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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 77                                              Wrzesień’ 2018 

Choć z Maryją – Matką naszego Zbawiciela najbardziej kojarzy się miesiąc 

maj, to i we wrześniu znajdujemy dni, poświęcone tej wyjątkowej kobiecie.    

8 września obchodzimy Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak 

przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi 

Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach 

uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim 

gorliwie prosili Boga o dziecko. Postanowili złożyć obietnicę, że jeśli Bóg 

obdarzy ich potomstwem, ofiarują swoje pierworodne dziecko właśnie Jemu. 

Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną 

ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Gdy Maryja skończyła 3 lata, 

oddano Ją do Świątyni Jerozolimskiej. Tam mogła uczestniczyć w modlitwach 

i wielu pracach zarezerwowanych tylko dla czystych - zgodnie z prawem - 

dziewczynek. Maryja m.in. asystowała podczas nabożeństw, pomagała 

szykować i zdobić szaty liturgiczne oraz tkała zasłonę przybytku. Zasłona 

przybytku chroniła najświętsze miejsce w Świątyni i zgodnie z Ewangelią 

rozdarła się w chwili śmierci Jezusa. Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani 

też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam 
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informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed 

narodzeniem Pana Jezusa.  

 Pierwsze wzmianki o liturgicznym 

obchodzie narodzin Maryi pochodzą  

z VI w. Święto powstało 

prawdopodobnie w Syrii, gdy po 

Soborze Efeskim kult maryjny  

w Kościele przybrał zdecydowanie na 

sile. Wprowadzenie tego święta 

przypisuje się papieżowi św. 

Sergiuszowi I w 688 r. Datę 8 września 

Kościół przyjął ze Wschodu. Święto 

rozszerzało się w Kościele dość wolno 

- wynikało to m.in. z tego, że wszelkie 

informacje o okolicznościach 

narodzenia Bożej Rodzicielki 

pochodziły z apokryfów. 

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki 

Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie  

i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone  

w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego 

mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami 

poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie 

dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam 

sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki. 

We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. 

We Włoszech istnieją nawet sanktuaria - a więc miejsca, gdzie są czczone jako 

cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą 

między innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina  

w katedrze mediolańskiej - najwspanialszej świątyni wzniesionej pod 

wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina  

w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest 

główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Bożej-

Dzieciątka jest w Mercatello - znajduje się tam obraz namalowany przez  
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św. Weronikę Giuliani. Wspomniane święto przypomina nam, że Maryja była 

zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie 

posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy  

z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu 

domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, 

posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że 

"będą Ją chwalić wszystkie pokolenia". 

15 września w Kościele mamy Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Bolesnej. "Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz 

przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35). Tymi 

słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, 

zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza 

Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, 

wiodącym przez krzyż. 

Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień 

Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej 

Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Oba święta są paralelne 

do świąt Męki Pańskiej, są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze 

bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś  

z uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Ostatnia zmiana kalendarza 

kościelnego zniosła pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową. 

 

Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi: 

1. Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35) 

2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14) 

3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 43-45) 

4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie 

wspominają) 

5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46;  

J 19, 17-30) 

6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42) 

7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-

42) 
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Jest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka 

Zbawiciela. Nie wiemy, czy dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy 

pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą. Ich zdaniem, skoro Maryja 

została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie do 

rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo 

szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata, to również 

wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując się na 

miejsca, gdzie kilka razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała 

wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona 

we wszystkie szczegóły życia i śmierci Jej Syna. Maryja nie była tylko biernym 

świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie 

do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała 

cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi  

z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem 

rodzaju ludzkiego.  

Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną  

w trojaki sposób: najdawniejsze wizerunki pokazują Maryję pod krzyżem 

Chrystusa, nieco późniejsze (od XIV w.) w formie Piety, czyli jako rzeźbę lub 

obraz Maryi z Jezusem złożonym po śmierci na Jej kolanach. W tym czasie 

pojawiają się obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej pierś lub 

serce. Potem pojawia się więcej mieczy - do siedmiu włącznie. Wątek 

współcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie 

także w znanym polskim nabożeństwie wielkopostnym Gorzkie Żale. 

