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WAKACJE OD BOGA 

Przed nami wakacje. Dzieci wesoło wybiegły ze szkół i … nasuwa 
się pytanie, czy wybiegną też z kościołów? Czy tym razem także 
kościoły będą puste, bo wakacje, wyjazd do babci, na działki?  
Bo w wakacje są inne rzeczy do roboty niż chodzenie do kościoła? 

Kościół w niedzielę to nie jest bowiem odpowiednik szkoły w tygodniu. 
Kościół to miejsce, w którym spotykamy się z naszym przyjacielem, 
którym jest Bóg. Są osoby, które powiedzą, że wolą iść do lasu porozmawiać 
z Bogiem. Odpowiemy, że po pierwsze najczęściej wcale nie wolą, 
tylko zwyczajnie im się nie chce. A po drugie – w lesie nie ma Boga 
dotykalnego w sakramentach. Zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. 
Niedzielna msza święta, jest naszym cotygodniowym łącznikiem z Panem 
Bogiem i łącznikiem na cały tydzień. Jest momentem odświeżenia naszej 
wiary, przypomnienia i przebaczenia naszych grzechów, zrozumienia Bożych 
słów. To nie jest coś, co sobie można odpracować w roku szkolnym, a potem 
zrobić przerwę, bo nikt nie sprawdza. W szkole teraz dzwonków nie ma, 
ale dzwonek w kościele jest. Pan Bóg nie chce, żebyśmy sobie jechali i nie 
zabierali Go ze sobą. 

Sytuacje są różne. Nie zawsze jest tak, że ktoś sobie odpuszcza niedzielną 
mszę świętą, bo są wakacje. Czasem normalnie chodzi do kościoła, niedziela 
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to niedziela, ale oto wyrusza w podróż. Na przykład jest za granicą. 
Albo jedzie skądś dokądś i po drodze nie ma się za bardzo jak zatrzymywać. 
I oto w ten sposób, zamiast rozejrzeć się za miejscowym kościołem i za 
miejscową mszą świętą, daje sobie spokój, bo przecież nie będzie poświęcał 
całych swoich planów i czasu wakacyjnego na szukanie kościoła. Jak łatwo 
można sobie odpuścić, kiedy się chce…  

Są jednak rzeczy, od których nie może 

być ani urlopu ani wakacji. Stare 

polskie przysłowie mówi, że nie ma 

wakacji w szkole życia. Nie ma ich 

także od Pana Boga. Jeśli celem 

naszego życia jest zbawienie, to Bóg 

jest dla nas najważniejszy, jest całym 

naszym życiem. Jesteśmy z Nim w 

każdych okolicznościach i nie można 

sobie pozwolić na to, aby przez dwa 

tygodnie (albo dłużej) żyć tak, jakby 

Pana Boga nie było. Skoro nie można 

wziąć urlopu od Pana Boga, to tym 

samym nie można zrobić sobie 

wolnego od modlitwy.  

Na wakacjach chętnie regenerujemy swoje siły, wzmacniamy kondycję 

fizyczną, ale mniej dbamy o ożywienie duszy, niekiedy zapominamy o niej. Dla 

wielu ludzi coraz częściej wakacje stają się okazją do grzechu i dlatego muszą 

się oni mocno poprawiać po powrocie. Najlepszym sposobem regeneracji 

ducha jest modlitwa i ona wcale nie wymaga rezygnacji z cielesnych ćwiczeń 

i odpoczynku. Czas urlopu i wakacji powinien stać się dodatkową możliwością 

do pogłębienia swojej modlitwy i okazją do dłuższej rozmowy z Panem 

Bogiem o swoich sprawach. Nie chodzi jednak o to aby narzucić sobie jakiś 

rozbudowany program na modlitwę. Nie chodzi o mnożenie modlitewnych 

punktów dnia, ale o takie spotkania z Bogiem, które będą przeżywane w ciszy 

serca, w skupieniu, na łonie natury. Każdego dnia można wygospodarować 

kilkanaście minut na duchowe spotkanie i modlitwę z Bogiem. Zwróćmy 

swoje myśli ku Bogu przemierzając górskie szczyty czy też podczas 

nadmorskich spacerów przy zachodzie słońca. Nie zapominajmy o codziennej 
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modlitwie porannej i wieczornej. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. Ona 

powinna być "sercem każdej niedzieli", także tej na wczasach i wakacjach. 

Chętnie i często wstępujmy do świątyni, bo duszy potrzebne jest wyciszenie  

i oderwanie się od gwaru ulicy. Zwiedzanie obiektów sakralnych podczas 

pieszych wędrówek czy wycieczek, to nie tylko obcowanie z Dobrem  

i Pięknem, ale także przeżywanie obecności Bożej.  

 Od Pana Boga nie ma wakacji. To tak, jakby zrobić sobie przerwę od 

powietrza. Pan Bóg nigdy nie jest zmęczeniem. Poza tym, gdzie się kocha, to 

się nie pracuje. A nawet jak się pracuje, to pracę się kocha. A robienie czegoś 

z miłości psychologicznie niweluje zmęczenie. 

Tak przeżywane wakacje sprawią, że wrócimy z nich nie tylko wypoczęci, ale 

i bardziej szczęśliwi.  

Źródło: http://wrodzinie.pl 
http://www.niepokalana.kielce.pl 

 

 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 
 

Kochane dzieci! 

Dziś Krzyżówka dotycząca Jana 

Chrzciciela. Myślę, że jest to postać 

wszystkim dobrze znana. Ponadto 

niedawno, bo 24 czerwca 

obchodziliśmy w Kościele 

uroczystość narodzenia tego 

świętego. Rozwiązania można 

składać do 26 sierpnia w zakrystii, 

a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

na mszy świętej rozpoczynającej 

nowy rok szkolny. 

Powodzenia! 

        

1. Przybysz z nieba, który 

zapowiedział narodziny Jana. 

2. Np. bierzmowanie, 

kapłaństwo lub małżeństwo. 

3. Zdrobniale: Jan. 

4. Człowiek potrzebuje jej do 

życia. 

