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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 74                                                Czerwiec’ 2018 

CZERWIEC Z NAJŚWIĘTSZYM SERCEM JEZUSOWYM 

Czerwiec kojarzy się nieodparcie z przedwakacyjnym słońcem, 

końcówką roku szkolnego oraz Uroczystością Bożego Ciała. Każdy katolik 

powinien jednak pamiętać także o tym, że w czerwcu Kościół ofiarowuje 

nam Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlaczego 

warto w nim uczestniczyć? 

W samym centrum chrześcijańskiego przesłania znajduje się miłość – 
poprawnie rozumiana jest ona de facto całym przesłaniem Kościoła.  
W chrześcijańskiej miłości chodzi bowiem o umiejętność złożenia ofiary  
z samego siebie, tak dla Boga jak i dla innych ludzi. Im dłużej studiujemy 
dzieje chrześcijaństwa tym bardziej zaczynamy sobie zdawać sprawę,  
iż Ewangelia skupia się nie tyle na miłości człowieka do Boga, ale na miłości 
Jego do nas. Z tego właśnie powodu Kościół zdecydował się poświęcać każdy 
czerwiec na przypominanie o głębi Boskiej miłości. Otrzymaliśmy też 
narzędzie do tej miłości kultywowania: nabożeństwo do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 

Papież Leon XIII uważał to nabożeństwo za „najbardziej wypróbowaną 
formę religijności”, za „skuteczne lekarstwo dla uleczenia chorób naszych 
czasów”, które dzisiaj o wiele szerzej i ostrzej atakują i rujnują pojedynczych 
ludzi i całe społeczeństwa. „To jest nabożeństwo, które doradzamy 
wszystkim, bo wszystkim ono przyniesie pożytek” – dodawał. W jaki więc 
sposób możemy czcić Najświętsze Serce Chrystusowe? 
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1.       Poświęcenie się Najświętszemu Sercu   

Poprzez Najświętsze Serce Pana Jezusa realizuje się 
głębia Bożej miłości i poświęcenia dla człowieka. 
Chrystus wszak nie tylko ofiarował nam siebie 
całkowicie na Krzyżu, ale także udowadnia nam 
naszą miłość nadal, każdego dnia, podczas 
Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. 

Tak więc Chrystus po raz kolejny ofiarowuje 
nam swoje serce, każdego dnia na nowo, a jedyną 
rzeczą jakiej oczekuje w zamian, jest ofiarowanie 
Jemu naszych serc. Najpiękniejszą drogą ku temu 
jest ofiarowanie się Jego Najświętszemu Sercu. Akt 
osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu znajdziemy we wszystkich dobrych 
modlitewnikach, a także w Internecie. Pozostaje 
tylko pobożnie go odmówić i ze wszystkich sił starać 
się żyć zgodnie z jego treścią. 

2.       Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Ważnym aspektem nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
jest rozpoznanie i zaakceptowanie autorytetu Jezusa Chrystusa w każdym 
aspekcie naszego życia. Nasz Zbawiciel jest prawdziwym Królem, nie tylko 
Królem Kościoła, ale i Królem naszych rodzin i społeczeństwa w ogóle. 
Doskonale ten fakt obrazuje przepiękna Tradycja przedstawiania 
Najświętszego Serca na tronie. 

Ale Pan Jezus domaga się od nas nie tylko uczynienia zeń Króla naszych serc, 
ale także Króla naszego kraju. Chciał, by uczynić to publicznym aktem. Do tej 
pory nikt jednak się na to nie zdecydował – naszym obowiązkiem jest więc 
nie tylko modlitwa, by taki akt się dokonał, ale i działać na rzecz realizacji 
prośby Chrystusa. By o niej nie zapomnieć, warto powiesić w swoim domu 
obraz Najświętszego Serca! 

3.        Wynagradzanie Najświętszemu Sercu 

Imię Pana Jezusa jest regularnie znieważane, nie tylko w prywatnych 
rozmowach, ale również coraz częściej w przestrzeni publicznej. Każde 
bluźnierstwo jest ponowny ciosem w tak miłujące nas Serce. Aby pokazać 
naszą miłość do Niego, powinniśmy również modlić się słowami 
wynagradzania Sercu Jezusowemu. 
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Sam Pan Jezus podał trzy sposoby wynagradzania Jego Najświętszemu Sercu. 
Prosił by: często przyjmować Komunię Świętą w intencji wynagrodzenia, 
zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca, prosił o  modlitewne czuwanie w nocy 
z czwartku na piątek, aby towarzyszyć Chrystusowi w Jego śmiertelnym 
smutku na Górze Oliwnej i wypraszać miłosierdzie dla grzeszników, a także  
o oddawanie czci obrazowi Serca Jezusowego. 

