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400 lat temu Matka Boża ogłosiła się Królową Polski 
  

Naród Polski od zarania dziejów wyczuwał, że wszelkie dobro pochodzi od 
Boga i Bogu należy je składać w ofierze przez Maryję. Matka Boża wybrała 
sobie Polaków i obdarzyła ich wyjątkową łaskawością. Osobiście wyraziła 
życzenie, aby polskie królestwo oddać Jej w opiekę. Jeszcze przed ślubami 
Jana Kazimierza sama nazwała się Królową Polski - najpierw w Neapolu 
w roku 1608, a później 8 maja 1610 r. w Krakowie.  

Żył wtedy w Neapolu sławny ze swej 
świętości i Bożych darów jezuita, ojciec 
Juliusz Mancinelli (1537-1618), bliski 
przyjaciel polskiego króla - Zygmunta III 
Wazy. Był on wielkim misjonarzem. 
Apostołował w Europie, pieszo przeszedł 
sporą część Azji i Afryki. Miał opinię 
proroka i cudotwórcy. Zakładał wiele dzieł 
miłosierdzia, a tam, dokąd przybywał, 
stwierdzano liczne nawrócenia. Kapłan 
ten odznaczał się wielkim nabożeństwem do Niepokalanej i świętych 
polskich, szczególnie zaś czcił św. Stanisława biskupa i św. Stanisława Kostkę. 
Modlił się też często za Polskę. 

Gdy 14 sierpnia 1608 r. ojciec Juliusz Mancinelli zatopiony w modlitwie  
w klasztorze Il Gesu Nuovo w Neapolu pragnął oddać najgłębszą cześć 
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Wniebowziętej, ukazała mu się Niepokalana Dziewica z Dzieciątkiem na ręku. 
Była okryta królewską purpurą. U Jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka. Ojciec 
Juliusz nigdy nie widział Maryi w tak wielkim majestacie i zapragnął 
pozdrowić Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy 
Najświętsza Panna powiedziała: "A czemu Mnie Królową Polski nie zowiesz? 
Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, 
ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie". 

Za zezwoleniem swych przełożonych, którzy zbadali to objawienie,  
o. Mancinelli opowiedział o nim swojemu przyjacielowi, jezuicie,  
o. Mikołajowi Łęczyckiemu. Za jego pośrednictwem wiadomość o objawieniu 
dotarła do króla Zygmunta III Wazy, który wespół z ks. Piotrem Skargą i całym 
zakonem jezuitów szybko rozgłosił, że sama Bogarodzica raczyła nazwać się 
i ogłosić Królową Polski i że "wielkie rzeczy dla nas zamierza". 

Entuzjazm w naszej Ojczyźnie był nie do opisania. Przekazywano sobie tę 
wspaniałą wieść o tym, że Matka Boża wybrała na swe narzędzie włoskiego 
kapłana, by nikt nie mógł Polakom zarzucić, że sami to wymyślili.  
W 1610 r. wybrał się o. Juliusz pieszo do Polski jako pielgrzym. Chciał ujrzeć 
państwo, które jest Królestwem Maryi. Mając 73 lata, podjął długą, pełną 
niebezpieczeństw drogę z Neapolu do Krakowa. 

Gdy 8 maja 1610 r. zjawił się w Krakowie, pierwsze swe kroki skierował do 
katedry wawelskiej. W czasie celebrowania Mszy Świętej za pomyślność 
naszego królestwa, ukazała mu się ponownie Maryja w olśniewającym 
majestacie i powiedziała te słowa: "Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką 
tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim  
i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, 
miłościwą".  
Dni pobytu o. Mancinellego w Krakowie były dla miasta czasem szczególnego 
uniesienia religijnego. Pamięć o pątniku spieszącym do Polski z dobrą nowiną 
przetrwała długo. Proces beatyfikacyjny o. Juliusza nie został doprowadzony 
do końca, ponieważ na przeszkodzie stanęła kasata zakonu jezuitów. 