          Przez wspomnienie Maryi Bolesnej 

uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były 

udziałem Matki Bożej, która - jak nikt inny - była 

zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, 

cierpieniu i śmierci.                   Źródło: https://brewiarz.pl 

Polecamy książkę „Mistyczne Miasto Boże”, którego 

autorką  jest czcigodna służebnica Boża - Maria od 

Jezusa, przeorysza klasztoru Franciszkanek w Agredzie 

(Hiszpania). Świątobliwa Maria z Agredy zmarła  

w roku 1665, pozostawiwszy dzieło, będące plonem 

mistycznych objawień i zawierające obszerny opis 

żywota Najświętszej Maryi Panny. 
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KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 
 

     
(HŁ) 

Rozpoczął się nowy rok przedszkolny i szkolny.  

Z tej okazji życzymy wszystkim przedszkolakom  

i uczniom wielu sukcesów w nauce  

i kształtowaniu swojej osobowości,  

a nauczycielom i pracownikom placówek 

oświatowych cierpliwości, wytrwałości  

i satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Szczęść Boże! 
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Sakrament Chrztu Świętego  
w sierpniu przyjęli: 
- Helena Babul – 05.08.2018 
- Aleksander Drzewiecki – 
12.08.2018 
- Julia Kijewicz – 25.08.2018 
 
Do wieczności w lipcu i sierpniu 
odeszli: 
- Eugeniusz Smoleński – Dychów 
- Czesław Bobrowicz – Stary Zagór 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 
 
WRZESIEŃ 2018 
NIEDZIELA 09.09.2018 
godz. 8.00 – śp. Aniela, Wawrzyniec, 
Maria, Józef Bieleccy, śp. Stanisław, 
Anna Zakrzewscy,           śp. Krystyna 
Gładysz 
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodziny 
Szlachetka 
ŚRODA 12.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt 
Terczewski i zmarli z rodziny 
CZWARTEK 13.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Anna Mielnik 
PIĄTEK 14.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Jan w 36 rocznicę 
śmierci i zmarli z rodziny Nowaków 
i Kuklów 
SOBOTA 15.09.2018 
godz. 17.00 – śp. Ludwika, Jan 
Pawłowscy  
 
 
 

NIEDZIELA 16.09.2018 
godz. 8.00 – śp. Michalina, Jakub 
Świżewscy, śp. Anna, Władysław 
Dworak  
godz. 11.00 – w intencji Aleksandry 
i Krzysztofa Chołomek z okazji 20 
rocznicy ślubu 
ŚRODA 19.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Maria, Stefania 
PIĄTEK 21.09.2018 
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 22.09.2018 
godz. 17.00 – śp. Barbara i Henryk 
Zielińscy 
NIEDZIELA 23.09.2018 
godz. 8.00 – śp. Agnieszka  
i Eugeniusz Kogut 
godz. 11.00 – śp. rodzice Anna  
i Antoni, śp. tragicznie zmarły Błażej 
i zmarli z rodziny  
ŚRODA 26.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Jan, Maria 
Maciejewscy, śp. Mieczysław Mazur, 
Michał Tracz 
PIĄTEK 28.09.2018 
godz. 18.00 – w intencji P. Józefy  
i Wacława Godlewskich z okazji 50 
rocznicy ślubu 
SOBOTA 29.09.2018 
godz. 16.00 – ślub: Anita 
Białkowska i Mateusz Żak 
NIEDZIELA 30.09.2018 
godz. 8.00 – śp. Marcin i Teresa 
Szczepaniak 
godz. 11.00 – śp. Waldemar Tabisz 
w 1 rocznicę śmierci    
 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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PAŹDZIERNIK 2018 
ŚRODA 03.10.2018 
godz. 17.00 – śp. Michał Najdyk 
PIĄTEK 05.10.2018 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 06.10.2018 
godz. 17.00 – śp. Jan, Stefania 
Andrzejuk, śp. Jerzy Matusewicz 
NIEDZIELA 07.10.2018 
godz. 8.00 – w intencji  
P. Franciszka Mielnik z okazji 80 
urodzin 
godz. 11.00 – w intencji wnuczek: 
Ani, Alicji, Marysi i ich rodziców 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
WRZESIEŃ 2018  
NIEDZIELA 09.09.2018 
godz. 9.30 – śp. Antonina, Stanisław 
Maćkowiak, śp. Marianna, Stanisław 
Pękacz i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 16.09.2018 
godz. 9.30 – śp. Józef, Stanisława, 
Gabriel Sapikowscy 
CZWARTEK 20.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Helena, Andrzej, 
Edward Kowalscy 
NIEDZIELA 23.09.2018 
godz. 9.30 – śp. Maria, Czesław 
Jaśniewscy 
CZWARTEK 27.09.2018 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od rodziny Stępień 
NIEDZIELA 30.09.2018 
godz. 9.30 – śp. Helena Obolewicz  
i zmarli z rodziny Kuczyńskich  
i Szymańskich 

