązującej w danym roku 
emerytury minimalnej. Od 1 marca 2018 roku  jest to kwota 1029,30 zł brutto. 
Jeżeli mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie posiada się wymaganego 
stażu emerytalnego, to kwoty emerytury są proporcjonalnie niższe. 

5. Czy wysokość okresów nieskładkowych w stażu emerytalnym jest dowolna? 
Otóż nie. Kobieta musi posiadać 15 lat okresów składkowych i dolicza się jej 
maksymalnie 5 lat okresów nieskładkowych. Mężczyzna musi udowodnić 18 
lat i 9 miesięcy okresów składkowych i wówczas dolicza mu się maksymalnie 
6 lat i 3 miesiące okresów nieskładkowych. 

6. Czy jeżeli nasz staż emerytalny jest niższy od wymaganego, to  można liczyć na 
przyznanie emerytury minimalnej. Niektóre osoby mogą doliczać do stażu tak 
zwane okresy uzupełniające, a mianowicie: okresy ubezpieczenia rolniczego  
w KRUS, czy osoby urodzone przed 1949 rokiem okresy pracy  
w gospodarstwie rolnym po osiągnięciu 15 lat życia a także okresy pobierania  
renty gdy prawo to ustało w pewnym okresie. 

7. Co możemy doliczyć do lat składkowych poza okresami pracy?  Na równi  
z okresami zatrudnienia traktowane są: okresy pobierania zasiłków 
macierzyńskich, okresy działalności politycznej po 1956 roku lub działalności 
kombatanckiej, okresy służby wojskowej, okresy bezrobocia za które 
otrzymywało sie zasiłek dla bezrobotnych, okresy pracy przymusowej. 
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8. Czy po podjęciu pracy na emeryturze można zwiększać swoje świadczenie? 
9. Można zwiększać swoją emeryturę poprzez złożenie wniosku o jej 

przeliczenie. ZUS z urzędu sam nie dokona takiego przeliczenia aby to nastąpiło 
należy złożyć wniosek na druku ERPO. Wnioski takie można składać po 
zakończeniu każdego kwartału lub po rozwiązaniu umowy o pracę. Dodać  
w tym miejscu wypada, że czasami nie byliśmy w stanie udowodnić podczas 
składania wniosku emerytalnego wszystkich okresów stażu. Jeżeli zatem 
uzyskamy takie dokumenty później również można wystąpić z wnioskiem  
o przeliczenie świadczenia. 

Kiedy i jak składać wniosek o emeryturę? Wniosek samodzielnie lub za 
pośrednictwem pracodawcy można składać na miesiąc przed uzyskaniem 
wymaganego wieku emerytalnego. Przy składaniu osobiście można skorzystać  
z pomocy doradców ZUS. Wyliczenie emerytury nie oznacza, że ją w tym momencie 
otrzymam. Otrzymam ją po rozwiązaniu stosunku pracy. Mogę potem ponownie się 
zatrudnić.  

Tyle na temat emerytur, a ponieważ zapowiadane są dalsze zmiany, do tematu 
wrócimy wówczas.                                                                                                          (ZP) 

 „Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas zimno w nocy” – Pankracy, Serwacy 
i Bonifacy to tak zwani „Zimni Ogrodnicy”, którym towarzyszy Święta Zofia – 
połowa miesiąca to ostatni dzień, w którym mogą wystąpić przymrozki.  
W tym roku 15 maja wypadają również Zielone Świątki: „Jeśli  
w Świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada”.  

Aby ochronić wrażliwe rośliny przed przymrozkami należy je zabezpieczyć. Można 
do tego wykorzystać białą agrowłókninę. Okrywamy nią rośliny jeszcze przed 
zachodem słońca i odkrywamy wczesnym rankiem. Na początku miesiąca można 
wysiewać jeszcze ciepłolubne gatunki kwiatów jednorocznych. Jeśli będziemy 
wysiewać rośliny w odstępach czasowych to nasza rabata będzie dłużej kwitnąć  
i cieszyć oko. Co dwa tygodnie można do rabaty dosiewać maciejkę – będzie pięknie 
kwitła i cieszyła swoim zapachem przez całe lato. 