5. Imię mamy Jana Chrzciciela. 

6. Trzy  Osoby Boskie to: Bóg 

Ojciec, Syn Boży i Duch … 

7. Nil, Odra albo Wisła. 

8. Sakrament, przy którym 

używa się wody. 

http://wrodzinie.pl/
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9. Wyznajemy je podczas 

spowiedzi świętej. 

10. Sahara albo Gobi. 

Miejsce, gdzie mieszkał Jan. 

11. Skórzany, noszony przez 

Jana na biodrach. 

12. Jan powiedział o Jezusie: 

„Oto … Boży”. 

13. Król, który skazał Jana 

na śmierć. 

14. Imię Ojca Jana 

Chrzciciela. 

15. Nazwa rzeki, nad którą 

chrzcił Jan. 

16. Drogowy albo 

interpunkcyjny. 
 

 

     (HŁ) 

 

 

Do sakramentu Bierzmowania  
19 maja 2018 w Krośnie 
Odrzańskim przystąpili: 
- Babiarz Wiktoria 
- Cieplicka Wiktoria 
- Cieplicki Krzysztof 
- Halkowicz Kinga 
- Hołownia Marta 
- Matz Karolina 
- Mrozowski Radosław 
- Niwczyk Zuzanna 
- Romanowski Kamil 
- Skowrońska Natalia 
- Tabisz Natalia 
- Wirzman Marcel 

 
Do I Komunii Świętej  
20 maja 2018 przystąpili:  
- Adamczyk Magdalena 
- Bielak Maja 
- Bobrowicz Wiktoria 
- Dobrowolska Amelia 
- Grabiński Paweł 
- Haber Gabriel 
- Kaczmarek Iga 
- Kocan Maria 
- Koper Amelia 
- Korzeniowski Eryk 
- Kozłowski Szymon 
- Kozłowski Szymon 
- Kuśmierek Patrycja 
- Łabędzka Karolina 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 



5 
 

- Niwczyk Hanna 
- Pieczonka Dorian 
- Pilipiec Julian 
- Przewłocka Weronika 
- Sobczyk Jakub 
- Stasiak Maja 
- Straszkiewicz Emilia 
- Tracz Tobiasz 
- Uta Oliwia 
- Wawrzyniak Dominik 
 
Sakrament Chrztu Świętego  
w czerwcu przyjęli: 
- Aleksandra Jaworska – 
02.06.2018 
- Zofia Zając –  
30.06.2018 
- Nikola Oliwia Jakubczak – 
30.06.2018  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
LIPIEC 2018 
NIEDZIELA 01.07.2018 
godz. 8.00 – śp. Ryszard, Adolf 
Pastuch    
godz. 11.00 – śp. Maciej Grudziński 
w 7 rocznicę śmierci  
ŚRODA 04.07.2018 
godz. 18.00 – śp. Stanisława 
Polaszewska – od najbliższych 
sąsiadów 
PIĄTEK 06.07.2018 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 07.07.2018 
godz. 10.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
 

NIEDZIELA 08.07.2018 
godz. 8.00 – śp. Ignacy Rzęsa  
w 3 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Maria, Szymon, 
Wiktoria, Teresa Margas   
PIĄTEK 13.07.2018 
godz. 17.00 – dziękczynna za 
szczęśliwą operację, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i szybki 
powrót do zdrowia dla Marii – od 
córki z rodziną 
NIEDZIELA 15.07.2018 
godz. 8.00 – śp. Stefan Waszczuk  
w 2 rocznicę śmierci, śp. Helena 
Waszczuk 
godz. 11.00 – śp. Józefa 
Romanowska w 2 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 22.07.2018 
godz. 8.00 – śp. Sebastian 
Walkiewicz w 10 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Delfina Hrycewicz 
w 7 rocznicę śmierci, śp. Weronika 
Hrycewicz 
WTOREK 24.07.2018 
godz. 10.00 – śp. Jerzy Niwczyk  
w 5 rocznicę śmierci   
ŚRODA 25.07.2018 
godz. 18.00 – śp. Bronisława, 
Ryszard, Jadwiga, Józef Rogalińscy, 
śp. Antoni, Bolesław, Stefania 
Fieńko    
PIĄTEK 27.07.2018 
godz. 18.00 – śp. Anna Żółtańska  - 
od koleżanek Krystyny i Jadwigi 
SOBOTA 28.07.2018 
godz. 13.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz – od dzieci 
godz. 17.00 – śp. Czesław, Maria 
Trzaskowscy 
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NIEDZIELA 29.07.2018 
godz. 8.00 – śp. Stefania 
Skowrońska 
godz. 11.00 – śp. Janina 
Dziciątkowska w 1 rocznicę śmierci 
i  zmarli z rodziny    
 
SIERPIEŃ 2018 
ŚRODA 01.08.2018 
godz. 18.00 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego 
PIĄTEK 03.08.2018 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 04.08.2018 
godz. 17.00 – w intencji P. Stefanii  
i Władysława Sembol z okazji  
50 rocznicy ślubu  
NIEDZIELA 05.08.2018 
godz. 8.00 – w intencji ks. Marka  
z okazji urodzin – od Wspólnoty dla 
Intronizacji NSPJ 
godz. 11.00 – śp. Stanisław Bednar 
w 8 rocznicę śmierci    
PONIEDZIAŁEK 06.08.2018 
godz. 18.00 – śp. Jan, Józefa, 
Andrzej Klinik, śp. Michał Tracz 
PIĄTEK 10.08.2018 
godz. 18.00 – śp. Krzysztof Daniel - 
imieninowa 
SOBOTA 11.08.2018 
godz. 17.00 – śp. Wanda Tlatlik – 
od Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ 
NIEDZIELA 12.08.2018 
godz. 8.00 – dziękczynno-błagalna, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo dla rodziny 
Jurojć z dziećmi 

