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JEZU  UFAM TOBIE 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                        NR 89  Wrzesień’ 2019 

 

Ś w ię t o P o dw yż sz en i a K r z yż a  
 
Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Kościół katolicki 14 września. Wiąże się 
ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także 
wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie 
tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. 
  

Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. 
Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku  
i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci  
w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 
14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość 
Podwyższenia Krzyża świętego. 

 
Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci 

Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował 
formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu 

upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym 
bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem 
Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwyciężysz". 
Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie. 
 
Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano 
Jezusa umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej korony 
na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. 
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Od wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Kościele łacińskim 
zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazuje na mękę i śmierć Chrystusa 
jako cenę zbawienia. W tradycji prawosławnej do dziś używany jest krzyż chwalebny. 
 
Od czasów Konstantyna, kiedy to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej 
wiary krzyż stał się znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo 
często używany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy 
modlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używany przy 
wszelkich błogosławieństwach. 
 
Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają się 
najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: "Krzyż Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech 
praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się 
ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, 
otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi  
i dziedzicami". 
 
Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem 
błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na 
szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się 
szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. 

Źródło: www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,31672,o-swiecie-podwyzszenia-krzyza.html 

 

Drogie dzieci! Przed wami kolejna łamigłówka, dzięki której sprawdzicie swoją 
wiedzę biblijną.  Na odpowiedzi czekamy do 12 września. Miłej zabawy!!! 
 

1. Zanim dotarł do Niniwy rzekł słowa 
prorocze  
siedział w brzuchu ryby trzy dni  
i trzy noce. 

A. Abraham  
B. Jonasz  
C. Salomon  
D. Eliasz  
2. To miasto w judzkiej krainie jako 

królewskie słynie 
 z niego Dawid pochodził w nim się 
Mesjasz narodził. 

A. Nazaret  
B. Betlejem  
C. Jerozolima  

3. Kiedy ludzie żyli grzesznie mąż ten  
z pobożności słynął 
Bóg ukarał świat potopem  
on - ocalał z rodziną. 

A. Noe  
B. Lot  
C. Abel  
4. Syn Dawida i Batszeby po dziś dzień 

z mądrości słynie  
Ten król wybudował pierwszą  
w Jerozolimie świątynię. 

A. Salomon  

B. Józef  

C. Hiob                                               (HŁ) 

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,31672,o-swiecie-podwyzszenia-krzyza.html
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Sakrament Chrztu Świętego w lipcu 

i sierpniu przyjęli: 
- Nicole Zuber - Belgia 
- Marek Aleksander Jankowski – 
Zielona Góra 
 

( Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 
ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych ) 
 
WRZESIEŃ 2019  

NIEDZIELA 08.09.2019 
godz. 8.00 – śp. Władysław, Jan, 
Julia Stelmaszuk, sp. Maria, Andrzej 
Bierka 
godz. 11.00 – śp. Włodzimierz 
Sieniawski w 11 rocznicę śmierci, 
śp. Franciszka i Józef Sieniawscy 
ŚRODA 11.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Maria, Helena  
PIĄTEK 13.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Józefa, Stanisław 
Niemiec  
SOBOTA 14.09.2019 
godz. 17.00 – w intencji Stefanii  
i Stanisława Nadolnych z okazji 45 
rocznicy ślubu  
NIEDZIELA 15.09.2019 
godz. 8.00 – śp. Władysława, Jan 
Saganowscy 
godz. 11.00 – śp. Jan Nowak w 37 
rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
ŚRODA 18.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Stanisław i Anna 
Żółtańscy 

