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JEZU  UFAM TOBIE 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                         NR 90 Październik’ 2019 

 

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież Franciszek skierował list 

na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando 

Filoniego. Papież ogłasza w nim październik 2019 roku Nadzwyczajnym 

Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania 

przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem 

tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku 

misyjnego. 

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni  

i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. 

Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji 

ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia  

i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na 

sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości 

misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących 

„umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”. 

 

https://missio.org.pl/pontyfikat/biblioteka-misyjna/dokumenty/listy-apostolskie
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Logo Nadzwyczajnego Miesiąca 

Misyjnego to krzyż opasujący 

swymi ramionami kulę ziemską. 

Poszczególne kolory odwołują 

się do barw, które tradycyjnie 

symbolizują kontynenty: 

czerwony – Ameryka, zielony – 

Afryka, niebieski – Oceania, żółty – 

Azja, biały – Europa. 

 

 

Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny? 

Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów 

dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania  

i przeżycia NMM: 

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, Słowo 

Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową, 

2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na 

misjach, 

3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej 

dotyczącej misji ad gentes, 

4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad 

gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej 

potrzebie. 

 

Modlitwa to pierwsze „dzieło misyjne”, pierwsze!, w które każdy 

chrześcijanin może i powinien się zaangażować – mówi papież Franciszek 

i proponuje na czas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Następującą 

modlitwę: 
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Boże Ojcze,  

Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,  

po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: 

 „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.  

Ty nam przypominasz, że przez chrzest  

zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.  

Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski,  

byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii,  

aby misja powierzona Kościołowi,  

wciąż jeszcze daleka do zrealizowania,  

mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. 

 Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się  

ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa,  

który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  

przez wszystkie wieki wieków. 

 Amen. 

                                                                                                             (HŁ) 

Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie w naszej parafii odbędzie się wyjątkowo  
w piątek 11.10.2019 o godz.18.00. 

 
Tradycyjnie rozpoczniemy procesję z modlitwą różańcową przy Figurce Matki 

Bożej obok Elektrowni. Zakończymy naszą  mszą świętą w kościele 
parafialnym. Zapraszamy bardzo serdecznie całą wspólnotę parafialną ze 

wszystkich miejscowości. 
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- Maciej Henryk Iljaszewicz - 
Dychów 
- Wojciech Sergiel – Brzezinka 
- Klara Grzegorska – Nowy 
Raduszec 
- Zofia Legun – Bobrowice 
- Szymon Pawłowski – Brzózka 
 

 
Sakramentalnym węzłem 

małżeńskim we wrześniu zostali 
związani: 

- Angelina Monika Janasik i Jarosław 
Przemysław Gdowski - Bronków 
 

(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach mogą ulec 

zmianie, aktualne zawsze  

w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
PAŹDZIERNIK 2019  
NIEDZIELA 06.10.2019 
godz. 8.00 – śp. Jadwiga, Franciszek 
Piotrowicz, śp. Teresa Wiśniewska 
godz. 11.00 – w intencji Patryka z 
okazji 8 urodzin 
ŚRODA 09.10.2019 
godz. 17.30 – śp. Zygmunt 
Łukaszewicz – od przyjaciół 
PIĄTEK 11.10.2019 – Nabożeństwo 
Fatimskie 
godz. 18.30 – śp. ks. Stanisław 
Karliński 
 
 