Odkąd Maryja objawiła się o. Juliuszowi Mancinellemu, wzrosła w naszym 
Narodzie cześć oddawana Matce Bożej. Królowie, hetmani, rycerze, 
mieszczanie i cały lud często oddawali się Jej jako słudzy i niewolnicy.  
W uroczystość Wniebowzięcia NMP w 1628 r. Kraków przyozdobił iglicę 
wieży kościoła Mariackiego pozłacaną koroną. W ten sposób jako pierwszy 
dał zewnętrzny wyraz wierze w królowanie Maryi nad Narodem. 

W XVII w. wiele burz przeszło nad Polską, ale i danych jej było wiele znaków 
specjalnej opieki Królowej. Maryja wciąż czekała na ofiarowanie jej państwa 
i całego Narodu. Gdy pod nawałą potopu szwedzkiego Polska zdawała się 
ginąć, a król znalazł się na wygnaniu, biskupi polscy, zgnębieni, donieśli 
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Papieżowi: "Zginiemy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami". Papież Aleksander 
VII odpowiedział pisemnie z całą mocą: "Nie! Maryja was wyratuje! Toć to 
Polski Pani. Jej się poświęćcie, jej się ofiarujcie, ją ogłoście Królową, przecież 
Sama tego chciała". 

1 kwietnia 1656 r. w atmosferze powszechnego wzruszenia wiernych król Jan 
Kazimierz otoczony biskupami i senatorami w obecności legata papieskiego 
urzędowo i uroczyście ogłosił Maryję Królową Polski. Chwiejącą się na głowie 
ostatnich królów koronę przeniesiono na skronie Matki Zbawiciela. Wtedy to 
po raz pierwszy podczas publicznego odmawiania Litanii Loretańskiej przez 
nuncjusza papieskiego padło wezwanie: "Królowo Korony Polskiej".  
Tysięczne rzesze rycerstwa, mieszczaństwa i chłopstwa padły na kolana, 
wypowiadając słowa modlitwy "Pod Twoją obronę". Na tron polski wstąpiła 
na wieki królująca Narodowi Bogarodzica Dziewica Maryja! Rzym i całe 
chrześcijaństwo radowało się tym faktem, a kult Matki Bożej zaczął się 
szerzyć. 

Źródło: ks. Ksawery Wilczyński, http://www.sekretariatfatimski.pl/ 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 

 

Kochane dzieci! 

Przed Wami kolejna krzyżówka. Hasło zapisane jest w okrągłych polach. 

Powodzenia! 

 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 

 

http://www.sekretariatfatimski.pl/
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1. Jeden z ewangelistów. 

2. …….. Paschalne – okres w roku liturgicznym. 

3. Pierwsza Osoba Boska. 

4. Zwierzęta, z którymi przebywał w jaskini Daniel. 

5. Przebywał 3 dni we wnętrzu ryby. 

6. Rozmowa z Bogiem. 

7. Uczeń, który wziął matkę Jezusa do siebie. 

     (HŁ) 

 

 

Sakrament Chrztu Świętego  
w kwietniu przyjęli: 
- Antoni Andrzej Zalech - Bronków  
- Witold Artur Milczarz – Wrocław 
 
Do wieczności w kwietniu 
odeszli: 
- Zygmunt Łukaszewicz – Dychów 
- Mirosław Ostrowski – Stary Zagór 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie:  

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 

ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
MAJ 2019 
NIEDZIELA 05.05.2019 
godz. 8.00 – śp. Wacław Siepiora  
w 3 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Henryk Milicki  
w 1 rocznicę śmierci 
ŚRODA 08.05.2019 

godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 8 
PIĄTEK 10.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 10 
SOBOTA 11.05.2019 
godz. 16.00 – w intencji Stanisława 
z okazji 95  urodzin 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 11 
NIEDZIELA 12.05.2019 
godz. 8.00 – w intencji Kornelii w 10 
rocznicę urodzin, dziękczynno-
błagalna  
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Zakrzewski – od chrześnicy 
PONIEDZIAŁEK 13.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 13 
ŚRODA 15.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 15 
PIĄTEK 17.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 17 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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SOBOTA 18.05.2019  
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 18 
NIEDZIELA 19.05.2019 
godz. 8.00 – śp. Anna, Maria, 
Eleonora, Antoni i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – I Komunia – w intencji 
dzieci i ich rodziców 
PONIEDZIAŁEK 20.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 20 
WTOREK 21.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 21 
ŚRODA 22.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 22 
CZWARTEK 23.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 23 
PIĄTEK 24.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 24 
NIEDZIELA 26.05.2019 
godz. 8.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 26 
godz. 11.00 – w intencji wszystkich 
Matek 
ŚRODA 29.05.2019  
godz. 11.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 29 
PIĄTEK 31.05.2019 
godz. 18.00 – w intencji Moniki  
i Piotra Straszkiewicz z okazji  
15 rocznicy ślubu 
 