PIĄTEK 20.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Aniela, 
Mieczysław, Janina Nadolni  
w kolejną rocznicę śmierci i zmarli 
z rodziny  
SOBOTA 21.09.2019 
godz. 11.00 – w intencji Klary 
Grzegorskiej z okazji chrztu 
świętego, oraz w intencji jej 
rodziców Sylwii i Andrzeja 
NIEDZIELA 22.09.2019 
godz. 8.00 – śp. Michalina, Jakub 
Świżewscy, śp. Anna, Władysław 
Dworak 
godz. 11.00 – śp. Agnieszka  
i Eugeniusz Kogut  
ŚRODA 25.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Zygmunt 
Łukaszewicz – od rodziny Klęk 
PIĄTEK 27.09.2019 
godz. 18.00 - śp. rodzice: Jerzy 
Matusewicz, śp. Stefania, Jan 
Andrzejuk 
NIEDZIELA 29.09.2019 
godz. 8.00 – śp. Franciszek, 
Katarzyna, Maria, Stanisława z 
rodziny Kukla, śp. Marcin, 
Franciszka Nowak, śp. Leokadia  
i Stanisława 
godz. 11.00 – śp. Ludwika, Jan 
Pawłowscy  
PAŹDZIERNIK 2019  

ŚRODA 02.10.2019 
godz. 17.30 – dziękczynno-błagalna 
w kolejna rocznicę ślubu Moniki  
i Piotra Pruchniak 
PIĄTEK 04.10.2019 
godz. 17.30 – w intencji 
wynagradzającej z grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
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SOBOTA 05.10.2019 
godz. 17.30 – śp. Michał Najdyk  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 06.10.2019 
godz. 8.00 – śp. Jadwiga, Franciszek 
Piotrowicz, śp. Teresa Wiśniewska 
godz. 11.00 – w intencji Patryka  
z okazji 8 urodzin 
 

  
WRZESIEŃ 2019  

NIEDZIELA 08.09.2019 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Franaszek i Podsada 
CZWARTEK 12.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Anna, Piotr, 
Eugeniusz, Wojciech, Michał Tracz  
NIEDZIELA 15.09.2019 
godz. 9.30 – śp. rodzice Aleksandra, 
Stanisław oraz śp. brat Stanisław 
Chmiel 
CZWARTEK 19.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Michał Tracz  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 22.09.2019 
godz. 9.30 – śp. Elżbieta Klinik – od 
P. Teresy Podsada 
SOBOTA 28.09.2019 
godz. 15.00 – ślub: Angelina Janasik 
i Jarosław Gdowski 
NIEDZIELA 29.09.2019 
godz. 9.30 – śp. Waleria, Józef, 
Teresa, syn Józef z rodziny 
Palarczyk, śp. Halina i Kazimierz 
Kapłon, śp. Józef Luberda 
 

PAŹDZIERNIK 2019 

CZWARTEK 03.10.2019 
godz. 17.30 – o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże dla 
rodziny Klinik 
NIEDZIELA 06.10.2019 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 7 rocznicę śmierci 
 

 
WRZESIEŃ 2019  

NIEDZIELA 08.09.2019 
godz. 12.30 – śp. Michał Sowa  
w 3 rocznicę śmierci 
WTOREK 10.09.2019 
godz. 18.00 – za parafian  
NIEDZIELA 15.09.2019 
godz. 12.30 – śp. Jan Szulc w 22 
rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
WTOREK 17.09.2019 
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Żółtański w 8 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 22.09.2019 
godz. 12.30 – śp. Jan Cybulski w 6 
rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 29.09.2019 
godz. 12.30 – śp. Aniela, Stanisław 
Tamborscy i zmarli z rodziny  
PAŹDZIERNIK 2019 

WTOREK 01.10.2019 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 06.10.2019 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 10 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 

(MK)
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80. rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej.  

Pamięć i przestroga. 