PAŻDZIERNIK 2018  
CZWARTEK 04.10.2018 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od rodziny Mucha 
NIEDZIELA 07.10.2018 
godz. 9.30 – w intencji Marzanny  
i Leszka Maćkowiak w 30 rocznicę 
ślubu 
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
WRZESIEŃ 2018  
NIEDZIELA 09.09.2018 
godz. 12.30 – śp. Michał Sowa  
w 2 rocznicę śmierci  
WTOREK 11.09.2018 
godz. 18.00 – dziękczynno-błagalna 
NIEDZIELA 16.09.2018 
godz. 12.30 – śp. Jan Szulc  
w 21 rocznicę śmierci 
WTOREK 18.09.2018 
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Żółtański 
NIEDZIELA 23.09.2018 
godz. 12.30 – śp. Jan Cybulski  
w 5 rocznicę śmierci 
WTOREK 25.09.2018 
godz. 18.00 – za parafian 
NIEDZIELA 30.09.2018 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 9 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
 
PAŻDZIERNIK 2018  
WTOREK 02.10.2018 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 07.10.2018 
godz. 12.30 – śp. Władysława 
Zalewska                                  (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) 

 "Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze  
jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia,  
a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych".  
(Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.) 

 "Krzyż znaczy: miłość nie zna granic - rozpocznij od tych, którzy  
są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej".  
(Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r.) 

 „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.) 

 „Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie". 
(Homilia, Warszawa, 1983 r.) 

 „Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia  
i miłości”.  

 „Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na 
wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim 
fundamencie można też budować proces wychowania, który  
stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie".  
(Homilia, Wrocław, 1983 r.) 

 „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”. 

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

http://www.deon.pl/religia
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            Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim artykule, kończąc cykl dotyczący 
spadkobrania i związanych z nim zasad, obecnie postaram się odpowiedzieć 
na kilka pytań, które się pojawiły a ponadto przedstawić wzór wniosku  
o dziedziczenie oraz prostego testamentu sporządzonego własnoręcznie. 
Zacznijmy zatem od pytań i tak: 

1.Czy dziecko poczęte a jeszcze nieurodzone może dziedziczyć: 

Zgodnie jeszcze ze starorzymską zasadą domniemywa się w prawie 
cywilnym, że dziecko poczęte urodzi się żywe a zatem nie może być pominięte  
w postępowaniu spadkowym i również w nim uczestniczy. Jest to jednak 
dziedziczenie warunkowe. Aby formalnie doszło do dziedziczenie musi się 
ono urodzić żywe. Nie jest istotnym czy dziecko, które urodzi się żywe 
posiada dalszą zdolność do życia. Jeżeli takie dziecko umrze w najbliższych 
chwilach a urodziło się żywe i tak zostaje pełnoprawnym spadkobierca. 
Podział masy spadkowej w takim przypadku dokonuje się z uwzględnieniem 
zmarłego dziecka a dziedziczą jego część, jego spadkobiercy czyli najczęściej 
rodzice.  