4.       Pierwsze piątki 

Kiedy nasz Zbawiciel ukazał się świętej Małgorzacie i wyjawił prośbę  
o ustanowienie nowego Nabożeństwa, zażądał także uczęszczania na Mszę 
Świętą, do sakramentu spowiedzi oraz przyjmowania Eucharystii w pierwsze 
piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu. W piątki wspominamy 
przecież Mękę i Śmierć Pana Jezusa. 

Cóż, liczni katolicy są dziś zabiegani i tłumaczą swoją słabnącą pobożność 
brakiem czasu i dobrej organizacji. Czy nie warto jednak sięgnąć, nawet w tej 
chwili, po swojego smartfona i ustawić w nim przypomnienie na najbliższe 
dziewięć pierwszych piątków miesiąca? 

5.       Częsta modlitwa 

Modlitwa jest oddechem życia duchowego i podstawowym sposobem  
w jaki możemy wzrastać w miłości do Boga i bliźniego. Zwrócenie się do 
Najświętszego Serca stanowi doskonały sposób na modlitwę, na odwołanie 
się do miłości i miłosierdzia Pana Jezusa. Modlitwa do Najświętszego Serca 
może być tak długa jak nowenna lub litania, czy tak prosta jak spontaniczne 
westchnienie „Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami. 

6.       Naśladowanie miłości Serca Jezusowego 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca ma na celu nie tylko uzyskanie 
łask, ale powinno również zainspirować w czcicielach próby naśladowania tej 
niezwykłej postawy, jaką jest nieustanna miłość Boga do człowieka. Nasze 
modlitwy mogą okazać się niewystarczające, jeśli w codziennym życiu nie 
będziemy próbować ofiarowywać daru z samych siebie innym, naśladując 
przy tym ofiarną miłość Chrystusa. 

Naśladowanie Najświętszego Serca zaczyna się oczywiście od umiłowania 
Chrystusa i gotowości poświęcenia się dla Niego. Ale pobożny człowiek musi 
także wykazywać się postawą miłości do innych ludzi, spotykanych każdego 
dnia. 
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7.       Działalność misyjna 

Z punktem szóstym, przekazywaniem miłości innym ludziom, wiąże się 
także punkt siódmy - dzielenie się naszą wiarą z tymi, którzy mogli od niej 
odejść, lub tymi, którzy nigdy nie mieli okazji usłyszeć Dobrej Nowiny.  
W dzisiejszym świecie sporo jest też osób, które imię Chrystusa słyszały, ale 
nie otrzymały łaski pojęcia kim On jest. Musimy więc, w imię Najświętszego 
Serca dawać świadectwo całemu światu, że Pan Jezus jest naszym królem, 
któremu chcemy ofiarnie służyć. 

Gdy w czerwcu zasypiasz, lub z niecierpliwością wiercisz się podczas 
wygłaszania ogłoszeń parafialnych, gdyż na zewnątrz czeka na Ciebie piękne 
słońce, uczyń mocne postanowienie. Posłuchaj ogłoszeń i dowiedz się,  
o której godzinie w Twojej parafii odprawiane jest Nabożeństwo Czerwcowe. 
Przyjdź – to tylko około pół godziny. A możesz zanurzyć się w Bożej miłości.   

Źródło: www.pch24.pl/ 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 

  

Kochane dzieci! 

Czerwiec to miesiąc 

szczególnej czci Najświętszego serca 

Pana Jezusa, dlatego zagadka 

związana jest z tym właśnie 

tematem. Waszym zadaniem jest 

rozwiązanie działań 

matematycznych umieszczonych 

przy literach, a następnie 

uszeregowanie wyników od 

najmniejszego do największego. 

Wówczas odczytacie hasło: jedno  

z wezwań Litanii do Najświętszego 

serca pana Jezusa. Powodzenia! 

Serce Jezusa  

……………………………………………………. 