W Polsce rozpoczęto liczne obchody 
upamiętniające tragiczne wydarzenia  
z 1 września 1939 roku.   Jako motyw 
przewodni przyjęto słowa „Pamięć  

i przestroga”.  Płynie modlitwa za ofiary  
i weteranów II Wojny Światowej. Polacy zgromadzą się na licznych apelach 
pamięci, którym będą towarzyszyć kompanie honorowe i wystawione 
poczty  sztandarowe.  W wielu miejscach dokona się uroczyste podniesienie 
flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego, podkreślone złożeniem 
wiązanek kwiatów.  
W symboliczny sposób również i Akcja Katolicka w Polsce wyraża 
wdzięczność bohaterom II Wojny Światowej i pielęgnuje pamięć o tych 
wszystkich, którzy w walce o wolność doświadczyli niewyobrażalnych 
cierpień a miliony z nich oddały swoje życie.  
Hołd ofiarom II Wojny Światowej złożyła delegacja Akcji Katolickiej na czele 
z prezes KIAK Urszulą Furtak, prezes DIAK Archidiecezji Warszawskiej Panią 
Elżbietą Olejnik oraz prezes DIAK Diecezji Warszawsko–Praskiej Panią 
Katarzyną Jasińską. Pod ścianą bazyliki Archikatedralnej przy ul. Dziekaniej 
w Warszawie, obok miejsca  gdzie do roku 2010 mieściło się biuro krajowe 
Akcji Katolickiej w Polsce, delegacja odmówiła wspólną modlitwę i złożyła 
okolicznościowe kwiaty.  
Północną część ulicy wypełnia boczna ściana kolegiaty. Niemal całe otoczenie 
ulicy uległo zniszczeniu w roku 1944, m.in. za sprawą eksplozji miny 
samobieżnej Goliath, która podczas Powstania Warszawskiego uderzyła  
w południową ścianę korpusu katedry św. Jana. Podczas odbudowy katedry 
w latach 1947–1956 w miejscu eksplozji w mur świątyni wmurowano 
gąsienicę innego pojazdu. 

 
Katarzyna Jasińska 

prezes DIAK Diecezji Warszawsko – Praskiej 
Źródło: http://ak.org.pl/   

 

 

http://ak.org.pl/
http://ak.org.pl/2019/80-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-pamiec-i-przestroga/www-80-rocznica-wybuchu-ii-wojny/
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Prawdziwa wolność.  Rozważanie 

Co zyskam przez bunt przeciwko 
dobremu Bogu i Jego dobremu 

prawu? Wolność? 

Czy większą wolnością jest mówić 
„nie” czy też – w imię miłości – 

„tak”? 

W Nim, Jezusie, zostało wszystko stworzone. I to, co widzialne i to, co 
niewidzialne. Nie ma żadnego stworzenia, które nie byłoby Jego. I przez 
Niego, przez Jego krew przelaną na krzyżu, znów wszystko jest (czy może być) 
pojednane z Bogiem... 

Cały jestem Jego. Jeśli mogę się buntować to też tylko dlatego, że dał mi taką 
możliwość. Nie ma we mnie, prócz wolnych wyborów, nic do końca mojego.  
A mając do wyboru za lub przeciw Niemu wolę to pierwsze. Wolę być z Nim 
pojednany. 

No bo co zyskam przez bunt przeciwko dobremu Bogu i Jego dobremu prawu? 
Wolność? Przecież o wiele większą mam przez to, że mogąc powiedzieć „nie”, 
w imię miłości odpłacającej dobrem za dobro, odpowiadam Mu „tak”. 

Modlitwa 

Tak, Panie. Ty zawsze masz rację. Nie dorastam do wielkiego ideału 

posłuszeństwa Tobie w każdym calu, ale wiem, że to droga ze wszech miar 

słuszna. Pomagaj mi, gdy się na niej chwieję....                                                                                    
                                                                                           Źródło: wiara.pl                            (AK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