godz. 11.00 – śp. zmarli z rodziny 
Mazurków, Kwiecińskich  
i Chlebowskich 
PONIEDZIAŁEK 13.08.2018 
godz. 18.00 – w intencji Marii 
Piechockiej z okazji imienin  
i urodzin, o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo 
ŚRODA 15.08.2018 
godz. 11.00 – śp. Bronisława 
Kostrzewska, śp. Anna, Aniela, 
Michał. Jan Urbanowscy 
PIĄTEK 17.08.2018 
godz. 18.00 – śp. Maria Wróbel  
i zmarli z rodziny 
SOBOTA 18.08.2018 
godz. 17.00 – śp. Irena, Sylwester 
Woźniak 
NIEDZIELA 19.08.2018 
godz. 8.00 – śp. Helena, Marianna 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Sieniawski w 10 rocznicę śmierci, 
śp. Franciszka, Józef Sieniawscy 
ŚRODA 22.08.2018 
godz. 18.00 – w intencji Marii  
z okazji imienin i urodzin, od córki 
z rodziną 
PIĄTEK 24.08.2018 
godz. 18.00 – śp. Wiktor Zabłotny – 
od rodziny Ratajczak 
SOBOTA 25.08.2018 
godz. 17.00 – śp. Rozalia, Wojciech, 
Józef Zuber 
NIEDZIELA 26.08.2018 
godz. 8.00 – śp. Józef, Stanisława, 
Zdzisław 
godz. 11.00 – w intencji Wiktorii  
z okazji 18 urodzin – od mamy, 
brata i babci    
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ŚRODA 29.08.2018 
godz. 18.00 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy, śp. Michał 
Tracz  
PIĄTEK 31.08.2018 
godz. 16.00 – ślub: Justyna 
Grudzińska i Jerzy Czarski 
 
WRZESIEŃ 2018 
SOBOTA 01.09.2018 
godz. 17.00 – w intencji Bronisława 
Grabowskiego z okazji imienin  
NIEDZIELA 02.09.2018 
godz. 8.00 – śp. Władysława, Jan 
Saganowscy 
godz. 11.00 – w intencji Stefana 
Kowal z okazji imienin 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
LIPIEC 2018 
NIEDZIELA 01.07.2018 
godz. 9.30 – śp. Melania, Piotr 
Grześków, śp. Stanisława, 
Władysław Wankowicz,  
śp. Karolina, Jan Hasiuk    
NIEDZIELA 08.07.2018 
godz. 9.30 – śp. Józef, Apolonia, 
Barbara, Tadeusz i zmarli z rodziny 
Jabłońskich i Brandeburg,  
śp. Felicja Taraskiewicz 
NIEDZIELA 15.07.2018 
godz. 9.30 – w intencji Aleksandra 
Bemka i Jowity Klinik z okazji  
18 urodzin 
NIEDZIELA 22.07.2018 
godz. 12.30 – ODPUST – za parafian 
godz. 12.30 – śp. Helena, 
Franciszek, Antonina, Jan 
Patynowscy 

NIEDZIELA 29.07.2018 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
 
SIERPIEŃ 2018 
NIEDZIELA 05.08.2018 
godz. 9.30 – śp. Bronisław, 
Stanisława, Bolesław i zmarli  
z rodziny Kucharczyk 
NIEDZIELA 12.08.2018 
godz. 9.30 – śp. Marianna, 
Synforian Bemka 
ŚRODA 15.08.2018 
godz. 9.30 – śp. Wanda Krygier  
w 3 rocznicę śmierci, śp. Weronika, 
Roman, Michał Krygier 
NIEDZIELA 19.08.2018 
godz. 9.30 – śp. Bronisław, 
Stanisław Brodko, śp. Anna Wań 
NIEDZIELA 26.08.2018 
godz. 9.30 – w intencji Julii Sobskiej 
z okazji 18 urodzin 
 
WRZESIEŃ 2018  
NIEDZIELA 02.09.2018 
godz. 9.30 – śp. Zdzisław Pietrzyk 
w 1 rocznicę śmierci 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
LIPIEC 2018 
NIEDZIELA 01.07.2018 
godz. 12.30 – w intencji Barbary  
z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej 
NIEDZIELA 08.07.2018 
godz. 12.30 – śp. Edward 
Zabiegałowski 
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NIEDZIELA 15.07.2018 
godz. 12.30 – za ofiary ludobójstwa 
na Wołyniu i Podolu 
NIEDZIELA 22.07.2018 
godz. 9.30 – śp. Józef Szymański  
w 40 rocznicę śmierci,  
śp. Bronisława Szymańska  
w 8 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 29.07.2018 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Roksany i Dawida 
 
SIERPIEŃ 2018 
NIEDZIELA 05.08.2018 
godz. 12.30 – śp. Stefania, Paweł 
Myśków i zmarli z rodziny 
 
 
 

NIEDZIELA 12.08.2018 
godz. 12.30 – śp. Henryk Woźniak  
i zmarli z rodziny 
ŚRODA 15.08.2018 
godz. 12.30 – śp. Aniela, Stanisław 
Tamborscy 
NIEDZIELA 19.08.2018 
godz. 12.30 – śp. Anna Radecka  
w 4 rocznicę śmierci, śp. Regina 
Klama 
NIEDZIELA 26.08.2018 
godz. 12.30 – za parafian 
 

WRZESIEŃ 2018  
NIEDZIELA 02.09.2018 
godz. 12.30 – śp. Franciszek, 
Krzysztof Solecki 
 

                  (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. 

Małgorzata Maria mówi: „Boskie serce przyrzekło mi, że wszystkich, którzy 

Jemu się poświęcają, przyjmuje z miłością, zapewni im zbawienie, sam 

podejmie się dzieła ich uświęcenia i uczyni ich wielkimi wobec Ojca 
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Niebieskiego w miarę ich pracy nad rozszerzaniem Królestwa miłości  

w sercach: Jest to jak gdyby powtórzeniem obietnicy Jezusa uczynionej  

Św. Katarzynie Sieneńskiej  „Myśl o mnie, a ja myśleć będę o Tobie”. 

A więc, gdy Go kocham, postanawiam szerzyć miłość ku Niemu i stać się 

Jego apostołem. Zapragnijmy Jego Królowania. Wypłyńmy na otwarte 

morze wielkich pożądań. Nauczmy się modlić o przyjście Królestwa 

Jezusowego Serca, o to, by wszystkie zamiary Jego się spełniły, by Chwała 

Boża zajaśniała tak na niebie, jak i na ziemi. 

Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że również nasze krzyże i boleści są 

najskuteczniejszą i najsilniejszą modlitwą o chwałę i królowanie Serca 

Jezusowego. Cierpienie ofiarowane w intencji Królowania Serca 

Jezusowego przynosi niezwykłe owoce, to najcudowniejsze kazanie, to 

misja  najskuteczniejsza. Przez moc cierpienia, przez cierpliwe i miłosne 

dźwiganie swojego krzyża, nawet nie opuszczając swego łoża boleści, wiele 

dusz można nawrócić. Każdy może stać się apostołem przez ofiarowanie  

z miłości codziennych prac, trosk swych i cierpień.  

„Moja maleńka – rzekł Jezus do siedmioletniego dziewczątka – czy 

chcesz być misjonarką?  

 Taka jestem mała, mój Jezu – odrzekło dziecię – jakże ja mogę 

być misjonarką?  

 Możesz nią zostać właśnie dlatego, żeś mała, musisz tylko 

chcieć. 

 Panie! Ale nie rozumiem, jak to być może. 

 Posłuchaj, drogie dziecko, rzekł Jezus: Daj Mi złoty pieniążek 

swych paciorków, złoty pieniążek swoich Komunii, a przede 

wszystkim złoty pieniążek swoich cierpień maluczkich  

i dużych, daj mi ofiarę z wszystkiego, co ci w ciągu dnia dolega 

i sprawia przykrość, co ciężkie i nieprzyjemne. Uczyń to  

z wielką miłością i tylko dla Mnie, abym nawracał 

grzeszników tym sposobem, choć jesteś maleńka, będziesz 

wielką misjonarką”.  
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Życie na krzyżu – to posłannictwo misjonarza. Tylko ci prawdziwie są 

apostołami, których serce przeszył miecz. Apostołem wtedy się staniesz, gdy 

będziesz cierpiał. 

                                                            (BS) 

 Budujcie dom (... ) waszego życia osobistego i społecznego na skale!  
A skałą jest Chrystus (.. .)  żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na 
tych ziemiach od tysiąca lat. 
 

 Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu 
przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest, bowiem człowiek, 
szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana. 
 

 Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. 
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, 
ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie. 

 
 Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto "rozdaje", kto zdolny jest 

dawać. 
 
 Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla 

człowieka jest drugi człowiek. 
 
 Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić 

go szczęśliwym. 
 

 Płomień światła niechaj pada w serca i prześwietla mroki pokoleń. 
 

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

zarazem w jakiś sposób "twórcą siebie samego". 
 

 Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na 
tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, 
co należy. 
 

https://www.apostol.pl/dar-slowa/jan-pawel-ii/bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-ale-ten-kto-rozdaje-kto-zdolny-jest-dawa%C4%87
https://www.apostol.pl/dar-slowa/jan-pawel-ii/bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-ale-ten-kto-rozdaje-kto-zdolny-jest-dawa%C4%87
https://www.apostol.pl/dar-slowa/jan-pawel-ii/b%C3%B3g-jest-pierwszym-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-rado%C5%9Bci-i-nadziei-cz%C5%82owieka
https://www.apostol.pl/dar-slowa/jan-pawel-ii/b%C3%B3g-jest-pierwszym-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-rado%C5%9Bci-i-nadziei-cz%C5%82owieka
https://www.apostol.pl/dar-slowa/jan-pawel-ii/b%C3%B3g-jest-pierwszym-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-rado%C5%9Bci-i-nadziei-cz%C5%82owieka
https://www.apostol.pl/dar-slowa/jan-pawel-ii/b%C3%B3g-jest-pierwszym-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em-rado%C5%9Bci-i-nadziei-cz%C5%82owieka
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 Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba 
utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych. 
 

źródło: www.apostoł.pl 

                                                               (MO) 
 

 

            W  ramach kontynuacji tematu kolejno przedstawię zapowiadane  
w poprzednim artykule problemy. 
Zupełną nowos cią w prawie spadkowym stała się instytucja zapisu 
windykacyjnego. Dotychczas w prawa do dziedziczonej częs ci spadku moz na 
było wejs c  po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. 
Zapis windykacyjny jest to moz liwos c  zawarcia przez spadkodawcę  
w testamencie sporządzonym w formie notarialnej, postanowienia, ze 
konkretnie oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia 
spadku a więc po s mierci spadkodawcy. 
Przedmiotem zapisu moz e byc : 

1. Konkretna rzecz z majątku spadkodawcy oznaczona co do toz samos ci / 
nie moz e to byc  rzecz oznaczona ogo lnie/. 

2. Kaz de zbywalne prawo majątkowe. 
3. Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. 
4. Prawo uz ytkowania lub słuz ebnos c  ustanowione na rzecz zapisobiorcy. 

Jak podkres liłem zapis taki moz e byc  dokonany wyłącznie u notariusza,  
a zatem testament jest sporządzony w formie aktu notarialnego. Nie musi 
obejmowac  całego majątku spadkodawcy a to oznacza, ze co do pozostałej 
masy spadkowej  toczyc  się będzie postępowanie spadkowe. 
Pamiętac  nalez y , z e zapis moz e się okazac  bezskuteczny, o ile w chwili 
otwarcia spadku przedmiot zapisu nie nalez y juz  do zapisobiorcy. Ponadto 
dokonując zapisu nie moz na uczynic  z adnego zastrzez enia /warunku/ ani tez  
terminu. 
Instytucja to słuz y zatem uproszczeniu sytuacji, w kto rej spadkodawca 
chciałby pewne rzeczy zadysponowac  komus   bliskiemu bez koniecznos ci 
postępowania spadkowego ale nie chce tego za z ycia uczynic  w formie 
darowizny. 
 