     (HŁ) 

15+5= N 

21:3= Ą 

7x8= A 

42:7= I 

17-4= Y 

25x2= G 

18+6= I 

10-9= Ś 

55-15= O 

3x3= T 

6x6= B 

30:6= W 

14+14= O 
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Sakrament Chrztu Świętego  

w maju przyjęli: 

- Jan Piotr Kałuża – 05.05.2018 

 

Do wieczności w maju odeszli: 

- śp. Henryk Milicki – Stary Zagór 

  

Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie: 

 

CZERWIEC 2018 

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 

PONIEDZIAŁEK 04.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Stanisław, Anna 

Zakrzewscy 

WTOREK 05.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Jan Nowak – 

imieninowa, śp. zmarli z rodziny 

Nowaków i Kuklów 

ŚRODA 06.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Helena Kret,  

śp. Alicja Kret 

CZWARTEK 07.06.2018 

godz. 16.30 – śp. Arkadiusz  

i Jarosław Koczan 

 

PIĄTEK 08.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Karol Ficek  

w 13 rocznicę śmierci 

SOBOTA 09.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Helena i Ryszard 

Kret   

NIEDZIELA 10.06.2018 

godz. 8.00 – śp. Marianna, Edwin, 

Leszek z rodziny Butwitów 

godz. 11.00 – śp. Edward, Stefan, 

Mirosława, Zenon   

godz. 11.00 – w intencji Janiny  

i Zygmunta Łukaszewicz z okazji 50 

rocznicy ślubu    

ŚRODA 13.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Jerzy Załużny  

w 24 rocznicę śmierci  

PIĄTEK 15.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Henryk Milicki – 

od uczestników pogrzebu  

SOBOTA 16.06.2018 

godz. 17.00 – w intencji Jolanty  

z okazji imienin 

NIEDZIELA 17.06.2018 

godz. 8.00 – śp. Janina, Ewa 

godz. 11.00 – w intencji Marianny  

i Tomasza z okazji 9 rocznicy ślubu 

– dziękczynno-błagalna 

ŚRODA 20.06.2018 

godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 

cierpiące 

PIĄTEK 22.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Jakub, Eugenia 

Liner i zmarli z rodziny    

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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SOBOTA 23.06.2018 

godz. 10.00 – śp. Wanda Tlatlik – 

od siostry Krystyny 

NIEDZIELA 24.06.2018 

godz. 8.00 – śp. rodzice Janina  

i Tadeusz Łoś i  zmarli z rodziny 

godz. 11.00 – śp. Bronisława 

Jańczak w 6 rocznicę śmierci  

i zmarli z rodziny 

ŚRODA 27.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Leokadia, 

Stanisław Sianożęccy  

PIĄTEK 29.06.2018 

godz. 18.00 – śp. Piotr, Anna 

Straszkiewicz    

 

LIPIEC 2018 

NIEDZIELA 01.07.2018 

godz. 8.00 – śp. Ryszard, Adolf 

Pastuch    

godz. 11.00 – śp. Maciej Grudziński 

w 7 rocznicę śmierci  

 

Intencje mszalne w kościele  

w Bronkowie: 

  

CZERWIEC 2018 

NIEDZIELA 03.06.2018 

godz. 9.30 – śp. Marian Świątek  

w 1 rocznicę śmierci, śp. Zofia 

Świątek w 3 rocznicę śmierci 

CZWARTEK 07.06.2018  

godz. 18.00 – w intencji Jowity 

Klinik z okazji 18 urodzin – od 

rodziców 

NIEDZIELA 10.06.2018 

godz. 9.30 – śp. Bronisław, 

Stanisław Brodko 

CZWARTEK 14.06.2018  

godz. 18.00 – śp. Edward Kowalski, 

śp. Antoni, Antonina Zuber,  

śp. Bożena Zuber 

NIEDZIELA 17.06.2018 

godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 

Pietrzyków, Gapczyńskich  

i Kostrzewa 

CZWARTEK 21.06.2018  

godz. 18.00 – śp. Jan Halkowicz 

NIEDZIELA 24.06.2018 

godz. 9.30 – śp. Jan, Zdzisław, 

Tadeusz, Barbara Jabłońscy 

CZWARTEK 28.06.2018  

godz. 9.00 – w intencji Jonasza 

Klinik z okazji 1 urodzin 

 

LIPIEC 2018 

NIEDZIELA 01.07.2018 

godz. 9.30 – śp. Melania, Piotr 

Grześków, śp. Stanisława, 

Władysław Wankowicz,  

śp. Karolina, Jan Hasiuk    

 

Intencje mszalne w kościele  

w Brzózce: 

 