2.Czy dzieci pozamałżeńskie dziedziczą po ojcu, który ma inna rodzinę i inne 
dzieci małżeńskie: 

Wszystkie dzieci mają jednakowe prawa bez względu czy są dziećmi 
małżeńskimi czy też nie. Zatem jeżeli zmarł ich rodzic i toczy się po nim 
postępowanie spadkowe to należy we wniosku spadkowym uwzględnić 
również dzieci pozamałżeńskie, chyba ze wnioskodawca nie wie o ich 
istnieniu. 

3.Jak postępować kiedy po zakończeniu sprawy spadkowej i wydaniu przez 
sąd postanowienia okaże się, że jest testament albo nie wszyscy spadkobiercy 
uczestniczyli w postępowaniu: 

Osoba zainteresowana sprawą i dysponująca testamentem lub pominięta  
w postępowaniu winna złożyć w sądzie, który rozpatrywał sprawę wniosek  
o ponowne rozpoznanie sprawy i zmianę treści postanowienia wydanego 
uprzednio, przedstawiając dowody i argumenty na poparcie wniosku.  Jeżeli 
w międzyczasie doszło do podziału masy spadkowej i inni spadkobiercy już 
swoje udziały rozliczyli, będą musieli rozliczyć się z obecnie wchodzącym 
spadkobiercą, Jak takie rozliczenie będzie wyglądało zależy od rodzaju masy 
spadkowej. Osobiście z praktyki pamiętam jak prowadziłem sprawę, w której 
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przedmiotem masy spadkowej była nieruchomość, która odziedziczyli 
ustawowi spadkobiercy w liczbie 3 osób a potem okazało się, że istnieje 
testament, w którym spadkobierca okazała się tylko jedna z  tych osób. Była 
to kłopotliwa sprawa  ale już w US czy w Urzędzie Gminy. 

4.Czy zawsze trzeba odrzucać spadek jeżeli jest on obciążony długami: 

Zmiany w prawie spadkowym jakie zaszły w październiku 2015 roku, 
doprowadziły do korzystnych rozwiązań i obecnie z urzędu można 
odziedziczyć tylko długi z dobrodziejstwem inwentarza czyli do realnej 
wartości masy spadkowej. Zatem nie ma już obawy, jeżeli ktoś nie odrzuci 
spadku, że będzie musiał długi spłacać z własnego majątku . Najczęstszym 
problemem bywa dziedziczenie nieruchomości obciążonej hipotecznie na 
przykład w wyniku kredytu jaki był wzięty na tą nieruchomość. Jeżeli 
spadkobierca mieszkał lub chce zamieszkać w takiej nieruchomości musi 
liczyć się z tym, ze nie zawsze bank będzie godził się na przejęcie przez niego 
kredytu / np. brak zdolności kredytowej/ i zechce przejąć nieruchomość lub 
ją sprzedać. W takiej sytuacji jedynym niebezpieczeństwem jest utrata 
odziedziczonego majątku, ale tylko do wysokości długu. Jak z tego wynika od 
rodzaju masy spadkowej zależy decyzja czy odrzucić spadek czy nie. 

To były pytania jakie pojawiły się w przedmiocie. Obecnie chciałbym 
przedstawić wzór wniosku o wszczęcie postępowania spadkowego oraz 
najprostszą formę testamentu własnoręcznego. 

 

Wzór wniosku: 

                                                                                miejscowość i data wniosku............... 

                                                                                        

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny 

w.............................................. 

Wnioskodawca:.............................. 

Uczestnicy: 

1..................................................... 

2..................................................... 

/podajemy imię i nazwisko oraz adres zamieszkania każdego z uczestników/  
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WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU 

     W imieniu własnym wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku /w 

dziedziczeniu ustawowym lub na podstawie testamentu/ po 

spadkodawcy.................................................zmarłym w dniu....................., 

w........................................ ostatnio zamieszkałym ................................ 

przez wnioskodawcę oraz uczestników w równych częściach.  