Maj jest okresem przycinania krzewów kwitnących wczesną wiosną takich jak: 
forsycje, tawuły czy tamaryszki. Nie wykonujemy tej operacji co roku, wystarczy raz 
na 2-3 lata. Zabieg ten ogranicza rozrost roślin, ale też stymuluje je do kwitnienia  
w kolejnych latach. Pędy skraca się najczęściej o 1,3 długości. Koniecznie usuwamy 
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pędy wybijające od podkładki i odrosty korzeniowe – zagłuszają one odmianę 
szlachetną. 

W maju mamy już za sobą koszenie i nawożenie trawy. Teraz przychodzi czas na 
odchwaszczenie. Mniejsze skupiska chwastów (roślin których nie chcemy na 
naszym trawniku) możemy pozbywać się ręcznie. Do większych wykorzystujemy 
preparaty chemiczne – herbicydy zwalczające rośliny dwuliścienne. Jeśli na naszym 
trawniku pojawił się mech należy zastosować preparat 
lub nawóz z siarczanem żelaza. Mech rozwija się  
w środowisku kwaśnym, więc jesienią (wrzesień – 
październik) należy przeprowadzić wapnowanie. 

Na początku maja dojrzewają w gruncie: szczypiorek, 
koperek, rzodkiewka i sałata. Młode rzodkiewki są 
bardzo zdrowe i możemy je spożywać wraz z liśćmi. Koper i szczypiorek zrywamy 
bezpośrednio do spożycia. W pierwszej połowie maja wysiewamy warzywa takie 
jak pietruszka i marchew. W drugiej warzywa ciepłolubne: fasolę szparagową, 
ogórki, dynię, cukinię. Aby przyspieszyć pojawianie się części jadalnych możemy 
rośliny wysadzać do gruntu z rozsady. Jednak wykonujemy to po ostatnich 
przymrozkach. Pomidory z rozsady sadzimy w drugiej połowie maja. Dwa tygodnie 
po ich posadzeniu możemy je zasilić saletrą amonową lub innymi nawozami 
wieloskładnikowymi. 

 
KĄCIK SMAKOSZA 

Glazurowane szparagi z bułką tartą 

Składniki: Szparagi 250 g, cukier 1 łyżeczka, 
woda 50ml, masło 1 łyżka, czosnek 2 ząbki, 
sól do smaku,  bułka tarta 2 łyżki 
Przygotowanie: Szparagi zielone wrzucamy na wrzątek. Gotujemy  
3 minuty. Odcedzamy i przekładamy na patelnię. Bierzemy około 50 ml 
ciepłej wody i rozpuszczamy w niej cukier. Polewamy nią szparagi. Smażymy 
na patelni do odparowania płynów. Cukier powinien oblepić nam szparagi 
nabłyszczając je. Na drugiej patelni roztapiamy masło. Dodajemy posiekany 
czosnek oraz sól. Chwilę smażymy po czym wsypujemy bułkę tartą. 
Podsmażamy do zarumienienia się bułki.  
Szparagi podajemy posypane bułką tartą.  
 

 

http://ogrod-amat.strefa.pl/zdjecia_ogrodowe.php?zdj1=112
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Zupa krem ze szparagów 

Składniki: Końcówki z pęczka szparagów zielonych, 1 marchewka, pół pora 
kawałek selera, 2 ząbki czosnku, sól,  pieprz do smaku, 1 łyżka masła klarowanego, 
2 ziemniaki, 3 łyżki śmietanki 12%, 1 żółtko, 2 bułeczki do zrobienia grzanek 
(dowolne, np. graham z ziarnami), koperek do posypania 

Przygotowanie: Szparagi płuczemy, zalewamy 2 litrami wody, dodajemy obraną 
marchewkę, seler. Obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Gotujemy na małym 
ogniu 30 min. W tym czasie płuczemy pora, kroimy w plastry i podsmażamy na 
maśle. Dodajemy do wywaru. Gotujemy jeszcze ok 20 min. Pod koniec dodajemy 
pokrojony w kostkę czosnek. Wywar odcedzamy. Z warzyw zabieramy marchewkę. 
Pozostałe blendujemy. Łodygi szparagów są nieco włókniste, więc do końca się nie 
zmiażdżyły. Zalać wywarem  i przetrzeć wszystko dokładnie przez sito. Do kremu 
dodajemy sól, pieprz. Śmietanę rozbijamy z żółtkiem. Rozprowadzamy wywarem  
i wlewamy do zupy. Mieszamy i zagotowujemy. Bułeczki kroimy w kostkę 
podpiekamy na patelni. Podajemy z zupą. Posypujemy koperkiem. 