CZERWIEC 2018 

NIEDZIELA 03.06.2018 

godz. 12.30 – śp. Helena, Jan 

Janiszewscy w 21 rocznicę śmierci  

i zmarli z rodziny  
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NIEDZIELA 10.06.2018 

godz. 12.30 – w pewnej intencji – 

od rodzeństwa 

WTOREK 12.06.2018  

godz. 18.00 – za parafian 

NIEDZIELA 17.06.2018 

godz. 12.30 – śp. Jolanta Sabiłło,  

śp. Kazimierz Rezner 

WTOREK 19.06.2018  

godz. 18.00 – za parafian 

 

 

NIEDZIELA 24.06.2018 

godz. 12.30 – śp. Bożena 

Golinowska w 29 rocznicę śmierci  

WTOREK 26.06.2018  

godz. 18.00 – za parafian 

 

LIPIEC 2018 

NIEDZIELA 01.07.2018 

godz. 12.30 – w intencji Barbary  

z okazji urodzin, o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie  

i opiekę Matki Bożej                   (MK) 

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. 

Intronizacja to nie jest koronacja figury, czy obrazu! Wiąże się ona  

z nawróceniem i porzuceniem grzechów. Jest aktem wewnętrznym i nie 

można jej utożsamiać z zewnętrznymi znakami. Intronizacja NSPJ jest 

dziełem bożym. 
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1. Bóg ma swój odwieczny plan zbawienia ludzi. W swoim Synu uczynił On 

wszystko, aby ludzie odkryli i uznali, że są kochani i wezwani do 

odpowiedzi na miłość. 

2. Człowiek na modlitwie rozpoznaje Boże plany, Bożą wolę. Jest rzeczą 

charakterystyczną, że w dzieło intronizacji zaangażowane są osoby, 

które się modlą, często uczestniczą we Mszy Św. oraz często adorują 

Najświętszy Sakrament. Na modlitwie rodzi się pragnienie włączenia się 

w dzieło Intronizacji NSPJ. Dlaczego w tym dziele jest mało młodzieży? 

Odpowiedź jest jasna: mniej się modlą, zaniedbują Eucharystię, nie 

zostali wprowadzeni w kult NSPJ. 

3. Wspólnot się nie organizuje, lecz się je buduje.  Intronizacji się nie 

organizuje! Intronizacja jest łaską Boga, z którą my współpracujemy  

i z tego powodu Bogu, a nie nam należy się chwała. Na początku i na 

końcu dzieła jest Bóg. 

Potrzebna jest ogromna praca, aby w centrum życia, jakby na tronie, był 

Jezus w tajemnic Serca. Wskutek propagandy komunistycznej z życia 

religijnego wyeliminowano wymiar społeczny naszego życia. Na 

intronizację nigdy nie jest za wcześnie. Na odpowiedź miłością na miłość 

nigdy nie jest za wcześnie! Czekać na stosowny moment w historii oznacza 

mierzyć ją własnymi możliwościami. W naszych wysiłkach, w pracy nad 

sobą i w pracy duszpasterskiej za dużo jest „JA”, za mało „TY, JEZU”. 

                                                            (BS) 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r. 

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, 

stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 

Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle 

wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".  

 „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. ” 

„Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby 

nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu. ” 
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„Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza 

samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że 

człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną 

wolą. 

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest 

zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego. ” 

„Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 

niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 

Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś 

sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.  

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić 

go szczęśliwym”.  

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”.  

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

bardziej samotny. ” 

(Homilia Ojca Św. na placu przed katedrą w Turynie, dn. 13 kwietnia 1980 r. 

www.deon.pl/religia                                                                (MO) 
 

 

Jednym z budzących wiele niejasnos ci a nawet rodzinnych nieporozumien  jest 

problematyka spadko w i zasad dziedziczenia. Zatem pora zając  się 

zagadnieniem zwłaszcza, z e w ostatnich latach nastąpiło wiele zmian 

ułatwiających rozwiązywanie spraw spadkowych. 

              Pojawiły się nowe, dotychczas nieznane w polskim prawie 

rozwiązania jak  zapis windykacyjny czy choc by dyspozycja /zlecenie/ 

wypłaty z rachunku bankowego, po s mierci zlecającego,  okres lonej kwoty bez 

postępowania spadkowego i wyłączenie jej z tego postępowania. 