CZERWIEC 2019 
SOBOTA 01.06.2019 
godz. 16.00 – w intencji Honoraty  
i Arkadiusza Łabędzkich z okazji  

10 rocznicy ślubu oraz w intencji ich 
dzieci Zuzi, Jasia i Antosi 
NIEDZIELA 02.06.2019 
godz. 8.00 – śp. Anna, Władysław, 
Jan, Julia Stelmaszuk 
godz. 11.00 – w intencji Karola i Jana 
z okazji imienin i urodzin 
godz. 11.00  - w intencji Henryki  
i Bogumiła Brażyckich z okazji 30 
rocznicy ślubu oraz z okazji 50 
urodzin Henryki  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
MAJ 2019 
NIEDZIELA 05.05.2019 
godz. 9.30 – w intencji wszystkich 
członków OSP Bronków z okazji 
Świętego Patrona  
CZWARTEK 09.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 9 
NIEDZIELA 12.05.2019 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 
w 13 rocznicę śmierci  
CZWARTEK 16.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 16 
NIEDZIELA 19.05.2019 
godz. 9.30 – śp. Małgorzata 
Zdrojewska – od córki Emilki, 
rodziców i brata Marcina z rodziną 
NIEDZIELA 26.05.2019 
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak  
CZWARTEK 30.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 30  
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CZERWIEC 2019 
NIEDZIELA 02.06.2019 
godz. 9.30 – śp. Bożena Siuda  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
MAJ 2019  
NIEDZIELA 05.05.2019 
godz. 12.30 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 5 
WTOREK 07.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 7 
NIEDZIELA 12.05.2019 
godz. 12.30 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 12 
WTOREK 14.05.2019 

godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 14 
NIEDZIELA 19.05.2019 
godz. 13.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 19 
NIEDZIELA 26.05.2019 
godz. 12.30 – śp. Stanisława, 
Władysław Wankowicz i zmarli  
z rodziny 
WTOREK 28.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 28 
 
CZERWIEC 2019 
NIEDZIELA 02.06.2019 
godz. 16.00 – śp. Stanisław Haber 
 

                                                (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. 

U STÓP KRÓLA UTAJONEGO W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE  

Czy rozważamy niezgłębioną tajemnicę, która sprawiła, że Jezus stał się 

więźniem naszych ołtarzy?  

Dwadzieścia wieków temu… z sercem skrwawionym, ze śladami łez Boskiej 

swej Matki na czole, pnie się Jezus na górę Syjonu, tam w Wieczerniku odbyć 

ma z uczniami Ostatnią Wieczerzę. Zraniła Go miłość, On, który nas ukochał 

ponad wszystko… staje się naszym chlebem… daje się na w Hostii Świętej aż 

do skończenia świata. 
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O cudzie pokory!... Bóg Niebios, Władca Świata staje się ninewolnikiem ludzi; 

Dawca Żywota, sam się wyniszcza. Istotnie, do nas należysz, Więźniu w 

Tabernakulum!... Jesteś w naszej moocy… Pozwól, że zbliżymy się do Ciebie, 

że ucałujemy Twe kajdany, że błogosławić będziemy murom, które Cię wśród 

nas zatrzymują. 

A jednak jesteś w Hostii, Wielkim i Zpomnianym, prawie obcy wśród 

własnych swoich dzieci. Powiedziałeś do Małgorzaty Marii, kochać, a nie być 

kochanym, błogosławić, a być lżonym,rozsiewać dobrodziejstwa, by jako 

nagrodę otrzymywać obelgi – co za niesprawiedliwa,okrutna zapłata, co za 

ohydna niewdzięczność. 