 

 

Składniki na ciasto: 4 jajka,  
1 szklanka cukru, ¾ szklanki oleju,  
2 ½ szklanki mąki krupczatki 
(możemy zastąpić 2 szklankami mąki tortowej i ½ szklanki mąki ziemniaczanej), 
1/3 łyżeczki aromatu waniliowego, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,  
½ łyżeczki sody, 250g świeżego szpinaku lub 400g mrożonego (ze świeżym jest 
ładniejszy kolor), 1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią 16g Składniki na 
krem: 500g schłodzonej śmietanki kremówki 30% lub 36%, 4 łyżeczki żelatyny,  
3 łyżki cukru pudru, skórka starta z ½ cytryny, 1 opakowanie cukru wanilinowego 
16g lub 1 opakowanie cukru z prawdziwą wanilią. Do nasączenia: ¼ szklanki 
zaparzonej herbaty, 3 łyżki soku z cytryny, 2 łyżeczki cukru pudru. Dodatkowo: 
maliny, borówki, pestki granatu do dekoracji. 
 
Przygotowanie ciasta: Świeży szpinak umyć i bardzo dobrze osączyć, zemleć  
w blenderze. Mrożony rozmrozić i również dobrze osączyć (jeśli szpinak nie będzie 
rozdrobniony to również go zemleć w blenderze).  Mąkę przesiać i wymieszać  
z proszkiem do pieczenia, sodą. Piekarnik nastawić na 170°C na funkcji góra-dół. 
Jajka ubić z cukrem na puszystą pianę, ubijać mikserem ustawionym na najwyższe 
obroty przez około 6-7 minut. Następnie, ciągle mieszając łyżką lub szpatułką, wlać 
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powoli olej. Dodać zmielony szpinak, aromat, wymieszać. Mąkę wsypać w 3-4 
partiach, po każdym dodaniu bardzo krótko wymieszać delikatnie zpatułką. Ciasto 
przełożyć do tortownicy o średnicy 26cm wyłożonej papierem do pieczenia, tylko 
dno. Wyrównać  i wstawić do nagrzanego piekarnika na około 60-65 minut. Ciasto 
po wyjęciu z piekarnika odstawić do całkowitego ostygnięcia (może troszkę opaść).  
Ostygnięte ciasto ostrożnie wyjąć z blaszki. Poziomo odciąć około 1/3 ciasta  
i skruszyć je w rękach na okruszki. Pozostały blat ciasta włożyć z powrotem do 
tortownicy. Składniki do nasączenia wymieszać i gotowym ponczem nasączyć 
biszkopt w blaszce. 
Przygotowanie kremu: Żelatynę zalać 6-7 łyżkami zimnej wody i odstawić na 
około 10 minut, żeby napęczniała. Następnie żelatynę podgrzewać, ciągle 
mieszając, aż całkowicie się rozpuści, zdjąć z ognia. Śmietankę kremówkę ubić na 
sztywno z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Dodać do niej, cały czas 
miksując, ciepłą żelatynę. Na końcu wsypać skórkę z cytryny, wymieszać.  Gotowy 
krem wyłożyć na ciasto w tortownicy. Wierzch posypać pokruszonym ciastem  
i owocami. Ciasto wstawić do lodówki na około 2-3 godziny. 

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

 

: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną 
misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania 

dzisiejszego świata.

 

 

Jezu  Ufa m 
Tobi e  

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

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

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  130  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dres  e -mai l :  
A .Kaster@wp .p l .   
Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  
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