               Poniewaz  zagadnien  , kto re musimy wyjas nic  jest sporo, w jednym 

artykule gazetki nie da się tego opisac . Dzis  przedstawię ogo lne zasady 

związane z dziedziczeniem a w następnym numerze gazetki, zajmę się 

szczego łowymi problemami w tym sprawą zachowku. Na koniec postaram się 

odpowiedziec  na najczęstsze pytania dotyczące postępowania spadkowego. 

http://www.deon.pl/religia
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               Poniewaz  wiele nieporozumien  powstaje ze sprawą długo w 

spadkowych na wstępie chcę podkres lic , z e spadkobierca czy to ustawowy czy 

testamentowy nie musi spadku przyjąc  a moz e go odrzucic  czy to w formie 

notarialnego os wiadczenia, czy w postępowaniu przed Sądem. Ma on na to  

6 miesięcy od daty powzięcia informacji o s mierci spadkodawcy. Bliz ej 

omo wię ta zasadę w następnym artykule. 

               W polskim prawie spadkowym obowiązują dwie podstawowe formy 

dziedziczenia a to dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe. 

Moz na, jak niekto rzy teoretycy to czynią, mo wic  o trzeciej formie tak zwanym 

zapisie windykacyjnym ale o tym ro wniez  bliz ej w kolejnym artykule. 

                Pierwszen stwo zawsze ma dziedziczenie testamentowe jez eli 

spadkodawca pozostawił testament. Natomiast jez eli nie ma testamentu  

w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, do kto rego z mocy ustawy powołani 

są uprawnieni spadkobiercy. Po ostatnich zmianach ustalono krąg 

spadkobierco w ustawowych , gło wnie wyznaczonych przez związki rodzinne 

a zalicza się do nich małz onko w zstepnych czyli dzieci, wnuki i prawnuki, 

rodzico w, rodzen stwo i ich zstepnych, dziadko w oraz pasierbo w. Pamiętajmy, 

z e nie oznacza to iz  wszyscy oni będą brali udział w postępowaniu. 

Spadkobiercy ci zostali ujęci w III grupach i to okres la kiedy ktos  staje się 

spadkobiercą. Jez eli brak jest spadkobierco w z wyz szej grupy lub wszyscy oni 

odrzucili spadek to do dziedziczenia wchodzi kolejna grupa itd. A oto jak 

wyglądają poszczego lne grupy; 

I grupa to małz onkowie oraz dzieci /zaro wno małz en skie jak i poza 

małz en skie/a w przypadku wczes niejszego zgonu lub zrzeczenia się 

dziedziczenia przez kto res  z dzieci, w ich miejsce wchodzą ich dzieci. 

II grupa to małz onkowie, rodzice spadkodawcy, rodzen stwo oraz ich zstępni. 

III grupa to dziadkowie i pasierbowie. 

Mo wi się ro wniez  o IV grupie, kto rą stanowi Skarb Pan stwa jez eli nie ma 

spadkobierco w z wymienionych wyz ej grup lub wszyscy oni zrzekli się 

dziedziczenia. 

                Jez eli chodzi o dziedziczenie testamentowe to oczywistym jest, z e 

dziedziczy powołany w  testamencie spadkobierca. Wo wczas z aden  

z ustawowych spadkobierco w nie bierze udziału w postępowaniu a co 

najwyz ej moz e ubiegac  się o tak zwany zachowek. Zasady ubiegania się  

o zachowek omo wię w kolejnym artykule. 
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                 W dzisiejszej dobie, zwłaszcza przy duz ych moz liwos ciach 

uzyskiwania sporych kredyto w nalez y pamiętac  o dziedziczeniu nie tylko 

aktywo w ale ro wniez  długo w. Przed zmianami przepiso w jez eli spadkobierca 

nie zrzekł się spadku bez względu na to czy były aktywa czy nie,   odpowiadał 

on za długi swoim majątkiem. Dzis  przyjmując spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza za długi odpowiada się jedynie do wysokos ci odziedziczonego 

majątku. To spore ułatwienie i oddalenie ryzyka, z e będziemy spłacac  długi 

spadkodawcy nic nie dziedzicząc. 

                 Po tym wprowadzeniu w kolejnym artykule omo wię pozostałe 

kwestie a jez eli będzie zainteresowanie to podam wzo r prostego 

własnoręcznego testamentu czy wniosku o wszczęcie postępowania 

spadkowego.                                                                                                           
(ZP) 

Komunikat z obrad  

Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

W zielonogórskiej parafii Miłosierdzia Bożego, w sobotę 19 maja 2018 r., na 

swoim zwyczajnym posiedzeniu obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu 

AK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Spotkanie rozpoczęto Mszą św., 

sprawowaną pod przewodnictwem Asystenta DIAK ks. Zbigniewa Samociaka. 