SOBOTA 12.10.2019 
godz. 17.30 – w intencji Heleny  
i Jana Kaczor z okazji 45 rocznicy 
ślubu – od córek z rodzicami  
NIEDZIELA 13.10.2019 
godz. 8.00 – śp. Józefa, Adam i 
zmarli z rodziny Godlewskich 
godz. 11.00 – w intencji Hanny 
Front z okazji 6 urodzin 
ŚRODA 16.10.2019 
godz. 17.30 – śp. Józef Piechocki 
PIĄTEK 18.10.2019 
godz. 17.30 – w intencji Tosi  
z okazji 1 rocznicy urodzin 
NIEDZIELA 20.10.2019 
godz. 8.00 – śp. Marek Skowroński 
w 20 rocznicę śmierci, śp. Piotr, 
Filomena Fajgiel i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji Danuty  
i Stanisława Sieradzkich z okazji 25 
rocznicy ślubu, o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo 
ŚRODA 23.10.2019 
godz. 17.30 – w intencji rodzin 
Suder i Murawa o wzrost wiary, 
nadziei i miłości za przyczyną św. 
Michała Archanioła 
PIĄTEK 25.10.2019 – Nabożeństwo 
Fatimskie 
godz. 17.30 – śp. Helena, Stanisław, 
Jadwiga, Jan, Marcin 
SOBOTA 26.10.2019 
godz. 16.00 – ślub: Jakubczak 
Katarzyna i Łukasz Lisowiec 
godz. 16.00 – ślub: Chrostowska 
Alicja i Sławiński Marcin 
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NIEDZIELA 27.10.2019 
godz. 8.00 – śp. Henryk Płonka  
w 8 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji Iwony  
i Stanisława Mielnik z okazji 35 
rocznicy ślubu 
ŚRODA 30.10.2019 
godz. 17.30 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
 
LISTOPAD 2019  
PIĄTEK 01.11.2019 
godz. 8.00 – śp. Helena, Ryszard, 
Alicja Kret 
SOBOTA 02.11.2019 
godz. 11.00 – za zmarłych 
wymienionych w tegorocznych 
wypominkach 
NIEDZIELA 03.11.2019 
godz. 8.00 – śp. Emilia, Jan, Helena, 
Mikołaj, Janina, Wanda 
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodzin: 
Straszkiewicz, Szarżanowicz, Łoś, 
Wigórscy, Szabunia 
ŚRODA 06.11.2019 
godz. 17.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – od parafian  
PIĄTEK 08.11.2019 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 09.11.2019 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 10.11.2019 
godz. 8.00 – śp. Pelagia, Stefania, 
Jan, Stanisław 
godz. 11.00 – śp. Marcin, Helena  
i zmarli z rodziny 
 

  
PAŹDZIERNIK 2019 
NIEDZIELA 06.10.2019 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 7 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 10.10.2019 
godz. 17.30 – śp. Helena Obolewicz 
i zmarli z rodziny Kuczyńskich  
i Szymańskich 
NIEDZIELA 13.10.2019 
godz. 9.30 – śp. Maria, Czesław 
Jaśniewscy i zmarli z rodziny 
CZWARTEK 17.10.2019 
godz. 17.30 – w intencji Jolanty  
i Jarosława Kocan z okazji 20 
rocznicy ślubu – dziękczynno-
błagalna  
NIEDZIELA 20.10.2019 
godz. 9.30 – śp. Dorota Chalcarz  
w 15 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 24.10.2019 
godz. 17.30 – śp. Maria, Jan 
Maciejewscy  
NIEDZIELA 27.10.2019 
godz. 9.30 – śp. Halina Świątek  
w 1 rocznicę śmierci, śp. Andrzej 
Świątek 
CZWARTEK 31.10.2019 
godz. 17.30 – śp. Marta, Leon 
Ratajczak, śp. Władysława, Hipolit 
Łuczkiewicz, śp. Jadwiga, Zdzisław 
Demińscy, śp. August Szaranowicz  
 
LISTOPAD 2019  
PIĄTEK 01.11.2019 
godz. 10.00 – za wszystkich 
spoczywających na cmentarzu  
w Bronkowie i za wszystkich 
zmarłych 
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SOBOTA 02.11.2019 
godz. 9.00 – za zmarłych 
wymienionych w tegorocznych 
wypominkach 
NIEDZIELA 03.11.2019 
godz. 9.30 – śp. ks. Stanisław Pawul 
– od Matek Różańcowych 
CZWARTEK 07.11.2019 
godz. 17.00 – śp. Elżbieta Klinik – 
od siostry Wiesławy z rodziną 
NIEDZIELA 10.11.2019 
godz. 9.30 – śp. Anna Napieralska  
w 6 rocznicę śmierci - od rodziny 
 

 
PAŹDZIERNIK 2019 
NIEDZIELA 06.10.2019 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 10 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
WTOREK 08.10.2019 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 13.10.2019 
godz. 12.30 – śp. Wanda i Józef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
WTOREK 15.10.2019 
godz. 17.30 – za parafian 
 