Dziedziczenie testamentowe jak poprzednio pisałem, wyłącza dziedziczenie 
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ustawowe, Bywa tak czasami, z e spadkodawca niekorzystnie rozporządza 
swoim majątkiem krzywdząc w ten sposo b osoby najbliz sze. Aby temu 
zapobiec prawodawca ustanowił instytucję zachowku. 
Zachowek przysługuje tylko najbliz szym pominiętym w testamencie /o ile nie 
są wydziedziczeni/. 
Do grona tego zalicza się małz onka spadkodawcy oraz zstępnych. Natomiast 
jez eli nie ma zstępnych w ich miejsce wchodzą rodzice spadkodawcy. Nie 
przysługuje natomiast prawo do zachowku ani rodzen stwu spadkodawcy ani 
innym krewnym. 
Zachowek to okres lony kwotowo ułamek wartos ci udziału spadkowego, kto ry 
nalez ałby się ubiegającemu się gdyby było dziedziczenie ustawowe. 
Przykładowo, gdyby ubiegający się o zachowek miał z ustawy prawo do ¼  
z masy spadkowej, to w ramach zachowku moz e ubiegac  się o połowę tej 
kwoty. 
Wyraz nie zaznaczam, ze w ramach zachowku, nie moz na z ądac  wydania 
jakiejs  rzeczy z masy spadkowej a z ądac  moz na tylko zapłaty w goto wce. 
Przedawnienie prawa do zachowku następuje  po upływie 5 lat od otwarcia 
spadku. 
Jedną z instytucji prawnych mogących miec  wpływ na dziedziczenie czy 
prawo do zachowku jest „wydziedziczenie”. Instytucja ta ma na celu skuteczne 
wykluczenie z kręgu oso b uprawnionych do dziedziczenia okres lonej osoby. 
Prawo spadkowe konkretnie wskazuje jakie mogą byc  przyczyny 
wydziedziczenia i tak: 

– jez eli wykluczany wbrew woli spadkodawcy uporczywie narusza zasady 
wspo łz ycia społecznego, 

– jez eli wykluczany dopus cił się względem spadkodawcy lub bliskich mu 
oso b przestępstwa przeciwko z yciu, zdrowiu lub wolnos ci albo raz ącej 
obrazy czci, 

– jez eli wykluczany nie dopełniał względem spadkodawcy obowiązko w 
rodzinnych. 

Przyczyna taka musi byc  koniecznie wskazana w testamencie notarialnym  
i byc  prawdziwa bowiem Sąd spadkowy bada jej prawdziwos c . 
Wydziedziczony choc by nalez ał do najbliz szych spadkobierco w traci wszelkie 
prawa.  
Kon cząc  temat dziedziczenia testamentowego chciałbym podac  jakie mamy 
rodzaje testamento w. Jako podstawowy nalez y uznac  testament 
holograficzny. Jest to testament obligatoryjnie spisany ręcznie przez 
spadkodawcę i zaopatrzony jego podpisem. Nie moz e on byc  napisany na 
maszynie, komputerze czy innym urządzeniu bowiem podwaz ałoby to jego 
wiarygodnos c . Czasami dla zwiększenia wiarygodnos ci warto zaopatrzyc  go 
w podpisy s wiadko w. 
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Najbardziej wiarygodnym jest testament notarialny. Notariusz prowadzi 
stosowny rejestr i tego testamentu nie moz na podwaz yc , bowiem jez eli 
spadkodawca chce go odwołac  lub zmienic , musi to uczynic  ro wniez  w formie 
aktu notarialnego. Są tez  testamenty szczego lne sporządzane z ro z nych 
względo w, czy w ro z nych okolicznos ciach przez uprawnione osoby. Takimi 
alograficznymi testamentami są sporządzane testamenty przez wo jto w, 
burmistrzo w, prezydento w kierowniko w USC, Kapitano w statko w  
i samoloto w czy dowo dco w wojskowych w czasie działan  wojennych. 
Testamenty te obowiązkowo opro cz podpisu sporządzającego muszą 
zawierac  podpisy co najmniej dwo ch s wiadko w. Są to jednak rzadkie 
przypadki. 
Wiele pytan  rodzi się w sprawie kto musi byc  uczestnikiem postępowania 
spadkowego i czyim obowiązkiem jest powiadomic  wszystkich o toczącym się 
postępowaniu. Zawsze sporządzany jest wniosek do Sądu o wszczęcie 
postępowania spadkowego. Wnioskodawca ma obowiązek podac  jakiego 
dziedziczenia się domaga oraz wskazac  wszystkich znanych mu 
uprawnionych do dziedziczenia. Sąd pyta w toku postępowania 
wnioskodawcę czy wskazał wszystkich uprawnionych do dziedziczenia. 
Osoby, kto re nie chcą dziedziczyc  mimo uprawnienie, muszą złoz yc  stosowne 
os wiadczenie o zrzeczeniu się prawa do spadku. Jez eli  z ro z nych względo w 
nie moz na ustalic  z yjących uprawnionych ustanawia się w ich miejsce 
kuratoro w. Osoby celowo pominięte w postępowaniu jez eli o tym się 
dowiedzą mogą ubiegac  się o wznowienie postępowania. 
  
Chciałbym zwro cic  uwagę na jeszcze jedna nowa instytucję a mianowicie 
dyspozycję dla banku na wypadek s mierci. S rodki na rachunku bankowym po 
s mierci wchodzą w skład masy spadkowej i bank bez postanowienia 
sądowego o zakon czeniu sprawy spadkowej nie wypłaci ich. Obecnie moz na 
złoz yc  w banku dyspozycję wypłacenia po  s mierci włas ciciela rachunku 
okres lonej kwoty pienięz nej wskazanej osobie z kręgu najbliz szych 
spadkobierco w . Wypłacona kwota jest wyłączona spod reguł dziedziczenia. 
Minimalna kwota nie jest ustalona natomiast prawo ustanawia go rną granice 
Dzis  jest to 91.404 zł czyli dwudziestokrotnos c  przeciętnego wynagrodzenia. 
Mimo, z e kwota nie wchodzi do postępowania spadkowego, nalez y 
odprowadzic  od niej podatek spadkowy, chyba ze osoba wypłacająca jest od 
niego zwolniona. 
 
W następnym artykule poza odpowiedziami na pytania przedstawię wzo r 
wniosku o wszczęcie  postępowania spadkowego oraz inne dokumenty 
procesowe składane w toku postępowania. Omo wię takz e sprawy podatku od 
spadko w według aktualnych przepiso w.                                    (ZP) 
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Z Maryją w służbie  

Bogu i Ojczyźnie 

Zakończyła się 23 Ogólnopolska 
Pielgrzymka Akcji Katolickiej na 
Jasną Górę. Uczestniczyła w niej 
ponad 50 osobowa grupa 
przedstawicieli naszego 
Diecezjalnego Instytutu. Bogate wykłady piątkowej konferencji w auli 
tygodnika katolickiego „Niedziela”, które poprowadziła Anna Rastawicka 
oraz ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz nie tylko przybliżyły myśl  
i nauczanie Prymasa Tysiąclecia, ale także uwrażliwiły nasze sumienia jak 
budowa 

szacunek względem prawdy w obszarze wolności. W wykładach podkreślono 
fakt, że to w przestrzeni sakralnej przechowywana była wolność w czasach, 
gdy Polska nie była niepodległym państwem. 