     W dotychczasowych artykułach zajmowałem się gło wnie omawianiem 
zagadnien  z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa ubezpieczen  
społecznych i w niewielkim zakresie prawa karnego. Natomiast całkowicie 
pominąłem prawo administracyjne, z kto rym kaz dy z nas ma w jakims  sensie 
do czynienia w z yciu codziennym, 
         Zgodnie z zapowiedzią, dzis  chciałbym przedstawic  problematykę 
decyzji administracyjnych, kto re kiedys  kaz dego z nas dotknęły w jakims  
zakresie. Poniewaz  są to akty władzy pan stwowej lub samorządowej rodzące 
jakies  obowiązki, dobrze jest wiedziec  jaką winne miec  formę oraz kiedy i jak 
moz na się od nich uchylic . 

https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dzis/2019-09-06
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dzis/2019-09-06
https://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dzis/2019-09-06
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         Zacznijmy od sprecyzowania pojęcia decyzji administracyjnej. Decyzja 
administracyjna to akt zewnętrzny wydany w trybie przepiso w kodeksu 
postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę 
indywidualnych praw i obowiązko w obywateli na przykład z dziedziny prawa 
podatkowego, prawa celnego czy wreszcie decyzje ZUS, kto re mają nieco inny 
tryb odwoławczy od wymienionych wczes niej. 
         Powodem wydania decyzji moz e byc  albo odgo rne postępowanie organu 
decyzyjnego wynikające z jakiegos  przepisu albo zwro cenie się przez stronę 
do organu w jakiejs  sprawie /np. wydanie zezwolenia na budowę czy cos  
podobnego/. 
         Ustawodawca okres lił w kodeksie postępowania administracyjnego 
obligatoryjne elementy jakie powinna zawierac  decyzja aby była waz na i tak  
nalez ą do nich; 

1. Oznaczenie organu, kto ry wydaje decyzję 
2. Data wydania decyzji i jej numer 
3. Oznaczenie strony, do kto rej jest skierowana 
4. Podstawa prawna czyli wskazanie przepisu w oparciu o jaki ja wydano 
5. Szczego łowe okres lenia rozstrzygnięcia czyli sposobu jej realizacji czy 

zaniechania 
6. Uzasadnienie a zatem opisanie powodo w wydania 
7. Pouczenie o trybie i terminie odwołania od decyzji /w sprawach gdzie 