NIEDZIELA 20.10.2019 
godz. 12.30 – śp. Elżbieta i Jan 
Podhajeccy  
NIEDZIELA 27.10.2019 
godz. 12.30 – w intencji Emila  
i Eweliny Haber z okazji 10 
rocznicy ślubu – od mamy 
WTOREK 29.10.2019 
godz. 17.30 – za parafian 
 
LISTOPAD 2019  
PIĄTEK 01.11.2019 
godz. 9.00 – za zmarłych z rodziny 
Kowal, Żółtańskich, Potaszyńskich, 
Kamyszek  
SOBOTA 02.11.2019 
godz. 10.00 – za zmarłych 
wymienionych w tegorocznych 
wypominkach 
NIEDZIELA 03.11.2019 
godz. 12.30 – za parafian 
WTOREK 05.11.2019 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 10.11.2019 
godz. 12.30 – za parafian 

 

(MK)

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

     W  dzisiejszym artykule na prośbę jednego z czytelników zajmę się sprawą 

służebności w polskim prawie cywilnym. Zainteresowanemu chodziło 

głównie o wyjasnienie  sprawy drogi koniecznej oraz usytuowanie na jego 

gruntach słupów energetycznych. 

     Może najpierw kilka słów o tym czym są służebności. Najprościej 

wyjasniając ich pojęcie można stwierdzić, że sa to prawa ograniczone, 
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ustanawiane albo w drodze porozumienia stron albo przez Sąd ,  jeżeli strony 

nie moga dojść do porozumienia. Kodeks cywilny wyróznia trzy grupy 

służebności a mianowicie: 

- służebności gruntowe, 

- służebności osobiste, 

- służebność przesyłu. 

     Służebności gruntowe to głównie droga konieczna regulowana w art.145 

kc mogąca występować w kilku postaciach. Jeżeli nieruchomość jest tak 

położona, że nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej albo jeżeli jej 

budynki gospodarcze są tak usytuowane, że niemożliwy jest dojazd do nich, 

bez przejazdu przez sąsiednią nieruchomość będącą własnością innej osoby 

to właściciel może żądać od właściciela sąsiedniej nieruchomości 

ustanowienia drogi koniecznej za odpowiednim wynagrodzeniem. 

     Jeżeli strony nie dogadają się, zainteresowany musi wystąpić do Sądu a ten 

po zbadaniu sprawy wyrokiem ustanowi zakres drogi koniecznej oraz 

wysokość wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości obciążonej,  Taka 

służebność jest wpisywana do księgi wieczystej  obciążonej nieruchomości i 

w przypadku na przykład sprzedaży takiej działki przechodzi na nowego 

właściciela nabywcę, słowem jest przypisana do gruntu.  Zainteresowany 

czytelnik postawił mi pytanie czy taką służebność można znieść. Otóż jest to 

możliwe tylko w przypadku  powstania innej drogi dojazdowej do 

nieruchomości władającej służebnością Natomiast jeżeli posiadacz drogi 

koniecznej nie wywiązuje sie z ponoszenia kosztów czy utrudnia w inny 

sposób prawa nieruchomości obciążonej należy występować na drogę 

sądową. Jak ustala się zakres drogi koniecznej i wynagrodzenie za jej 

ustanowienie. Zakres drogi koniecznej winien być tak ustalony aby 

uwzględniał potrzeby jej użytkownika ale z jak najmniejszym obciążeniem 

dla nieruchomości obciążanej. Natomiast wynagrodzenie musi uwzględniać 

koszty utrzymania drogi, pokrywać straty jakie ponosi właściciel obciążonej 

nieruchomości zarówno te finansowe jak i moralne. 

     Służebności osobiste to głównie służebność mieszkania oraz służebność 

korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku. W teorii spotkałem się  

z ustanowieniem służebności korzystania z wody w sytuacji gdy na jednej  
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z nieruchomości były studnie a na sąsiedniej nieruchomości nie było żadnego 

punktu gdzie występowała woda a w pobliżu brak tez było ujęć 

wodociągowych. Była to jednak sytuacja wyjątkowa. 