                              UZASADNIENIE  

Zmarły spadkodawca pozostawał w chwili śmierci w związku małżeńskim  

z wnioskodawczynią: 

Dowód: odpis aktu małżeństwa 

Ze związku małżeńskiego spadkodawca posiadał dwoje dzieci w osobach 

w/w uczestników.  

Dowód: odpisy aktów urodzenia uczestników 

Innych spadkobierców nie ma co strony oświadczą przed Sądem w toku 

postępowania. Żadna ze stron postepowania nie odrzuca spadku. Wnoszę 

zatem jak w sentencji. 

                                                                                              Podpis ………………………….. 

Jest to prosty wniosek, który składa się do sądu wraz z opłatą i załączonymi 

dokumentami w tylu egzemplarzach ile osób uczestniczy oraz jeden 

egzemplarz dla sądu. Sąd wyznaczając posiedzenie wraz z wezwaniem 

doręczy każdej ze stron kopię wniosku. 

 

Wzór własnoręcznego testamentu 

Sporządzony w Zielonej Górze w dniu…………………………………………………. 

Ja Jan Kowalski zamieszkały w Zielonej Górze przy ulicy Kościuszki nr.12/3 

legitymujący się dowodem osobistym serii ADN numer 21784633 wydanym 
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przez prezydenta miasta Zielonej Góry świadomie i dobrowolnie 

oświadczam, że na wypadek mojej śmierci do całości spadku powołuję moją 

córkę Marie Kowalską zamieszkałą w Zielonej Górze przy ulicy Kościuszki 

12/3. 

                                               Własnoręczny podpis testatora 

Ewentualne podpisy świadków  

Warunek podstawowy to testament musi być w całości sporządzony 
własnoręcznym pismem testatora i podpisany własnoręcznie czytelnym 
podpisem. Nie jest wymagane aby byli świadkowie ale jest to dodatkowy 
argument potwierdzający autentyczność testamentu. Pamiętać musimy, że 
zawsze testament notarialny nie budzi wątpliwości i jest nie do obalenia. 

Na tym kończymy cykl zagadnień spadkowych. Kolejno proponuję aby zająć 
się w przyszłości sprawami z zakresu prawa pracy. 

(ZP) 

                                

 

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów!  

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego 

zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. 

Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich 

doświadczeń osobistych i społecznych. 

Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, 

byśmy z rozwagą i ewangeliczną 

roztropnością umieli dostrzegać i oceniać 

sprawy własne i sprawy Narodu w świetle 

Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali  

w bezradności wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża 

radość, gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki. Święty Andrzeju 

Bobolo, oręduj za nami u Pana. Amen.
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Kalendarz ogrodnika na wrzesień wskazuje, jakie prace w tym miesiącu są 

najważniejsze do wykonania w ogrodzie. We wrześniu dni słoneczne są 

przeplatane chłodnymi i deszczowymi. Przy umiarkowanie ciepłej pogodzie 

można wykonywać wiele zabiegów pielęgnacyjnych, a także zakładać 

trawniki i nowe rabaty. 

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń” - dawniej mawiali 

ludzie. I faktycznie we wrześniu można cieszyć się plonami jabłek (a także 

wielu innych owoców) 

W sadzie we wrześniu pozyskuje się plony m.in. z jabłoni, gruszek, śliw  

i aronii. Należy przy tym usuwać znajdujące się na roślinach zeschnięte 

owoce, tzw. mumie oraz opadły, nadgniły plon. To potencjalne źródła chorób 

i szkodników (a przy tym stołówka dla os). Od drugiej połowy miesiąca 

można przycinać suche pędy malin letnich oraz jeżyn. Do połowy miesiąca 

przeprowadza się cięcie letnie drzew ziarnkowych i pestkowych. Od drugiej 

dekady można zakładać m.in. trawnik i rabaty. 

W warzywniku na bieżąco zbiera się dojrzewające warzywa (spora grupa to 

warzywa korzeniowe oraz warzywa kapustne). Początek września to 

jednocześnie ostatni dzwonek na siew ostatnich warzyw – 

charakteryzujących się krótkim okresem wegetacyjnym, które dadzą jeszcze 

plon jesienią lub na początku zimy. Należy do nich m.in. rukola, rzodkiewka, 

kapusta pekińska i kalarepa.  