Podczas konferencji inicjatywę krakowskiej prowincji Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów „Do nieba z Ojcem Pio”, przybliżył Dyrektor 
Obchodów Jubileuszowego Roku Św. Ojca Pio Andrzej Piotrowicz. Piątkowy 
wieczór zakończyliśmy w Kaplicy Cudownego Obrazu wyśpiewując Maryi 
swoje „Jestem, pamiętam, czuwam. Rozważanie Apelowe poprowadził ks. 
prof. Tadeusz Borutka, asystent Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. 

Sobotnie pielgrzymowanie na Jasną Górę rozpoczęto spotkaniem  
w częstochowskiej archikatedrze Świętej Rodziny. W tegorocznym 
spotkaniu, w imieniu Biskupa Mirosława Milewskiego, Asystenta Krajowego 
Akcji Katolickiej towarzyszył pielgrzymom, Ks. prof. Tadeusz Borutka. Ksiądz 
Profesor przywołując ostatnią adhortację  papieża Franiszka: „Gudete et 
exsultate”, zachęcał członków Akcji, by na nowo rozpalili w sobie gorliwość 
podążania drogą świętości ku Bogu. 

To sobotnie spotkanie, to także czas kiedy wszystkim członkom Akcji 
Katolickiej w Polsce mogę podziękować za pracę na każdym poziomie 
struktur od krajowych, przez diecezjalne instytuty a szczególnie za 
działalność w parafialnych oddziałach. Tym podziękowaniem otaczam 
również każdego z Was w tak bliskiej mi działalności apostolskiej naszej 
zielonogórsko – gorzowskiej diecezji. Jest to też okazja by prosić abyście nie 
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ustawali w staraniach o przywrócenie niedzieli katolickiego świętego 
charakteru, by trwać w działaniach prowadzących do pełnej ochrony życia 
ludzkiego. Raz jeszcze podobnie jak podczas wystąpienia w katedrze, pragnę 
z serca podziękować wszystkim Kapłanom Asystentom Akcji Katolickiej, za 
towarzyszenie nam i pożywny pokarm, który nasze pokolenie formuje do 
służby Bogu i Ojczyźnie. 

Po przemówieniach przyszła pora na wyróżnienie medalem „Za dzieło 
apostolstwa”, które przyznaje Kapituła Medalu.  W tym roku, w zaszczytnym 
gronie znaleźli się: ks. prałat Tadeusz Żdaniak, asystent DIAK diecezji 
białostockiej, pani Lidia Gliwa z diecezji Toruńskiej oraz sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, 
członek Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej a także senator Andrzej 
Kamiński, prezes DIAK z diecezji bielsko-żywieckiej.  

W upale i skwarze, za Krzyżem, sztandarami Akcji Katolickiej przybyliśmy 
pod Szczyt Jasnej Kany, by poprzez uczestnictwo w Eucharystii, dziękować 
dobremu Bogu za: stulecie odzyskania niepodległości, dziewięćdziesiątą 
rocznicę erygowania przez papieża Piusa XI Akcji Katolickiej oraz uznanie 
przez papieża Franciszka heroiczności cnót Prymasa Polski Kardynała 
Augusta Hlonda. Tym samym, tegoroczne hasło pielgrzymki: „Z Maryją  
w służbie Bogu i Ojczyźnie”, nabrało bardziej obrazowego znaczenia. 

Eucharystii, przewodniczył senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, 
biskup Stefan Regmunt. Główny celebrans podczas homilii, odnosząc się do 
działalności Akcji Katolickiej w Polsce, podziękował za jej obecność  
w przestrzeni społecznej, kulturowej i eklezjalnej. Biskup 
Regmunt  zaznaczył, że w dzisiejszym świecie Akcja Katolicka ma przed sobą 
wielkie zadanie do spełnienia. „Dzisiaj trzeba stawać na wielu areopagach, by 
bronić wartości chrześcijańskich, bronić wartości narodowych, by zajmować 
publicznie stanowisko w różnych sprawach, które burzą dotychczasowy 
porządek i to wszystko, co budowało naszą Ojczyznę, budowało wspólnoty 
Kościoła”, powiedział Biskup Regmunt. 

Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim naszym pielgrzymom  
a szczególnie Asystentowi DIAK Ks. Zbigniewowi Samociakowi za wspólny 
czas pielgrzymowania, modlitwy i bardzo wiele wyśpiewanych wspólnie 
pieśni patriotycznych. 

Urszula Furtak 
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Albertyńskie świętowanie. 

Za nami już XXII Festyn Parafialno – Osiedlowy, radosne świętowanie 
odpustu ku czci Św. Alberta Chmielowskiego patrona parafii. To wielkie 
przedsięwzięcie zorganizowano przy zaangażowaniu wszystkich grup 
parafialnych. Do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jako oficjalny 
współorganizator przyłączyło się Stowarzyszenie Brat Albert na czele  
z ks. Proboszczem Zygmuntem Zimnąwodą. Skoordynowanie tak wielkiego 
przedsięwzięcia to nie lada wyzwanie. 

Festyn parafialny, gromadzi parafian oraz wielu zielonogórzan i gości spoza 
miasta. Wspólne świętowanie i rodzinny wypoczynek to wydarzenie, które 
wpisało się bardzo mocno w koloryt miasta Zielona Góra, stanowi doskonały 
pomysł na niedzielne popołudnie. Szczególnie dużo atrakcji jak zawsze 
przygotowano dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w różnych grach 
i turniejach a także bawić na dmuchańcach i bańkach wodnych. Przebogaty 
program na scenie występy i  koncerty zgromadziły rzesze publiczności. 