     Drugie pytanie jakie otrzymałem dotyczyło sprawy słupa energetycznego, 

który został postawiony na prywatnym gruncie. Takie sytuacje uregulowane 

SA w kodeksie cywilnym jako służebności przesyłu. W praktyce coraz częściej 

mamy do czynienia z ciągnięciem linii energetycznych, rurociągów gazowych 

czy innego typu rur kanalizacyjnych itp. poprzez prywatne tereny. Są to 

przypadki ,w których nie ma innej możliwości poprowadzenia takiej instalacji 

albo kiedy ze względów ekonomicznych inna droga jest nieopłacalna. O ile 

pod budowę dróg można wywłaszczać za odszkodowaniem właściciela 

gruntu to tutaj nie ma takiej możliwości a w grę wchodzi jedynie 

odszkodowania. Sąd Najwyższy doprecyzowując przepisy uznał, że 

odszkodowanie w zasadzie powinno być jednorazowe ale dopuszcza też 

płatności okresowe jeśli strony tak chcą. Ustalając odszkodowanie należy 

wziąć pod uwagę stopień uciążliwości,,  utratę korzyści z tytułu posadowienia 

na gruncie różnych urządzeń, utratę pobierania pożytków oraz stopień 

zagrożeń jakie występują. Ponieważ najczęściej strony nie mogą się 

porozumieć nw tym przedmiocie jak zawsze rozstrzyga Sąd. Pytanie jakie 

otrzymałem dotyczyło sprawy jak postąpić jeśli na mojej nieruchomości stoi 

słup energetyczny a nikt nie pytał mnie wcześniej o zgodę. Ponieważ 

szczegółowe regulacje tej służebności powstały niedawno wiele gospodarstw 

jest w takiej sytuacji, że kiedyś nikt nie pytał o zgodę na postawienie takiej 

linii. Najpierw należy wezwać właściciela urządzenia do dobrowolnego 

ustalenia odpłatności za korzystanie z moich gruntów i zawarcia stosownej 

umowy. Jeżeli użytkownik nie odpowie lub nie będzie chciał podejmować 

rozmów występujemy na drogę sadową. Możliwe jest jeśli taki słup stoi 

bardzo , że doszło do sytuacji zasiedzenia służebności ale te okresy  są długie 

/minimum 20 lat w dobrej wierze lub 30 w złej/. Piszę o tym, bo w praktyce 

zakłady energetyczne w sprawach, które prowadziłem powoływały się na 

zasiedzenie. Warto zatem sprawdzać czas w jakim doszło do postawienia 

słupa energetycznego. 

    Tyle na ten temat obecnie. Myślę, że wskazałem Państwu na ważną 
problematykę a na szczegółowe pytanie odpowiem indywidualnie.           (ZP) 
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Konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” 

 

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA PRAC!!! 
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Dychowie zaprasza dzieci za szkoły 
podstawowej i przedszkola do udziału w konkursie plastycznym „Święty Jan 
Paweł II w oczach dzieci”. Prace wykonane dowolną metodą plastyczną na 
kartkach formatu A4 należy składać w Zakrystii do piątku 11 października 
2019 r. Należy je podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać swój wiek  
i klasę. Z prac zostanie sporządzona wystawa, a najlepsze prace, wybrane 
przez parafian zostaną nagrodzone w III niedzielę października. Serdecznie 
zapraszamy i zachęcamy wszystkie dzieci do udziału. NAGRODY CZEKAJĄ! 
                                            
                                                                                                                          Zarząd POAK
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Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej serdecznie zaprasza: 
solistów, zespoły, chóry, schole do 
udziału w IX Diecezjalnym 
Przeglądzie Piosenki 
Patriotycznej, który odbędzie się  
w dniu 26 października 2019 r.  
w Sulechowskim Domu Kultury im. 
Fryderyka Chopina, Al. Wojska 
Polskiego 3. 
Zgłoszenia udziału w Przeglądzie 
przyjmuje Prezes POAK Sulechów Pani 
Liliana Kurkowiak, w terminie do dnia 16.10. 2019 r. na  
e-mail: liliana.kurkowiak@gmail.com lub tel. 604 405 104, lub Czesław 
Kurkowiak tel. 732 610 885. Rozpoczęcie Przeglądu zaplanowano na godz. 
15:00. 