W części plenarnej Rady uczestniczył ks. Biskup Adam Dyczkowski. 

Wśród głównych tematów Rady znalazła się obchodzona w Polsce 100. 

rocznica odzyskania Niepodległości. Omówiono inicjatywy patriotyczne 

podejmowane przez Akcję Katolicką w Diecezji. Podkreślono, że uznaniem  

w środowisku cieszy się wydany przez DIAK Śpiewnik Pieśni Patriotycznych. 

W podziękowaniu za prowadzoną wieloletnią działalność patriotyczną 15 

liderów Akcji Katolickiej nagrodzono pamiątkowymi statuetkami. 

Uroczystego wręczenia dokonał ks. Biskup Adam Dyczkowski. Wśród 

kolejnych ważnych tematów znalazły się oficjalnie rozpoczęte prace I Synodu 

Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Bierze w nich udział 6 mianowanych 

dekretem przedstawicieli Akcji Katolickiej. Ponadto Rada pochyliła się nad 
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tematami z kalendarium Akcji Katolickiej, potrzebą wyzwolenia nowych 

inicjatyw dotyczących katechizacji dorosłych a także przygotowaniem 

zaplanowanych na jesień tego roku wyborów w DIAK. 

Ponadto omówiono udział DIAK w dorocznej krajowej pielgrzymce Akcji 

Katolickiej na Jasną Górę oraz Ogólnopolskim Zjeździe Akcji Katolickiej, 

zaplanowanymi na czerwiec br. Do uczestników Rady trafiły nowe materiały 

AK w Polsce, biuletyn oraz publikacja, zbierająca słowa Św. Jana Pawła II 

skierowane do AK oraz upamiętniająca ustanowienie Św. Jana Pawła II 

patronem Akcji Katolickiej w całej Polsce. Ostatnią część spotkania 

zdominowały sprawy bieżące Stowarzyszenia w tym wprowadzane do 

stosowania rozporządzenie RODO oraz informacja nt. prowadzonego Zespołu 

Szkół Katolickich w Zielonej Górze. Z zainteresowaniem Rada zapoznała się  

z nowymi inicjatywami zaproponowanymi przez Parafialny Oddział AK przy 

parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze. 

                 Króluj nam Chryste! 

W imieniu Rady DIAK 
Przewodniczący zebrania Rady DIAK 

Marek Rychlik – wiceprezes Zarządu DIAK 

Czerwiec to miesiąc najbardziej wytężonej pracy w ogrodzie. Nie mniej 

pielęgnacji będą wymagać rośliny domowe. Podpowiadamy jak zorganizować 

sobie pracę żeby poza pracami w ogrodzie, tarasie i na balkonie został nam 

jeszcze czas na relaks. 

Pielęgnacja drzew i krzewów w czerwcu 

Usuwamy przekwitłe kwiaty, aby rośliny nie traciły urody i dłużej kwitły. 

Wykopujemy rośliny cebulowe kwitnące wiosną, których liście zżółkły  

i zaczynają zasychać - co roku okazałe tulipany, hiacynty i narcyzy, a inne, np. 

krokusy, cebulice, śnieżniki i tzw. tulipany botaniczne - co 3-4 lata. 

Wyrzucamy cebule porażone i uszkodzone, pozostałe przechowujemy  

w suchym i przewiewnym miejscu do czasu wrześniowego sadzenia. Sadzimy 
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rozsadę kwiatów jednorocznych, np. w miejscach po wykopanych roślinach 

cebulowych. Najlepiej zrobić to w dzień pochmurny. Następnie(nawet jeśli 

zanosi się na deszcz) rośliny intensywnie podlewamy. Wysiewamy nasiona 

roślin dwuletnich, np. dzwonków, malw, naparstnic, bratków. Do zimy siewki 

się rozrosną, a w przyszłym roku zakwitną. 

Pielęgnacja kwiatów w czerwcu 

Przycinamy żywopłoty, zarówno z krzewów liściastych, jak i iglastych. 

Najlepszym terminem jest koniec miesiąca, kiedy pędy przestają już rosnąć. 

