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JEZU UFAM TOBIE   

 

 

Miesięcznik Parafii  

p.w. Miłosierdzia Bożego w Dychowie           

                                                             NR 94                    Luty’ 2020 

 

OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI 

Po narodzeniu Jezusa Maryja 

przeżywa radość macierzyństwa.  

Niemniej doświadcza również bólu. 

Wraz z Józefem są młodym biednym 

małżeństwem.  

Nie mogą więc zapewnić Jezusowi 

podstawowych warunków 

sanitarnych ani bytowych.  

Tym bardziej zapewne troszczą się  

o Jego rozwój emocjonalny  

i duchowy; obdarzają czułą miłością. 

Ósmego dnia po porodzie ma miejsce obrzezanie i nadanie imienia Jezus (Łk 

2, 21). Natomiast w czterdziestym dniu ofiarowanie w świątyni. Według 

prawa kobieta po urodzeniu dziecka była nieczysta. W przypadku narodzin 

chłopca – czterdzieści dni, natomiast dziewczynki – osiemdziesiąt. Po 

zakończeniu rytualnej nieczystości (która nie pozwalała jej m. inn. dotykać 

niczego świętego ani wchodzić do miejsca kultu) zobowiązana była złożyć  

w świątyni ofiarę całopalną z baranka i przebłagalną z gołąbka lub 
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synogarlicy. Ubodzy mogli zamiast baranka złożyć gołębia lub synogarlicę 

(Kpł 12, 1nn). Oczyszczenie miało miejsce na dziedzińcu kobiet przy bramie 

Nikanora. Obrzęd polegał na błogosławieństwie udzielanym przez kapłana  

i skropieniu matki dziecka krwią ofiarnych zwierząt. 

Drugą powinnością rodziców było wykupienie pierworodnych: Poświęćcie 

Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny 

łona matczynego – zarówno człowiek, jak i zwierzę (Wj 13, 2). Tradycja 

stanowiła pamiątkę z niewoli egipskiej. Zgodnie z nią pierworodne zwierzę 

należało złożyć Bogu w ofierze, natomiast syn miał być ofiarowany na służbę 

w świątyni; później gdy służbę świątynną pełniły pokolenia kapłańskie, 

należało go wykupić. Obrzęd nie wymagał obecności w świątyni. 

Prawo nie obowiązywało jednak Jezusa ani Jego Rodziców. Maryja nigdy nie 

została skalana najmniejszą „nieczystością”. Z drugiej strony jednak, nie 

szukała nigdy powodów, by uchylać się przed społecznymi wymaganiami 

swoich czasów. Jak we wszystkich innych sytuacjach, Matka Boża starała się 

upodobnić do kobiet swej epoki. Chciała być przykładem posłuszeństwa  

i pokory, postępować tak, jak inni bez względu na łaski, którymi obdarzył Ją 

Bóg (F. Fernandez-Carvajal). 

Udział Maryi i Józefa w ofiarowaniu Jezusa Bogu ma podwójną symbolikę. 

Rodzice Jezusa są posłuszni Prawu. Żydzi byli dumni z Prawa. Uważali go za 

największy dar, za który należy się Bogu nieustanna wdzięczność. Maryja  

z Józefem, chociaż byli wolni od nakazów prawa, przestrzegali go ściśle. Tą 

samą drogą pójdzie Jezus. W Kazaniu na Górze naucza: Nie sądźcie, że 

przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 

przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 

wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie 

niebieskim (Mt 5, 17-20). 

Scena ofiarowania jest spełnieniem zapowiedzi prorockich o ponownym 

przybyciu Pana do świątyni. Malachiasz, ostatni z proroków Starego 

Testamentu pisze: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede 
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Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, 

i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów 

(Ml 3, 1). 

Jezus od samego początku oddany zostaje Ojcu. Należy do Boga; nie do 

ziemskich rodziców. Przez całe życie będzie potwierdzał całkowitą i wyłączną 

przynależność do Ojca w niebie. Do takiej ofiary zachęca św. Paweł 

wszystkich chrześcijan: A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 

abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz 

waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz 

przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka 

jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12, 1n). 