Należy zaznaczyć, że do 2021 r. trwa w Polsce celebracja 100 rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Akcja Katolicka wydała z tej 
okazji śpiewniki patriotyczne, które były już przekazywane uczestnikom 
poprzednich przeglądów. Tegoroczny Przegląd jest współorganizowany 
przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej przy parafii pw. „Podwyższenia 
Krzyża Św.” w Sulechowie oraz parafii pw. „Narodzenia NMP” w Nowym 
Kramsku, przy wsparciu gospodarza miejsca Sulechowskiego Domu Kultury. 

Serdecznie zapraszamy także publiczność do wzięcia udziału we wspólnym 
patriotycznym świętowaniu. Wstęp wolny. Pamiątką tegorocznego 
Przeglądu, podobnie jak w latach poprzednich, będą dyplomy oraz 
okolicznościowe statuetki. 

Dojazd uczestników na własny koszt. 
Ryszard Furtak Prezes DIAK 

Liliana Kurkowiak Prezes POAK Sulechów 
Krystyna Koszylowska Prezes POAK Nowe Kramsko 

Tomasz Furtak Dyrektor SDK 
 

Źródło: http://zg.ak.pl/                                                                                      

                                                                                                                                                               (AK) 

 

mailto:liliana.kurkowiak@gmail.com
http://zg.ak.pl/
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PORADY OGRODNICZE NA PAŹDZIERNIK 
 
Październik jest ważnym miesiącem w kalendarzu każdego ogrodnika. Przed 

pierwszymi przymrozkami zalecamy poświęcić czas na ostatnie zabiegi 

pielęgnacyjne oraz wysiew warzyw ozimych. 

Trawnik przed zimą 

Październik to ostatni miesiąc roku w którym powinniśmy kosić trawnik. 

Przy odpowiednio długiej i ciepłej jesieni trawa może wymagać dodatkowego 

koszenia w listopadzie. Kosząc musimy przede wszystkim zadbać o to, by 

trawa nie była zbyt wysoka, choć jesienią powinna być przycinana na dłuższą 

wysokość niż w lecie. Skoszony ostatni raz trawnik dokładnie grabimy  

i usuwami wszelkie pozostałości – filc z suchej trawy czy poszatkowane liście. 

Całe, zdrowe liście możemy jednak pozbierać i wykorzystać jak ściółkę pod 

drzewa i krzewy lub wyrzucić do pryzmy kompostowej. Przy okazji możemy 

również wyrównywać trawnik przy krawężnikach na przykład szpadlem. 

Wykopujemy niezimujące cebulowe 

Przed nadejściem mrozów należy również wykopać części podziemne 

niezimujących roślin cebulowych oraz kłączy. Są to bulwy takich roślin jak 

dalia, tygrysówka, begonia bulwiasta i paciorecznik. Wykopany materiał 

czyścimy, lekko przesuszamy, zimą przechowując go w ciemnym  

i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze 5-10 ̊C. 

Ściółkowanie roślin 

Już w październiku mogą pojawić się pierwsze mrozy. Gdy tylko temperatura 

zacznie nocą spadac  do 0 - 5 ̊C nalez y przykryc  ros liny wraz liwe na mro z 

kilkucentymetrową warstwą torfu, słomy czy kory ogrodniczej. Tyczy się to 

przede wszystkim lilii, hiacyntów, narcyzów czy szachownic, ale i niektórych 

bylin czy roślin dwuletnich. Dodatkowej izolacji wymagają również krzewy  

i drzewa o płytkim systemie korzeniowym – przede wszystkim różaneczniki, 

azalie, magnolie i rośliny wrzosowate.   