moz na ewentualnie odwołac  się do sądu powszechnego, pouczenie  
o tym/ 

8. Imienny podpis osoby reprezentującej organ wydającej decyzję 
okres lający jej stanowisko. 

         Jez eli w doręczonej nam decyzji brak jest kto regos  z wymienionych 
elemento w, to z uwagi na naruszenie prawa decyzja taka jest niewaz na. 
         W naszych lokalnych warunkach najczęs ciej będziemy mieli do czynienia 
z decyzjami organo w samorządowych takich jak wo jt gminy czy starosta. 
Rzadziej spotkamy się z innymi decyzjami takich organo w jak Urząd 
Skarbowy czy Wojewoda. 
          Decyzje administracyjne poza nielicznymi wyjątkami mogą byc  
zaskarz ane. Reguł a jest jak to w naszym prawie dwuinstancyjnos c  czyli 
moz liwos c  odwoływania się od decyzji do organu wyz szej instancji. I tak od 
decyzji Wo jta czy Starosty przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. Decyzja wydana prze organ odwoławczy nie ma 
moz liwos ci odwoławczej w trybie kolejnego odwołania ale moz e byc  
zaskarz ona w trybie skargowym do Wojewo dzkiego Sądu Administracyjnego.  
Niekiedy przepisy zezwalają złoz yc  bezpos rednio skargę do WSA ale są to 
specyficzne sprawy. 
          Obowiązkiem jest składanie kaz dego odwołania czy skargi za 
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pos rednictwem organu, kto ry wydał zaskarz oną decyzję a organ ten dopiero 
przesyła całos c  materiało w od organu odwoławczego. Przepisy okres lają tez  
obligatoryjny termin do wniesienia odwołania, kto ry wynosi 14 dni od daty 
otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania po tym terminie powoduje jego 
odrzucenie chyba, z e strona dopus ciła się zwłoki z usprawiedliwionych 
przyczyn np., choroba i pobyt w szpitalu. 
          Co nalez y podnies c  w odwołaniu oto z  przepisy nie precyzują tu podstaw 
strona moz e wręcz napisac , z e nie zgadza się z decyzją. Co prawda takie 
rozwiązanie nie jest moim zdaniem dobre, bowiem organ odwoławczy moz e 
uznac , z e oprze się na materiałach z postępowania administracyjnego i nie 
wezwie strony do złoz enia wyjas nien . Uwaz am, z e powinno się wskazac  
dlaczego uwaz am, decyzję za błędna lub niezgodną z prawem czy stanem 
faktycznym oraz czy chodzi mi o jej uchylenie w całos ci czy tylko w częs ci. 
Szczego łowe uzasadnienie mojego stanowiska ułatwi rozpoznanie sprawy  
i przeanalizowanie racji skarz ącego. 
         W następnym artykule podam Pan stwu wzo r takiego odwołania  
w oparciu o jakis  lokalny przykład sprawy rozpoznawanej przez Urząd 
Gminny. 
          Natomiast jez eli chodzi o decyzje rentowo-emerytalne czy 
odszkodowawcze wydawane przez ZUS to jak wspominałem tu droga 
odwoławcza kon czy się w Sądzie Powszechnym i zatem obowiązuje tryb 
postępowania okres lony przepisami prawa pracy. Będzie to pozew jako pismo 
procesowe. 
          W przypadku zainteresowania poruszonymi sprawami proszę  
o ewentualne szczegółowe pytania lub kontakt w sprawach indywidualnych. 

(ZP) 

 

PORADY OGRODNICZE NA WRZESIEŃ 

 
Wrzesień w ogrodzie to czas, w którym żegnamy się z latem i zaczynamy 

przygotowania do zimy. Chociaż wrzesień bywa dość ciepły i słoneczny, należy 

mieć na uwadze, że słoneczne promienie nie są już tak intensywne jak  

w miesiącach typowo letnich.  Noce robią się coraz bardziej chłodne, a pod 

koniec miesiąca mogą wystąpić nocne przymrozki. Przeczytaj nasz poradnik  

i dowiedz się jakie prace należy wykonać w ogrodzie we wrześniu. 
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Przekopanie gleby w warzywniku. 
Po zbiorach warzyw należy przekopać 
glebę. Zimą, pod wpływem niskich 
temperatur, struktura gleby stanie się 
lepsza, a co za tym idzie poprawi się jej 
jakość. W szczególności zmianę 
dostrzeżemy w przypadku ciężkich 
gleb – staną się bardziej przepuszczalne. 
W czasie mrozów, znikną szkodniki, które podczas przekopywania zostały 
wydobyte na powierzchnię. 
Dzielenie roślin. Wrzesień to czas dzielenia wielu gatunków bylin, np. 
liliowców czy kocimiętek. Każdy z fragmentów podzielonej rośliny powinien 
mieć kilka zdrowych pędów oraz własny system korzeniowy. Rany, które 
pojawiły się na skutek dzielenia, warto posypać np. sproszkowanym węglem 
drzewnym. 
Rośliny cebulowe i bulwiaste. We wrześniu należy wykopać rośliny, które 
odznaczają się dużą wrażliwością na spadek temperatur i nie nadają się do 
ogrodu zimą. W drugiej połowie miesiąca, kiedy liście są jeszcze zielone, 
trzeba wykopać mieczyki. Część nadziemną przytnij zostawiając ok. 3-4 
centymetrowe odcinki pędu. Bulwy ususz, wyczyść z ziemi i oddziel 
niewielkie bulwki przybyszowe. Możesz je przechować w przewiewnym 
pomieszczeniu o temperaturze 5–12°C. Koniec września to  czas sadzenia 
roślin cebulowych, które zimują w gruncie. Wśród nich znajdują się m.in.: 
tulipany, kokorycze, narcyzy, przebiśniegi, pustynniki,  szachownice, cebulice 
czy hiacynty. Cebule możesz posadzić w koszyczkach, które zakopywane są  
w ziemi. Dzięki nim cebula będzie zabezpieczona przed gryzoniami, a jej 
wykopanie na wiosnę- łatwiejsze. 
Drzewa i krzewy. Wrzesień to także czas intensywnego cięcia żywopłotów 
formowanych liściastych, które zrzucają liście na zimę. Zabieg ten 
wykonujemy ostatni raz w tym sezonie. Nie warto z tym zbyt długo zwlekać, 
ponieważ jeśli zbyt późno przytniesz krzewy i drzewa, może to opóźnić ich 
przygotowanie do zimy. W efekcie rośliny mogą przemarznąć. Do połowy 
września możesz jeszcze przesadzać i zasadzić rośliny z donic. Sadzenie  
w późniejszym okresie może spowodować, że rośliny nie przyjmą się przed 
zimą.  
Przygotowanie gleby. Przed sadzeniem drzew i krzewów owocowych, glebę 
trzeba odpowiednio przygotować. Ziemia musi być odchwaszczona oraz 
zasilona kompostem bądź jednym z nawozów wieloskładnikowych,  
a następnie ją przekopujemy. Jeżeli gleba w ogrodzie ma odczyn kwaśny, 
należy przeprowadzić wapnowanie. 
 