A Moje Serce tak was pragnie, Jam Waszą Siłą, Waszą Mocą, pójdźie chorzy, 

biedni, grzesznicy, Jam jest Przebaczenie Boże… Jam jest Miłość! Smutne jest 

życie i pełne zawodów! Nie złorzeczcie Mu jednak, nie marnujcie 

kosztownego skarbu łez waszych… nie narzekajcie. Chodźcie… stańcie się 

wybrańcami mojej Eucharystii, zadośćuczyniajcie za zbrodnie grzeszników  

i za włąsne niewierności. Rozszerzajcie Królestwo mej miłości! Czas 

nagli,przybliżyła się godzina mego Miłosierdzia, godzina Królowania Serca 

Mego nad światem. Miłości pragnę! Miłujcie Mnie do szaleństwa i sprawcie, 

bym był kochany miłością bez granic! Wy, przyjaciele moi,przystąpcie, 

wznieście się na rękach Maryi aż do otwartego boku Mego i złóżcie pełen 

miłości pocałunek i zadośćuczynienia za tyle niewdzięczności. Obowiązkiem 

więc naszym jest wynagradzać Jezusowi za obrazę wyrządzoną przez grzechy 

nasze i naszych bliźnich, ale jakże mało nas przychodzi, aby Mu wynagradzać. 

                                                                                                                                                                     (BS) 

 

        Tak się składa, z e często ostatnio piszę o emeryturze ale wynika to  
z wielu zmian jakie ostatnio zachodzą a takz e pytan  jakie do mnie trafiają. 

    Przytoczę hasło, które jest wiodącym dla dzisiejszego artykułu - 
EMERYTURA NIE JEST USTALANA RAZ NA ZAWSZE - a oznacza to, że możemy 
ją przeliczać, zwiększać nie czekając tylko na roczną waloryzację. 

    Spojrzałem ostatnio w statystyki aby ustalić jakie wysokie emerytury 
osiągają osoby, które przeszły na emeryturę w ubiegłym roku. Z danych tych 
wynika, że średnia emerytura kobiet  wynosi dla tej grupy 1625,79 złotych 
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brutto a dla mężczyzn 2633, 80 złotych brutto. Jak widać są to kwoty 
niewielkie i trudno dziwić się, że bardzo wielu takich emerytów decyduje się 
na dorabianie do świadczenia. Po roku pracy emeryt może wystąpić  
o zaliczenie mu składek i przeliczenie emerytury. Ile może zarobić emeryt aby 
nie stracić swojego świadczenia emerytalnego. Otóż dla emerytów, którzy 
osiągnęli powszechny wiek emerytalny / kobiety 60 lat a mężczyźni 65 lat/ 
nie ma żadnych ograniczeń, mogą oni zarabiać ile chcą, bez obawy 
zawieszenia lub zmniejszenia pobieranego świadczenia. Natomiast ci ,którzy 
z innych powodów otrzymują renty lub emerytury od tego roku mogą 
dorabiać;  

- do 3206,28 złotych brutto bez zmniejszenia świadczenia,  

- do kwoty 5954,30 złotych brutto świadczenie zmniejszone zostaje o sumę 
przekroczenia   kwoty 70% przeciętnego wynagrodzenia, 

- powyżej tej kwoty ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. 

     Jakie są sposoby na podwyższenie swojej emerytury? Otóż inaczej sprawa 
wygląda przy pobieraniu emerytury według starego systemu a inaczej dla 
pobierających świadczenie na nowych zasadach.  

a/ dla osób urodzonych do 31 grudnia 1948 roku można wystąpić  
o przeliczenie emerytury składając stosowny wniosek i załączając niezbędne 
dokumenty. Będą to okresy, które z różnych względów nie były zaliczone w 
momencie składania wniosku emerytalnego niezaliczone okresy studiów, 
służby wojskowej a zwłaszcza oświadczenia o sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem wraz z aktem urodzenia. Zwłaszcza warto przeliczyć okresy 
sprawowania opieki nad dzieckiem, bowiem do 30.04 2015 roku do podstawy 
wymiaru doliczano 0,7 % za każdy rok a po tej dacie  zaczęto zaliczać 1,3 % 
do podstawy. Nie są to może astronomiczne kwoty ale zawsze o kilka złotych 
emerytura może wzrosnąć po przeliczeniu. 