Sad 

Kupujemy nowe drzewka 

Początek jesieni to również odpowiedni moment na sadzenie drzew oraz 

krzewów. Kupując roślinę zwróćmy szczególną uwagę na jej wygląd oraz 

kondycję. Ważne są również wymiary, odpowiednie to wysokość 120 

centymetro w, prosty pien  o s rednicy 12 centymetro w mierzony na wysokos c  

https://www.mojpieknyogrod.pl/ochrona-roslin/artykul/juz-czas-odnowic-trawnik
https://www.mojpieknyogrod.pl/ogrod-ozdobny/artykul/dalie-kwiaty-o-ognistych-barwach
https://www.mojpieknyogrod.pl/ogrod-ozdobny/artykul/narcyzy-na-dobry-poczatek-sezonu
https://www.mojpieknyogrod.pl/drzewa-i-krzewy/artykul/jesienne-przygotowania-do-sadzenia-1
https://www.mojpieknyogrod.pl/drzewa-i-krzewy/artykul/jesienne-przygotowania-do-sadzenia-1
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30 centymetro w od ziemi oraz co najmniej 4 korzenie szkieletowe długos ci 

nie mniejszej niz   20-25 centymetrów. 

Większość sadzonek krzewów owocowych oraz drzew powinno być 

zaopatrzone w etykiety z następującymi danymi: nazwa i adres producenta, 

gatunek, odmiana, podkładka oraz rok kwalifikacji. Czasem etykiety 

zawierają również informacje o zdrowotności sadzonki: WW oznacza roślinę 

wolną od wirusów a NT, nietestowaną. Informacje te również przydają się 

podczas wyboru odpowiedniego egzemplarza. 

Grabienie liści w sadzie 

Liście zalegające pomiędzy drzewami wyglądają malowniczo, z czasem mogą 

jednak zaszkodzić naszym roślinom. Pamiętajmy, że na liściach często zimują 

groźne formy przetrwalnikowe szkodników i chorób. Nie zwlekajmy więc  

z grabieniem i zakopywaniem liści, jest to najprostszy zabieg na ograniczenie 

rozwoju szkodników i chorób w ogrodzie.  

Warzywnik 

Przekopujemy i nawozimy. Jesienią warto również zadbać o warzywnik. Cały 

powinien zostać przed zimą odchwaszczony, przekopany i nawieziony. Glebę 

zwięzłą należy przekopać głębiej, nawet na głębokość dwóch szpadli.  

W miejscu, w którym wiosną będą rosły warzywa wymagające dużej ilości 

składników odżywczych należy zastosować nawóz organiczny. 

W październiku warto też zasilić glebę całkowitą dawką nawozów 

fosforowych oraz połową dawki potasowych. Za nawóz organiczny posłużyć 

mogą wióry czy trociny drzew szpilkowych, dostarczające glebie duże ilości 

wartościowego humusu, nie zakwaszającego jej w trakcie rozkładu. 

Odpowiednia dawka to 1,5 kg/m2.  

W październiku lub listopadzie powinniśmy również dodać do gleby wapno, 

pod warunkiem, że jest to jedyne zastosowane nawożenie. Wapna nie 

powinno się mieszać przede wszystkim z nawozami fosforowymi oraz 

organicznymi. 

Wysadzamy cebulę i czosnek 

uż od połowy października możemy zacząć wysiew cebuli z dymki. Podczas 

sadzenia zadbajmy, by szyjka cebuli znajdowała się 3-5 centymetrów pod 

powierzchnia gleby. Czosnek ozimy natomiast powinien zostać wysadzony na 

głębokość 5-8 centymetrów. Najbardziej odpowiednim stanowiskiem będzie 

dla nich grządka po roślinach uprawianych na nawozach organicznych.  

https://www.mojpieknyogrod.pl/kategoria/warzywa-i-owoce
https://www.mojpieknyogrod.pl/warzywa-i-owoce/artykul/warzywa-zimujace-w-gruncie


13 
 

KĄCIK SMAKOSZA 

Placki dyniowe 

Składniki: 4 szklanki dyni startej na 
tarce, 1,5 szklanki mąki pszennej, 2 jajka, 
cebula, 4 ząbki czosnku, szczypta chilli, 
sól, pieprz, olej 
Przygotowanie: Zobacz przepis na 
placki dyniowe! Możesz je serwować 
również w wersji na słodko - wtedy nie 
dodawaj czosnku i chili, a zastąp je cukrem oraz cynamonem. Spróbuj! 
Cebulę zetrzyj na tarce., czosnek przeciśnij przez praskę. Startą dynię połącz 
z cebulą i przeciśniętym czosnkiem, dodaj jajka, mąkę, przyprawy i wszystko 
wymieszaj. Jeśli ciasto będzie za rzadkie, dodaj do niego więcej mąki. 
Na patelni rozgrzej olej i smaż placki dyniowe na złoty kolor. 