Żywopłot w przekroju powinien mieć formę trapezu o szerszej podstawie niż 

wierzchołek. Cięcie zaczynamy od góry, skracając wiosenne przyrosty  

o blisko 2/3 ich długości. Wielkokwiatowym rododendronom usuwamy 

przekwitłe kwiatostany. Można po prostu odgiąć je i wyłamać, starając się nie 

uszkodzić tworzących się pod nimi pąków. Bardzo korzystne jest to zwłaszcza 

dla młodych roślin, bo pobudza je do wytwarzania liczniejszych pędów. 

Dzięki temu krzewy mocno się zagęszczają i w następnych latach obficie 

kwitną. Powojniki kwitnące tylko wiosną na starych pędach (np. z grupy 

Atragene i Montana), które się nadmiernie rozrosły, przycinamy po 

przekwitnięciu. Wysokość cięcia w zasadzie jest dowolna, ale lepiej zrobić to 

przynajmniej metr nad ziemią. Ściółkujemy podłoże wokół roślin, aby 

ograniczyć rozwój chwastów, które konkurują z nimi o wodę i pokarm, oraz 

żeby zapobiec wysuszeniu podłoża. 

Prześwietlamy winogrona i ograniczamy ich wzrost, by zawiązujące się grona 

były lepiej nasłonecznione, co korzystnie wpłynie na smak i wybarwienie 

owoców. Na niekwitnących gałęziach młode przyrosty o długości ok. 10 cm 

wyłamujemy u nasady, a na kwitnących - skracamy, pozostawiając 2-3 liście. 

Pędom kwitnącym usuwamy wierzchołek nad 6-tym liściem, licząc od  

2 grona. Palikujemy pomidory i usuwamy im zawiązki bocznych pędów. 

Jedynie karłowe odmiany sztywnołodygowe nie wymagają tych zabiegów. Na 

początku miesiąca wysiewamy na jesienny zbiór koper, fasolę szparagową  

i odmiany sałaty, które nie wybijają szybko w pęd kwiatostanowy. 
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KĄCIK SMAKOSZA 

Chłodnik litewski 

Składniki: 1 pęczek botwinki z większymi 

buraczkami, 500 ml rosołu lub bulionu, 400 g kefiru lub zsiadłego mleka, 400 

g śmietany 18% (gęstej, z kubka),  2 łyżki posiekanego szczypiorku, 2 łyżki 

posiekanego koperku, 2 małe ogórki gruntowe, 1/2 ząbka czosnku, 1 łyżeczka 

octu 

Przygotowanie: Botwinkę dokładnie umyć, odciąć buraczki, obrać je, 

następnie posiekać w drobną kosteczkę. Łodyżki i liście botwinki również 

drobno posiekać. Jeśli jest dużo liści, nie trzeba dodawać wszystkich. 

Zagotować rosół, dodać buraczki i grubsze łodyżki, gotować pod przykryciem 

przez ok. 15 minut, na umiarkowanym ogniu, do miękkości buraczków. Na  

5 minut przed końcem gotowania dodać liście. Wywar ostudzić (np. w garnku 

z zimną wodą). Do wywaru dodać kefir lub zsiadłe mleko, śmietanę, łyżkę 

posiekanego szczypiorku i łyżkę koperku, jednego obranego i pokrojonego  

w kosteczkę lub startego na tarce ogórka. 

Doprawić startym czosnkiem, solą, pieprzem oraz octem. Wymieszać  

i schłodzić w lodówce. Podawać z ugotowanymi jajkami, pozostałym startym 

obranym ogórkiem oraz młodymi ziemniakami. Pozostałą posiekaną 

zieleninę wykorzystać do dekoracji chłodnika i ziemniaków. 

Propozycja podania: 4 jajka ugotowane na twardo / starte obrane ogórki / 

ugotowane młode ziemniaki.  

Tradycyjnie chłodnik litewski podawało się z ugotowanymi szyjkami 

rakowymi lub z pokrojoną pieczenią cielęcą. 

Placki ziemniaczane z cukinią 

Składniki: 300 g ziemniaków, cebula biała, 

cukinia, jajko, szczypta soli, szczypta 

pieprzu, łyżeczka mąki pszennej, 3 łyżeczki 

mąki ziemniaczanej, olej rzepakowy do 

smażenia 

https://www.kwestiasmaku.com/przepis/chlodnik-litewski
https://www.google.pl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhysj5pqnbAhUHY1AKHUGgD_oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mojegotowanie.pl/przepis/placki-ziemniaczane-z-cukinia&psig=AOvVaw2EzAI-357JJ23u8sNBkCji&ust=1527627743539648
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Wykonanie: Ziemniaki dokładnie obieramy ze skórki i obmywamy 

pozbywając się nadmiaru skrobi. Następnie ścieramy razem z cukinią na 

małych lub dużych oczkach tarki i odcedzamy z nadmiaru wody. Dodatkowo 

możemy przetrzeć masę ręcznikiem papierowym, aby uzyskać lepsze efekty. 