b/ osoby przechodzące na emeryturę według nowych zasad a więc  
z zaliczonym kapitałem początkowym, mogą występować o przeliczenie tego 
kapitału. Tutaj również ważne jest przeliczenie kapitału z zaliczeniem 
okresów opieki nad dzieckiem, odnalezieniem starych dokumentów  
o zatrudnieniu, które nie było uwzględniana itp. 

     Warto więc przejrzeć stare dokumentu, poprosić Zus o wyliczenie 
emerytury na nowo a jeżeli dorabia się do emerytury występować  
o doliczenie okresów składkowych. 

(ZP)
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„Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas 
zimno w nocy” – Pankracy, Serwacy  
i Bonifacy to tak zwani „Zimni Ogrodnicy”, 
którym towarzyszy Święta Zofia – połowa 
miesiąca to ostatni dzień, w którym mogą 
wystąpić przymrozki.  
Ochrona przed przymrozkami. Aby ochronić 
wrażliwe rośliny przed przymrozkami należy je zabezpieczyć. Można do tego 
wykorzystać białą agrowłókninę. Okrywamy nią rośliny jeszcze przed 
zachodem słońca i odkrywamy wczesnym rankiem. Na początku miesiąca 
można wysiewać jeszcze ciepłolubne gatunki kwiatów jednorocznych. Jeśli 
będziemy wysiewać rośliny w odstępach czasowych to nasza rabata będzie 
dłużej kwitnąć i cieszyć oko. Co dwa tygodnie można do rabaty dosiewać 
maciejkę – będzie pięknie kwitła i cieszyła swoim zapachem przez całe lato. 
Na początku miesiąca wsadzamy do gruntu mieczyki, a po połowie miesiąca 
dalie. Dobrze jest je zaprawić przed wsadzeniem do gruntu preparatem 
grzybobójczym. 
Przycinanie krzewów kwitnących. Maj jest okresem przycinania krzewów 
kwitnących wczesną wiosną takich jak: forsycje, tawuły czy tamaryszki. Nie 
wykonujemy tej operacji co roku, wystarczy raz na 2-3 lata. Zabieg ten 
ogranicza rozrost roślin, ale też stymuluje je do kwitnienia w kolejnych latach. 
Pędy skraca się najczęściej o 1,3 długości. Koniecznie usuwamy pędy 
wybijające od podkładki i odrosty korzeniowe – zagłuszają one odmianę 
szlachetną. Po Zimnych Ogrodnikach możemy wymienić bratki w naszych 
donicach na inne rośliny letnie. Begonie, pelargonie, surfinie będą kwitły aż 
do mrozów. Pamiętajmy o ich regularnym podlewaniu i nawożeniu. Nawozy 
stosowane do roślin kwitnących zawierają więcej składników które są 
wymagane w procesie kwitnienia – między innymi potasu i fosforu. 
Odchwaszczenie trawy. W maju mamy już za sobą koszenie i nawożenie 
trawy. Teraz przychodzi czas na odchwaszczenie. Mniejsze skupiska 
chwastów (roślin których nie chcemy na naszym trawniku) możemy 
pozbywać się ręcznie. Do większych wykorzystujemy preparaty chemiczne – 
herbicydy zwalczające rośliny dwuliścienne. Pierwsze warzywa. Na 
początku maja dojrzewają w gruncie: szczypiorek, koperek, rzodkiewka  
i sałata. Młode rzodkiewki są bardzo zdrowe i możemy je spożywać wraz  
z liśćmi. Koper i szczypiorek zrywamy bezpośrednio do spożycia. Pod koniec 
lata dojrzałe kwiatostany tego drugiego wykorzystujemy jako przyprawę do 
przetworów. W pierwszej połowie maja wysiewamy warzywa takie jak 
pietruszka i marchew. W drugiej warzywa ciepłolubne: fasolę szparagową, 
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ogórki, dynię, cukinię. Aby przyspieszyć pojawianie się części jadalnych 
możemy rośliny wysadzać do gruntu z rozsady. Jednak wykonujemy to po 
ostatnich przymrozkach. Pomidory z rozsady sadzimy w drugiej połowie 
maja. Dwa tygodnie po ich posadzeniu możemy je zasilić saletrą amonową lub 
innymi nawozami wieloskładnikowymi. 
Majowe cięcie drzew owocowych. Jeśli nie udało nam się przyciąć drzew 
owocowych w zimie to ostatnią możliwością jest przycięcie ich w trakcie 
kwitnienia. Takie cięcie reguluje nam wzrost drzewa. Cięcie majowe 
umożliwia nam zaobserwowanie które pąki kwiatowe przetrwały zimę.  
W trakcie takiego cięcia wycinamy nadmiar przyrostów jednorocznych, pędy 
chore, uszkodzone przez mróz, rosnące w dół i krzyżujące się. Przy okazji 
wytniemy sporo kwiatów, ale za to te które pozostaną będą dużo większe. 
Cięcie wykonujemy w słoneczny i suchy dzień aby zabezpieczyć drzewo przed 
chorobami. Rany po cięciu grubszych gałęzi smarujemy specjalnym 
preparatem, najlepiej ze środkiem grzybobójczym. W trakcie kwitnienia 
roślin pestkowych (wiśnie, czereśnie, śliwy) należy wykonać opryski 
przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych i powtórzyć je po 
kwitnieniu.  
Ochrona przed szkodnikami. W maju pojawiają się również pierwsze 
pokolenia mszyc, a także mogą pojawić się przędziorki. Należy dokładnie 
lustrować rośliny które są szczególnie narażone na te szkodniki,  
i niezwłocznie wykonać zabieg zwalczania. W połowie maja możemy również 
zwalczać owocówkę śliwkóweczkę – pierwszego pokolenia na śliwce. W maju 
szczególnie należy pochylić się nad różami, na których w tym okresie można 
zaobserwować mszyce, skoczka różanego a także nimułkę różaną. 
 