http://www.poradyogrodnicze.pl/wp-content/uploads/2016/09/PoradyOgrodnicze.pl-Wrzesień-w-ogrodzie-prace-ogrodowe.jpg
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KĄCIK SMAKOSZA 

We wrześniu na straganach zaroiło się od fioletowych pyszności. Mamy wciąż 
jeszcze błyszczące bakłażany, soczyste jeżyny i śliwki. Właśnie ruszył sezon 
na słodkie figi i buraki. Oto pyszności, które można z nich przygotować. 

Bakłażany po prowansalsku 

Składniki: 3 średnie bakłażany, 2 łyżki 
oliwy, 4 drobno posiekane szalotki, 1 ząbek 
rozgniecionego czosnku, 1 pokrojony  
w kostkę pomidor, 2 szklanki ugotowanego 
ryżu, 1 szklanka soku pomidorowego, 
1/2 łyżeczki suszonego oregano, sól,  
1 łyżka posiekanej natki pietruszki 
 
Sposób przygotowania: Bakłażany przekrawamy wzdłuż na pół, usuwamy 
łyżeczką pestki i część miąższu, zostawiając ścianki grubości 2 cm. 
Wydrążone bakłażany posypujemy solą i odstawiamy na 30 min. Na patelni 
podgrzewamy 1 łyżkę oliwy i dusimy na niej do miękkości szalotki, czosnek, 
pomidora i pokrojony w kostkę miąższ bakłażanów. Dodajemy ryż, oregano, 
sól do smaku i mieszamy. Z wydrążonych bakłażanów odlewamy sok, 
osuszamy je papierowym ręcznikiem i smarujemy wewnątrz pozostałą oliwą. 
Nakładamy farsz z ryżem, układamy w żaroodpornym naczyniu do pieczenia, 
zalewamy sokiem pomidorowym. 
Pieczemy 35-40 min w temperaturze 
180℃. Podajemy posypane natką. 

Kalafior zapiekany w serowym sosie 

Składniki: 1 duży kalafior podzielony 
na różyczki, pół szklanki śmietany 18%, 
pół szklanki mleka, 1 szklanka startego 
sera żółtego typu np. cheddar, 2 łyżki 
bułki tartej, świeża natka pietruszki do 
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posypania przed podaniem, 1 łyżka sproszkowanego czosnku  
i sproszkowanej cebuli, świeżo zmielony czarny pieprz, łyżeczka mąki 
ziemniaczanej i odrobina zimnej wody do rozpuszczenia (by zagęścić sos 
serowy), szczypta oregano, majeranku, bazylii, tymianku, łyżeczka mąki 
ziemniaczanej i odrobina zimnej wody do rozpuszczenia (by zagęścić sos 
serowy).  