Pulpety w grzybach  

Składniki: 500 g mięsa mielonego 
(dowolny rodzaj) , 500 g grzybów leśnych, 
2 duże cebule , 1 jajko , 0,5 litra bulionu , sól, 
pieprz, olej do smażenia, bułka tarta, 
śmietana 18 %.  

PRZYGOTOWANIE: Cebulę pokroić  
w drobną kostkę, przysmażyć na złoty 
kolor. Połowę dodać do mięsa mielonego,  
a do reszty wrzucić obrane i pokrojone 
grzyby. Smażyć ok. 15-20 minut. 

Mięso wymieszać z cebulą, dodać jajko, sól, 
pieprz i wszystko razem wymieszać. Zagęścić bułką tartą i formować 
pulpeciki. Smażyć je na złoty kolor z każdej strony. 

Do usmażonych wcześniej grzybów dolać bulion i zagotować. Zagęścić 
śmietaną. Wrzucić usmażone wcześniej pulpety i dusić na niewielkim ogniu 
przez ok. 15 minut. Na koniec można posypać posiekanym koperkiem albo 
natką pietruszki. Podawać na ciepło z ziemniakami i ulubioną surówką. 

 

 

https://gotujmy.pl/przepisy/placki-z-dyni
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Tarta ze smażonymi jabłkami 

Przepyszna tarta ze smażonymi jabłkami. 
Rozpływająca się w ustach. Delikatne 
kruche ciasto i lekko słodkie cynamonowe 
smażone jabłka (jak do szarlotki 
z budyniem). Idealne połączenie 
i wyśmienity smak. Przygotowanie tarty 
jest łatwe i w miarę szybkie. Podczas 

leżakowania ciasta w lodówce smażymy 
jabłka. Możemy też jabłka przesmażyć wcześniej, np. wieczorem, 
a następnego dnia przygotować kruche ciasto, będzie wtedy jeszcze prościej 
i szybciej. Polecam wypróbować, to świetne ciasto na niedzielny deser do 
kawy. Porcja na tortownicę o śr. 25 cm.  

Składniki na ciasto kruche:  

30 dag mąki pszennej, 15 dag masła, 5 dag cukru pudru, szczypta soli, 1 jajko, 
1 łyżka bułki tartej 

SMAŻONE JABŁKA: 1,3 kg jabłek (szarej renety), 5 dag cukru, 1 cukier 
wanilinowy (16 g), 1,5 łyżeczki cynamonu, cukier puder do posypania ciasta 

Kruche ciasto:  

Mąkę wsypać do miski, wymieszać z cukrem pudrem i szczyptą soli. Dodać 
zimne masło posiekane w drobną kosteczkę, dodać jajko i całość zmiksować 
mikserem z hakiem. Na koniec szybko zagnieść ciasto ręcznie formując kulę. 
Ciasto podzielić na dwie części (2/3 i 1/3) i uformować 2 kule, rozpłaszczyć 
je, zawinąć w folię i włożyć do lodówki na 1 godzinę.  
Uwagi! Ciasto można też zagnieść ręcznie. Najpierw suche składniki 
z zimnym masłem utrzeć na kruszonkę, na koniec dodać jajko i zagnieść.  

Smażone jabłka:  

Jabłka obrać, pokroić w ćwiartki, usunąć gniazda nasienne i pokroić na 
plasterki. Przełożyć do garnka, dodać cynamon i cukier. Podgrzewać na 
średnim ogniu przez ok. 20 - 30 minut, aż jabłka zmiękną i rozpadną się 
(część plasterków powinna pozostać w kawałkach). Podczas smażenia od 
czasu do czasu zamieszać, aby jabłka nie przypaliły się. Przestudzić.  