Kapuśniak z młodej kapusty 

½ główki młodej kapusty, 350 g młodych 
ziemniaków, 1 marchewka, 3 łyżki oleju 
roślinnego, 1 cebula, 250 g kiełbasy wiejskiej, 
opcjonalnie – 1/3 szklanki białego wina, 1 i 1/2 litra bulionu drobiowego lub 
mięsnego lub rosołu, przyprawy: 1 łyżeczka kminku, ½  łyżeczki cząbru,  
1 listek laurowy i ziele angielskie, pęczek koperku, 2 łyżki mąki 

https://www.kwestiasmaku.com/blog-kulinarny/kapusniak-z-mlodej-kapusty-z-mlodymi-ziemniakami-i-koperkiem
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Przygotowanie:  

Kapustę umyć i pokroić na cienkie i niezbyt długie paski. Ziemniaki oskrobać 
i pokroić w kostkę. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. 
W dużym garnku na łyżce oleju poddusić pokrojoną w kosteczkę cebulę. 
Dodać pokrojoną na półplasterki kiełbasę i razem podsmażyć. Dodać kapustę, 
ziemniaki i marchewkę. Wlać wino jeśli je używamy. Zalać bulionem  
i zagotować. W międzyczasie doprawić kminkiem, cząbrem, listkiem 
laurowym i zielem oraz solą i pieprzem. Przykryć i gotować przez ok. 15 
minut do miękkości warzyw. Na patelni podsmażyć mąkę. Gdy zacznie się 
rumienić dodać pozostałe 2 łyżki oleju i wymieszać. Wlewać stopniowo około 
1/2 - 1 szklanki wywaru z zupy jednocześnie energicznie mieszając aż nie 
będzie grudek. Przelać do garnka z zupą, wymieszać i zagotować. Gotować 
przez ok. 2 minuty, na koniec dodać dużą ilość posiekanego koperku. W razie 
potrzeby doprawić solą i pieprzem. 
 