Od drugiej połowy września warto sadzić do gruntu większość gatunków 

roślin cebulowych, które kwitną wiosną i są odporne na mróz. To m.in. 

tulipany, krokusy, przebiśniegi, śnieguliczki, szafirki i hiacynty. Rośliny  

w chłodniejszych rejonach można na wszelki wypadek okryć ściółką (ale 

trochę później – po wystąpieniu pierwszych przymrozków). We wrześniu 

wykopuje się byliny niezimujące w gruncie: mieczyki, kanny i dalie. Z roślin 

dwuletnich i bylin do gruntu warto wysadzać rozsady bratków, dziewann, 

niezapominajek, goździków oraz malw. Z roślin, które już przekwitły można 

pozyskiwać nasiona. 

We wrześniu po raz ostatni przycina się żywopłot formowany – zarówno 

liściasty, jak i iglasty. Należy przy tym zaprzestać nawożenia. Iglaki wcześniej 

https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/najlepsze-odmiany-jabloni-do-sadu-przydomowego,29_1966.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/grusze-w-ogrodzie-grusze-letnie-jesienne-zimowe-najlepsze-odmiany,29_3530.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/drzewa-owocowe-odmiany-sliwy-do-przydomowego-ogrodu,29_1578.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/aronia-zdrowy-krzew-owocowy-uprawa-aronii-w-ogrodzie,29_2728.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/pielegnacja-ogrodu/ochrona-roslin-szkodniki-i-choroby-roslin/owocowe-mumie-co-jest-i-czy-nalezy-je-usuwac,14_2483.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/jak-sadzic-maliny-uprawa-malin-w-ogrodzie-przydomowym-krok-po-kroku,29_2018.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/uprawa-jezyn-w-ogrodzie-jezyny-uprawa-sadzenie-ciecie,29_2168.html
https://www.wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/owoce-i-warzywa-w-ogrodzie/najpopularniejsze-warzywa-korzeniowe-siew-pielegnacja-zbior,29_3826.html
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/warzywa/rukola-rokietta-siewna,17_1133/
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/warzywa/rzodkiewka,17_534/
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/warzywa/kapusta-pekinska,17_1246/
http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/warzywa/kalarepa,17_1123/
https://www.wymarzonyogrod.pl/rok-w-ogrodzie/jesien-w-ogrodzie/wykopywanie-i-przechowywanie-bulw-i-klaczy-roslin-ozdobnych-niezimujacych-w-gruncie,49_3428.html
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wchodzą w okres spoczynku, dlatego dokarmiając je (szczególnie azotem) 

można im zaszkodzić (zmniejszy się ich mrozoodporność). Należy przy tym 

pamiętać, że rośliny zimozielone wymagają regularnego podlewania przez 

cały sezon (a zimą sporadycznie – w umiarkowanie ciepłe dni). 

 

 

KĄCIK SMAKOSZA 

Sos paprykowy na zimę 

Składniki: 3 kg czerwonej papryki, 1 papryczka chili, 3 słoiki koncentratu 

pomidorowego, 3/4 szklanki octu, pół szklanki oleju, pół szklanki cukru,  

2 główki czosnku 

Przygotowanie: Paprykę dokładnie umyj i usuń z niej gniazda nasienne wraz 
ze wszystkimi pestkami. Pamiętaj, by wybierać świeże, twarde sztuki. Umyj  
i oczyść także papryczkę chili - najlepiej robić to w rękawiczkach. 

Przygotowane warzywa pokrój na niewielkie kawałki. Całość przepuść przez 
maszynkę do mielenia mięsa. Następnie przełóż do dużego garnka i duś na 
małych ogniu przez 15 minut. Po tym czasie dodaj wszystkie pozostałe 
składniki oprócz czosnku. Duś przez kolejne 10 minut, dokładnie mieszając 
od czasu do czasu. Na koniec dodaj czosnek i duś przez kilka minut. Jeszcze 
gorący sos paprykowy dokładnie wymieszaj  
i przełóż do wyparzonych wcześniej słoików. 
By zachować na dłużej jego świeżość - sos 
można pasteryzować. 