Każdy mógł znaleźć dla siebie coś dla ducha ale też wzmocnić ciało. Upał  
i lejący się żar z nieba sprawił, ze wszystkie zacienione zakątki było 
wyjątkowo oblegane. Tegoroczne albertyńskie świętowanie stało się okazją 
by przyjąć u siebie Marsz dla Życia i Rodziny, który wyruszył z parafii Św. 
Józefa Oblubieńca. Przebogaty plac festynowy stał się również  miejscem 
startu i mety biegu charytatywnego. 

Ryszard Furtak 

 

W lipcu – w pełni okresu 
wegetacyjnego - drzewa, krzewy  
i rośliny zielne należy 
systematycznie podlewać. 
Podczas upałów kwiaty 
uprawiane w pojemnikach – 
nawet dwa razy dziennie.  
W pierwszej połowie lipca można 
wysiać rośliny jednoroczne, które 
zdążą zakwitnąć przed jesiennymi 
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chłodami. Wysiewamy także rośliny dwuletnie (takie, jak malwy, stokrotki, 
bratki i niezapominajki), które zakwitną w następnym sezonie.  
W lipcu regularnie odchwaszczamy grządki z warzywami i rabaty z kwiatami 
wzruszamy glebę w międzyrzędziach. Jeśli panuje susza, koniecznie 
pamiętamy o podlewaniu. W miejscach oczyszczonych z chwastów warto 
rozłożyć 5-centymetrową warstwę ściółki. W lipcu usuwamy: pędy 
wyrastające z podkładek róż i przekwitłe kwiatostany oraz zasilamy 
nawozem specjalistycznym lub kompostem; przekwitłe kwiaty ze wszystkich 
roślin ozdobnych – pobudzamy je w ten sposób do tworzenia nowych pąków; 
zbędne boczne pędy wyrastające z kątów liści na krzewach pomidorów 
odmian wysokich. Pod koniec miesiąca należy też te pomidory ogłowić 
(usunąć wierzchołek, pozostawiając 1–2 liście nad ostatnim kwiatostanem), 
aby ograniczyć ich wzrost; glony ze stawu - rozwijające się w wodzie glony 
regularnie usuwamy, wyławiając je czerpakiem lub długim kijem. 
W lipcu wykopujemy: cebulę uprawianą z dymki, wykopujemy ją, gdy 
szczypior całkowicie się załamał i zasechł (w połowie lipca);  ostatnie cebule 
i bulwy: tulipanów, czosnków ozdobnych, narcyzów, szafirków, śniedków, 
zimowitów.  
 
W sierpniu na wielu drzewach i krzewach dojrzewają owoce – letnie odmiany 
jabłek, gruszek, śliwek (renklody, wczesne węgierki) oraz brzoskwiń.   
Z jabłoni należy wyciąć „wilki” (tegoroczne pędy, które wyrastają pionowo do 
góry ze starszych konarów), które konkurują z owocami o wodę, światło  
i substancje odżywcze. U wszystkich gatunków drzew owocowych  wycinamy 
też pędy słabe, pokładające się na ziemi i nadmiernie zagęszczające się. 
W drugiej połowie sierpnia, po zbiorze owoców, prześwietlamy korony 
drzew wiśni i czereśni.  
W tym miesiącu przygotowujemy miejsce na nowe nasadzenia truskawek . 
W tym miesiącu zbieramy wiele warzyw, m.in. ogórki, pomidory, paprykę, 
cebulę. Nadal trwają zbiory cukinii, kabaczków i dyni. Pamiętajmy  
o odchwaszczaniu grządek z rosnącymi warzywami i podlewaniu, jeśli jest to 
potrzebne oraz o spulchnianiu międzyrzędzi. W połowie sierpnia u późnych, 
wysokorosnących odmian pomidora uszczykujemy wierzchołki pędów. 
Zbieramy czosnek posadzony wiosną – zbiór przeprowadzamy, gdy liście 
zżółkną i zasychają. W wolne miejsca możemy posiać na jesienny zbiór m.in. 
rzodkiewkę, rzodkiew, kapustę pekińską, sałatę roszponkę (na zbiór 
jesienny). Wysiewamy cebulę na zbiór w przyszłym roku. 
 

http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/292
http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/296
http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/136
http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/202
http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/205
http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/354
http://www.wymarzonyogrod.pl/portrety_roslin/pokaz/314
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KĄCIK SMAKOSZA 

Składniki: 4 jajka, szczypta soli,  
¾ szklanki cukru,  1 szklanka 
maślanki, ½ szklanki oleju,  
3 szklanki mąki pszennej, 3 łyżeczki 
proszku do pieczenia 
Dodatkowo:  ok. 15 dag jagód (mogą 
być mrożone), 2 dag sezamu (3 łyżki) 

Sposób wykonania: Jajka ubić ze szczyptą soli, dodać cukier i dalej ubijać, aż 
cukier się rozpuści. Do masy jajecznej dodać maślankę, olej, mąkę pszenną  
i proszek do pieczenia. Wszystko razem delikatnie wymieszać mikserem na 
najniższych obrotach. Prostokątną formę o wymiarach 25 na 36 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia i wylać do niej ¾ maślankowego ciasta.  

Jagody rozłożyć na surowym cieście, a następnie łyżką wyłożyć pozostałe 
maślankowe ciasto (¼). Całość posypać sezamem. Włożyć do nagrzanego 
piekarnika i piec przez około 50 minut w temperaturze 180 °C.  

Cukiniowe ciasto pod kokosową bezą 

Składniki: 
Kruche ciasto:  
2 szklanki mąki pszennej, 1 szklanka mąki 
krupczatki, 6 łyżek cukru pudru,1 łyżeczka 
cukru waniliowego, ½ łyżeczki kardamonu, 
1 ½ łyżeczki proszku do pieczenia,20 dag 
masła,6 żółtek , 1 łyżka śmietany 18% 
Masa cukiniowa z pomarańczową nutką:  
1 kg cukinii (waga po obraniu), 30 dag pomarańczy (1 duża), 2 galaretki 
pomarańczowe, 
 
Beza kokosowa:  
6 białek ,sól,¾ szklanki cukru, 20 dag wiórek koksowych, 2 łyżki oleju ,  
2 łyżki mąki ziemniaczanej 
Polewa czekoladowa:  
5 dag gorzkiej czekolady, 4 łyżki mleka, 4 łyżki wody (przegotowanej),  
2 łyżeczki masła 