Przygotowanie: Kalafior dzielimy na różyczki. Gotujemy w lekko osolonej 

wodzie ok. 10 minut. Następnie odcedzamy na durszlaku, by pozbyć się 

nadmiaru wody. Przygotowujemy naczynie żaroodporne. Smarujemy je 

dokładnie masłem lub margaryną i obsypujemy łyżeczką bułki tartej. 

Przygotowujemy sos. W tym celu podgrzewamy mleko i śmietanę w rondelku. 

Dodajemy 3/4 porcji startego żółtego sera i intensywnie mieszamy (najlepiej 

kuchenną trzepaczką), bo sos zacznie powoli gęstnieć. Zestawiamy rondelek 

z ognia. W osobnym naczynku mieszamy mąkę ziemniaczaną z małą ilością 

zimnej wody. Dodajemy do sosu serowego i podgrzewamy jeszcze chwilę. 

Kalafior układamy w naczyniu żaroodpornym. Posypujemy świeżo 

zmielonym pieprzem, mieszanką ziół włoskich, czosnkiem i cebulą 

sproszkowaną. Posypujemy resztą startego żółtego sera i łyżką bułki tartej. 

Wkładamy do nagrzanego do 200℃ 

piekarnika i zapiekamy ok. 20 minut lub 

do zarumienienia się kalafiora. 

Posypujemy świeżą natką pietruszki.  

 

Kruche ciasto ze śliwkami i bezą 

Składniki na kruche ciasto:  
2 ½ szklanki mąki tortowej, 3 łyżki cukru 
pudru, 200 g masła lub margaryny, 
zimnej, 5 żółtek, 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia, szczypta soli 

Składniki na bezę: 5 białek, temp. 
pokojowa, 1 szklanka cukru, 40 g mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka soku  
z cytryny, 2 łyżki oleju, szczypta soli 
Dodatkowo: ok. 800 g śliwek, 4 łyżki bułki tartej, 1 szklanka o pojemności 
250 ml. 
 

https://ilovebake.pl/wp-content/uploads/2018/08/Kruche-ciasto-ze-%C5%9Bliwkami-i-bez%C4%85-13.jpg
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Wykonanie: Mąkę przesiewamy razem z proszkiem i cukrem pudrem. 

Dodajemy sól oraz kawałki zimnego masła. Siekamy nożem . Dodajemy żółtka 

i zagniatamy na jednolite ciasto. Do przygotowania ciasta możesz użyć np. 

malaksera. Gotowe ciasto dzielimy na dwie części (jedna troszkę większa od 

drugiej) owijamy folią spożywczą i wkładamy na około 2 godz. do zamrażarki. 

Formę o wym. 25×35 cm wykładamy papierem do pieczenia. Ścieramy 

większą część na tarce o grubych oczkach i równomiernie rozkładamy lekko 

dociskając. Podpiekamy w temp. 180℃ przez około 20 min. Wyjmujemy  

i oprószamy połową bułki tartej. Układamy połówki śliwek rozcięciem ku 

górze i oprószamy pozostałą bułką tartą. Białka miksujemy ze szczyptą soli 

na sztywną masę. Pod koniec miksowania dodajemy stopniowo cukier, 

przesianą mąkę, sok z cytryny oraz olej. Wykładamy na śliwki i ścieramy 

pozostałą część ciasta. Pieczemy w temp. 180℃ przez około 40-45 min. Po 

upieczeniu oprószamy cukrem pudrem. 

 

 

Modlitwa różańcowa we wrześniu 

intencja ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla 

ochrony mórz i oceanów. 

 

 