Sos paprykowy stanowi świetny dodatek do 
mięs czy makaronów. Można przygotować  
z niego aromatyczną pastę lub dusić w nim 
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mięso. Warto go przygotować także w mniejszych słoikach, bo smakuje 
doskonale jako dodatek do kanapek czy oryginalny dip do czipsów lub 
warzyw. 

Przysmaki z aronii 

Pomimo iż aronia to niewymagająca i wartościowa roślina. Jest jednak nie 
lubiana. Cierpkie, kwaśne jagody, nie nadają się do bezpośredniego spożycia 
i nie zawsze wiadomo, co z nimi zrobić, dlatego niechętnie z nich korzystamy. 
Jednakże są bardzo wartościowe i zawierają wiele łatwo przyswajanych 
składników odżywczych. Wprawdzie z powodu dużej zawartości garbników 
owoce aronii nie nadają się do spożycia na surowo, ale z powodzeniem można 
z nich przyrządzać przetwory. Owoce aronii przeznaczone na przetwory, 
powinny być dojrzałe i zdrowe. Najlepiej zbierać je po pierwszych 
przymrozkach lub po zbiorze umieścić na krótko w zamrażalniku, gdyż po 
przemrożeniu tracą swoją cierpkość. 

Dżem z aronii 

Po oczyszczeniu, umyciu i wysuszeniu, z owoców można przygotowywać 
dżem. Około 1 kg owoców zasypuje się 0,5-1 kg cukru, krótko podgrzewa, 
zalewa 0,5 szklanki wody i gotuje aż do zgęstnienia, a następnie przekłada do 
słoiczków i odstawia do wystygnięcia. 

Konfitury z aronii 

Z owoców aronii można też przygotować konfitury. W tym celu 1 kg owoców 
gotuje się trzykrotnie po 20-30 minut w gęstym syropie cukrowym, 
przygotowanym z 1-2 kg cukru i 1-2 szklanek wody, a następnie umieszcza  
w słoikach i szczelnie zakręca. 

KRUCHE CIASTO Z BUDYNIEM I BRZOSKWINIAMI 

Składniki na ciasto: 250 g masła, 2 jajka, 3 szklanki mąki pszennej,  
1 szklanka cukru pudru, 2 opakowania, cukru waniliowego, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia 

Masa budyniowa: 1l mleka, 2 budynie waniliowe, 
1 łyżka mąki ziemniaczanej, 2 łyżki cukru 

Dodatkowo: 1 puszka lub kilka świeżych 
brzoskwiń, tłuszcz i bułka tarta do formy, cukier 
puder do posypania (opcjonalnie) 

http://rosliny.urzadzamy.pl/baza-roslin/owocowe/aronia-wielkoowocowa-aronia-czarna,16_542/
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Wykonanie: Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, dodać okrojone masło, 

cukier puder, cukry waniliowe, jajka i szybko zagnieść gładkie ciasto. Ciasto 

zawinąć w folię spożywczą i włożyć na 30 minut do lodówki. Po tym czasie 

odkroić ¾ ciasta i wylepić nim dno prostokątnej formy do pieczenia  

o wymiarach 22×32 cm (wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą). 

Budynie i łyżkę mąki ziemniaczanej rozpuścić w szklance mleka. Pozostałe 

mleko zagotować z dodatkiem cukru. Na gotujące mleko wlać mleko  

z proszkiem budyniowym i cały czas mieszając gotować do uzyskania gęstego 

budyniu. Ciepły budyń wyłożyć na kruchy spód. Brzoskwinie osączyć  

z zalewy i pokroić w kostkę. Pokrojone brzoskwinie wyłożyć na masie 

budyniowej. Na wierzch ciasta pokruszyć lub zetrzeć na tarce pozostałe 

ciasto. Ciasto piec 45 minut w temperaturze 160 stopni. Wystudzone ciasto 

można posypać cukrem pudrem. 

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

 

 

Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp 

do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

 

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  120  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