Pieczenie:  

Ciasto wyjąć z lodówki. Obie części ciasta rozwałkować (najlepiej pomiędzy 
dwoma arkuszami papieru do pieczenia) na wielkość tortownicy (śr. 25 cm). 
Większą część ciasta razem z papierem do pieczenia przenieść do formy, 
odkleić górny papier, ułożyć ciasto na wielkość tortownicy, brakujące 
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miejsca wylepić. Ciasto posypać przez siteczko bułką tartą, wyłożyć smażone 
jabłka i na wierzch ułożyć drugą część rozwałkowanego ciasta. Ciasto 
delikatnie naciąć w kilku miejscach tworząc promienie.   
Wstawić do nagrzanego piekarnika do 190 stopni C i piec 65 minut. 
Przestudzić i posypać cukrem pudrem.  

                           

 

Modlitwa różańcowa w październiku 

Oficjalnie jednolity Różaniec Najświętszej Maryi Panny zatwierdził papież  

św. Pius V w 1569 r., a później, na pamiątkę zwycięstwa chrześcijan nad 

Turkami pod Lepanto, ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej 

Różańcowej. Na różańcu modliło się, zalecając go jednocześnie innym, wielu 

papieży, między innymi Leon XIII, bł. Jan XXIII, Paweł VI. Św.  Jan Paweł II wpisał 

się w ciągłość nauki o znaczeniu różańcowej modlitwy, a w liście “Rosarium 

Virginis Mariae” (RVM) z 2002 r. uzupełnił ją przez dodanie rozważań tajemnic 

światła. 

Zarys teologii różańca 

Różaniec jest modlitwą co najmniej dwupoziomową. Pierwszy poziom 

urzeczywistnia się przez stosowanie specjalnej techniki modlitewnej: 

rytmicznym powtarzaniu formuły. Dzięki melodyce i rytmowi słów, serce  

i umysł mogą oczyścić się z natłoku uczuć i myśli, a skoncentrować na 

sprawach Bożych. Przywoływanie słów Modlitwy Pańskiej czy Pozdrowienia 

Anielskiego pozawala, by w sercu doświadczać bardziej opieki świętych osób. 

Powtarzanie jest jedną z metod pomagającą przez kontemplację wspominać  

i uobecniać Osoby Boże, a w powiązaniu z Nimi także Maryję. Przywoływanie 

imienia ukochanej osoby pozwala zobaczyć, że podobnie jak w centrum 

modlitwy Zdrowaś Maryjo tkwi słowo “Jezus”, imię Zbawiciela może 

przenikać nasze życie. 

Nasza pamięć przywołuje ukochaną Osobę, rozmawiamy z Przyjacielem, 

jakby “oddychamy uczuciami Chrystusa” (RVM 15), a to powoduje 
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zacieśnienie więzów przyjaźni. By przyjaźń wzrastała, trzeba “przegadać” 

wiele godzin! Powracanie do ukochanej osoby nie nuży, ale umacnia, 

podobnie jak trzykrotne wyznanie miłości do Zmartwychwstałego ze strony 

Piotra (RVM 26). Poziom rytmicznego powtarzania jest ściśle związany  

z używaniem paciorków, które pomagają odmierzać rytm modlitwy i dają 

szansę skupienia się. 

Metoda modlitwy na różańcu znajduje liczne interpretacje i omówienia,  

z których na uwagę szczególną zasługuje “List o Różańcu” (RVM) Jana Pawła 

II. Co prawda, jak uczy św. Augustyn, kiedy dzięki jakiejś metodzie 

kontaktujemy się z Bogiem, to w rzeczywistości nie możemy na tym spocząć. 

Gdybyśmy się zatrzymali na określonym sposobie kontaktu, to 

poprzestalibyśmy na metodzie, a nie na żywym Bogu, którego żadna droga, 

metoda czy forma objąć i wyczerpać nie może. Bóg jest zawsze dalej, zawsze 

bardziej, zawsze inaczej niż pozwalają sięgnąć możliwości jego stworzeń. 

Jednakże w nauce wielu mistrzów duchowych słyszymy, iż metody, o ile nie 

“ubóstwiają” same siebie, służą pomocą w tym, co nazwać i określić nie 

sposób, czyli w osobowym spotkaniu z żywym Bogiem. Więź z Chrystusem, 

która jest celem, może być osiągana za pomocą różnych metod, spośród 

których szczególnie wartościową jest różaniec. 

Żródło: wiara.pl                                                                                                                              (AK) 

Papieska intencja ogólna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową 

wiosnę misyjną w kościele. 

 