Bigos z młodej kapusty 
 
Składniki: 1 duża główka młodej kapusty, 1 duża 
laska kiełbasy wędzonej, 30-40 dkg mięsa       
(wieprzowe, drób), 1 średnia cebula, średnia 
marchewka, koncentrat pomidorowy, 3-4 liście 
laurowe, 6-7 ziarenek ziela angielskiego, kilka 
ziarenek pieprzu, sól, papryka mielona słodka,  
1 łyżka octu winnego. 

Sposób przygotowania przepisu: 

Kapustę obrać, umyć, osuszyć i poszatkować. Zalać wodą w garnku, jednak 
wody nie może być więcej niż kapusty. Zetrzeć marchew i dodać do kapusty. 
Wrzucić pieprz, ziele angielskie i liście laurowe. Gotować ok 15 minut bez 
przykrycia. Mięso i kiełbasę pokroić, oprószyć papryką i podsmażyć dosyć 
długo. Zalać mięso ok. 3 chochlami wody z kapusty i dusić przez ok 10 minut. 
Dodać do kapusty. Doprawić koncentratem pomidorowym i solą. Chwilę 
pogotować na małym ogniu, ale dosłownie 3-4 minuty. Cebulę posiekać  
i podsmażyć. Dodać również do bigosu. Można zrobić zasmażkę z mąki, 
jednak odradzam to osobom dbającym o sylwetkę ;) Doprawić bigos z młodej 
kapusty solą i ew. pieprzem, chociaż dając wcześniej dużo pieprzu  
w ziarenkach nie ma takiej potrzeby. Dodać łyżkę octu. Zamieszać. Podawać 
posypany koperkiem, z chlebem lub ziemniakami ;)  

https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/bigos-z-mlodej-kapusty-8/bigos-z-mlodej-kapusty-15
https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/bigos-z-mlodej-kapusty-8/bigos-z-mlodej-kapusty-15
https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/bigos-z-mlodej-kapusty-8/bigos-z-mlodej-kapusty-15
https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/bigos-z-mlodej-kapusty-8/bigos-z-mlodej-kapusty-16
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Proste ciasto drożdżowe z rabarbarem 

Ciasto: 4 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mleka, 3 jajka, 3/4 
szklanki oleju, 3/4 kostki świeżych drożdży, 1 opakowanie cukru 
waniliowego szczypta soli. Kruszonka:  1 szklanka mąki, 0,5 kostki masła, 0,5 
szklanki cukru pudru. Dodatkowo:  300 g rabarbaru  
Przygotowanie: Jajka wymieszać z cukrem i cukrem waniliowym za pomocą 
rózgi kuchennej. Dodać pokruszone drożdże, ciepłe mleko oraz olej  
i ponownie wymieszać. Rózgę wymienić na łyżkę i cały czas mieszając, 
dodawać partiami przesianą mąkę oraz sól. Ciasto przykryć ściereczką  
i odstawić w ciepłe miejsce na 3h. Przygotować kruszonkę: do miski wsypać 
mąkę, cukier i dodać pokrojone w kostkę masło. Wszystko rozcierać palcami, 
aż powstaną grudki ciasta i odstawić do lodówki. Kiedy ciasto wyrośnie 
przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Rabarbar pokroić na 
małe kawałki i równomiernie poukładać na przygotowanym cieście (dobrze, 
żeby zostały puste przestrzenie, ciasto drożdżowe lubi oddychać), a wierzch 
posypać przygotowaną kruszonką i odstawić na kolejne 30 min. Następnie 
piec 40 min., do suchego patyczka i zarumienia się kruszonki  w piekarniku 
nagrzanym do 180 stopni. Upieczone ciasto wystudzić.                                                                    

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

Intencja ewangelizacyjna: 

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem 
jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.
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Mie się c zni k  Pa ra f i i  p .w.  Mi ł os ie rd zia  Bo że g o w Dy ch owie  
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Wyda w ca   
Pa ra f ia lny  Od d zia ł  Ak cji  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  1 40  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 ste r @ w p.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 .  
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