 

https://www.smaczny.pl/przepisy,ciasta
https://www.smaczny.pl/przepisy,jajo_kurze
https://www.smaczny.pl/produkt/sol-52
https://www.smaczny.pl/produkt/maka-pszenna-1
https://www.smaczny.pl/produkt/proszek-do-pieczenia-11
https://www.smaczny.pl/przepisy,jagody
https://www.smaczny.pl/przepisy,jajo_kurze
https://www.smaczny.pl/przepisy,jagody
https://www.smaczny.pl/przepisy,ciasta
https://www.smaczny.pl/przepisy,pieczone
https://www.smaczny.pl/przepisy,ciasta_kruche
https://www.smaczny.pl/produkt/maka-pszenna-1
https://www.smaczny.pl/produkt/cukier-puder-9
https://www.smaczny.pl/produkt/cukier-waniliowy-29
https://www.smaczny.pl/produkt/proszek-do-pieczenia-11
https://www.smaczny.pl/produkt/maslo-6
https://www.smaczny.pl/produkt/smietana-18-47
https://www.smaczny.pl/przepisy,cukinia
https://www.smaczny.pl/przepisy,pomarancza
https://www.smaczny.pl/produkt/sol-52
https://www.smaczny.pl/produkt/maka-ziemniaczana-3
https://www.smaczny.pl/przepisy,czekolada
https://www.smaczny.pl/produkt/czekolada-gorzka-62
https://www.smaczny.pl/przepisy,mleko
https://www.smaczny.pl/produkt/woda-40
https://www.smaczny.pl/produkt/maslo-6
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9uN_p1fnbAhWksaQKHVEkDTMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.smaczny.pl/przepis,cukiniowe_ciasto_pod_kokosowa_beza&psig=AOvVaw09P11zpJvfqTz0nWZ-cVOe&ust=1530389105285678
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Sposób wykonania:  Do miski wsypać mąkę pszenną, mąkę krupczatkę, 
cukier puder, cukier waniliowy, kardamon i proszek do pieczenia. Dodać 
masło, żółtka i śmietanę. Całość razem posiekać nożem, wymieszać i wyrobić 
kruche ciasto. Schłodzić w lodówce, a następnie rozłożyć w prostokątnej 
formie o wymiarach 25 na 36 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuć 
widelcem, włożyć do nagrzanego piekarnika i piec przez około 30 minut  
w temperaturze 175 °C. 

Cukinię obrać ze skórki, oczyścić z pestek, opłukać i pokroić w kostkę. 
Pomarańczę umyć, sparzyć, osuszyć i otrzeć na skórki na tarce o małych 
oczkach. Następnie przekroić ją i wycisnąć sok (potrzebujemy ¾ szklanki 
soku, jeśli tyle nie będzie to uzupełnić wodą). Do cukinii dodać skórkę i sok  
z pomarańczy. Razem wymieszać i dusić na małym ogniu, aż cukinia zmięknie. 
Następnie zdjąć z ognia i zmiksować blenderem na gładką masę. Wsypać 
galaretki pomarańczowe w proszku, dokładnie razem rozmieszać  
i  pozostawić do stężenia.  

Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodać cukier i dalej ubijać, aby 
cukier się rozpuścił. Dodać wiórki kokosowe, olej, mąkę ziemniaczaną i razem 
zmiksować. Gotową bezę kokosową wyłożyć do drugiej takiej samej formy 
prostokątnej wyłożonej papierem do pieczenia. Włożyć do nagrzanego 
piekarnika i piec przez około 20 minut w temperaturze 175 °C. (najlepiej 
upiec go na samym początku, i mieć gotowego do złożenia ciasta).  

Na podpieczone kruche ciasto wyłożyć tężejącą masę cukiniową, a na niej 
rozłożyć bezę koksową. Lekko docisnąć i włożyć do lodówki, do schłodzenia.  

Gorzką czekoladę połamać na kawałki i przełożyć do garnka. Dodać mleko, 
wodę i masło. Wymieszać, cały czas podgrzewając aby składniki się połączyły. 
Lekko ostudzić i polać ciasto w tzw. esy-floresy.  

 

Zaparzona biała kiełbasa z grilla 

Składniki: 
6 sztuk białej kiełbasy (ok. 60 dag), 4 liście 
laurowe, 4 ziarenka ziela angielskiego,  
ok. 750 ml wrzącej wody 

 

 

https://www.smaczny.pl/przepisy,maslo
https://www.smaczny.pl/przepisy,ciasta_kruche
https://www.smaczny.pl/przepisy,chlodzone_mrozone
https://www.smaczny.pl/przepisy,pieczone
https://www.smaczny.pl/przepisy,soki
https://www.smaczny.pl/przepisy,pomarancza
https://www.smaczny.pl/przepisy,duszone
https://www.smaczny.pl/przepisy,cukinia
https://www.smaczny.pl/przepisy,miksowane
https://www.smaczny.pl/przepisy,ciasta
https://www.smaczny.pl/przepisy,mleko
https://www.smaczny.pl/produkt/lisc-laurowy-83
https://www.smaczny.pl/produkt/lisc-laurowy-83
https://www.smaczny.pl/produkt/wrzaca-woda-401
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Sposób wykonania: 

Białą kiełbasę włożyć do garnka. Następnie dodać liście laurowe i ziele 
angielskie. Wodę zagotować i wrzącą wodą zalać białą kiełbasę. Zostawić pod 
przykryciem na około 15 minut. Następnie wyjąć z wody, osuszyć i położyć 
na rozgrzanym ruszcie. Białą kiełbasę można posypać przyprawą do grilla. 
Grillować około 25 minut, od czasu do czasu odwracając kiełbasę.  

Grillowaną biała kiełbasę podawać z ulubionym sosem i sałatką. 

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

 

 

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją 

swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez 

przyjaźń z Panem i braćmi. 
 

 

Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły 

rodziny jako skarb ludzkości.

 

 

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 .  

https://www.smaczny.pl/przepisy,gotowane
https://www.smaczny.pl/przepisy,grillowanie
https://www.smaczny.pl/przepisy,sosy
https://www.smaczny.pl/przepisy,salatki
mailto:A.Kaster@wp.pl