Dodajemy jajko, mąki i doprawiamy solą i pieprzem. Rozgrzewamy olej na 

patelni i wylewamy porcję masy w odstępach tworząc placki. Smażymy przez 

1,5 minuty z każdej strony na złoty kolor. Podajemy ze śmietaną lub  

z gulaszem mięsnym. 

Puszyste ciasto z truskawkami 

Składniki: 2 i ¼ szklanki mąki pszennej tortowej + 

1 łyżka, 5 jajek – osobno żółtka  

i białka, 3/4 szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do 

pieczenia, 1/3 szklanki mleka, 200g masła, 500g 

umytych obranych truskawek, 1 opakowanie cukru wanilinowego (16g) 

Dodatkowo: cukier puder do posypania 

1. Do rondelka z grubym dnem włożyć posiekane masło, cukier wanilinowy  

i wlać mleko. Podgrzewać mieszając, aż masło się rozpuści, zdjąć z ognia  

i odstawić na 15-20 minut do przestygnięcia.  

2. Mąkę przesiać (bez 1 łyżki) i wymieszać z proszkiem do pieczenia. 

3. Białka ubić na sztywną pianę i stopniowo, ciągle miksując, dodać cukier. 

Ubijać mikserem, aż powstanie gęsta masa i cukier się rozpuści. Następnie  

w dwóch partiach dodać żółtka i dokładnie wymieszać mikserem.  

4. Do jajecznej masy, ciągle mieszając, stopniowo wlać roztopione masło  

i wymieszać łyżką lub szpatułką. Na końcu dodać w dwóch/trzech partiach 

mąkę i wymieszać krótko łyżką lub szpatułką  

5. Ciasto przełożyć do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach 

25x30cm, wyrównać.  

6. Truskawki oprószyć 1 łyżką mąki i pokroić na połówki lub jeszcze drobniej. 

Poukładać je na wierzchu ciasta i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec  

w temperaturze 180oC na funkcji góra-dół przez około 55-60 minut.  

Przed podaniem można posypać cukrem pudrem. 

S m a c z n e g o ! ! !                     (EZ) 
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Przed nami 23. Ogólnopolska Pielgrzymka  

„Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”, to hasło 
towarzyszyć będzie 23. Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbędzie się  
8 i 9 czerwca. Z racji przeżywania Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości oraz podpisaniu przez 
papieża Franciszka 21 maja, dekretu o heroiczności 
cnót Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda, 
pielgrzymowanie członków naszego stowarzyszenia 
przed Tron Królowej Polski, nabiera szczególnego 

znaczenia. To właśnie czcigodny Sługa Boży Kardynał Hlond, w czasie 
odzyskania przez Polskę niepodległości, zwracał uwagę na konieczność 
odbudowy państwa polskiego w oparciu o katolicką wiarę i moralność. W tym 
celu zainicjował Akcję Katolicką. 

W Pielgrzymce uczestniczyć będą przedstawiciele POAK z Dychowa. 

 

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności  

i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

 

 

Je z u Ufa m 

T obie  

Mie się c zni k  Pa ra f i i  p .w.  Mi ł os ie rd zia  Bo że g o  

w Dych o wie -  wyda r ze nia  re l i gi jne  i  sp ołe c zne ,  

inte n c je  m sza l ne ,  o gł o sze nia ,  inf o rma c je  

Wyda w ca   
Pa ra f ia lny  Od d zia ł  Ak cj i  Ka t o lic k ie j  –  re da gu ją  

czł o nk owie  p o d k ie r un kie m Pre ze sa  

Wsp ółpra ca   Pro b os zc z  Pa ra f i i  

Na kła d  130  e gze mp la rzy  

Ma te r ia ły  d o ga ze t ki  mo żna  pr ze s yła ć  na  a dre s  e -ma i l :  

A .Ka s te r@ wp.p l .   

Ws ze lk ie  za pyta nia  mo żna  sk ła da ć na  P le ba ni i  l u b w K oś cie le .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