Świadkiem „powrotu Pana do świątyni” jest Symeon. Jego głęboka tęsknota 

za Mesjaszem, cichość, pokora, ciągłe życie w obecności Boga i trwanie  

w Duchu Świętym, dalekie od spekulacji faryzeuszy, sprawiło, że otrzymał od 

Boga obietnicę – nie umrze zanim zobaczy Zbawiciela. Pod natchnieniem 

Ducha Świętego udaje się do świątyni i rozpoznaje w małym dziecku – 

Mesjasza. Ten człowiek, prosty i pokorny, pełen wiary i ufności, żył 

sprawiedliwie, zachowywał Prawo i tęsknił za Zbawicielem, dlatego Bóg 

zaspokoił jego największe pragnienie. Jego serce przepełnione radością ze 

spotkania z Jezusem i ogromną miłością, pragnie pozostać już w wiecznej 

kontemplacji Boga. Starzec Symeon reprezentuje Stary Testament, Jezus 

zapoczątkowuje Nowy. 

Scena ta ma w sobie coś bardzo głęboko ludzkiego. Tchnie nadzieją, radością. 

Jest nam bardzo bliska. Człowiek cieszy się, gdy widzi, że inni podejmą jego 

dzieło. Rodzice cieszą się swym potomstwem. Dziadkowie – wnukami. Mistrz 

cieszy się, gdy uczeń podejmuje jego myśl. Mimo schyłku życia, mimo 

przemijania istnieje odrodzenie, przedłużenie życia, nadzieja. 

Radość Symeona wybucha prostą, przepiękną modlitwą, którą odmawiamy 

codziennie w wieczornej Liturgii Godzin (Łk 2, 29-32). Kantyk Symeona to 

króciutki hymn, niemal akt pogodnej rezygnacji, łagodnego oddania, 

podstawowego zaufania, wypowiedziany przez człowieka, który czuje, ze 

nadszedł dla niego zmierzch – pełen światła, nie budzi więc lęku (G. Ravasi). 
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Jest zbudowany w oparciu o przepowiednie proroka Izajasza (por. Iz 40, 5; 

49, 6; 62, 2). 

Symeon nie tylko wysławia Boga i raduje się obecnością Mesjasza, ale również 

prorokuje, przepowiada cierpienie Maryi j Jej Syna. Oto Ten przeznaczony jest 

na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się 

będą (Łk 2, 34). Jezus będzie znakiem sprzeciwu. Potwierdzi to sam w czasie 

publicznego nauczania: Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 

powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych  

w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec 

przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 

matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej (Łk 12, 51-53). 

Ukochane Dziecko, które trzyma na rękach Maryja nie będzie wolne od 

cierpień i odrzucenia. Syn Boży zostanie odrzucony przez starszyznę, 

kapłanów, uczonych, a więc przez żydowską elitę społeczną. Zostanie 

odsunięty od wszystkiego, co ludzkie, pozbawiony prestiżu, zniesławiony, 

przekreślony w swoim człowieczeństwie i życiu publicznym. Będzie 

zmiażdżony cierpieniem. Jego misja zostanie przerwana, będzie 

wyeliminowany z życia. Stanie się straszliwym zgorszeniem… 

Nic dziwnego, że duszę Maryi przeniknie miecz (por. Łk 2, 35). Symeon 

prorokuje Maryi bolesną drogę. Wraz z Synem przejdzie Drogę krzyżową  

i wraz z Nim będzie przeżywać kryzys, opuszczenie, wzgardę i śmierć, stojąc 

w bolesnej kontemplacji pod krzyżem (por. J 19, 25-27). 

„Miecz” oznacza również trudny dla Maryi proces wyobcowania od swego 

Syna. Oznacza posłuszeństwo Bogu do końca i przekraczanie naturalnych 

biologicznych więzi rodzinnych. Maryja fizycznie utraci Jezusa, ale odzyska 

Go na nowo żyjącego w Kościele. Tracąc, odzyska Go w wierze. 

Św. Łukasz zaznacza, że Maryja i Józef nie rozumieli jeszcze sensu 

przepowiedni i dziwili się temu, co o Nim mówiono (Łk 2, 33). Oni trwają 

jeszcze w tradycji Starego Przymierza i trudno im zrozumieć Nowe, które 

ustanawia ich Syn. Są przyzwyczajeni do codziennej obecności Jezusa  

i przeżywają relacje z Nim w sposób zwyczajny, naturalny. I dlatego muszą 

uczyć się w wierze rozumieć nowe sytuacje. To „uczenie się Jezusa” jest dla 
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nich oczyszczeniem wiary, czasem wzrostu i coraz pełniejszego zaufania 

Bogu. 

Maryja nie rozumie, dziwi się, ale również rozważa niezrozumiałe 

wydarzenia w swoim sercu. I mimo niezrozumienia pozwala Bogu działać. To 

maryjne „rozważanie w sercu” prowadzi nas do odkrywania sensu tajemnicy. 

Tajemnica Boga nierzadko spełnia się poza naszym osobistym rozumieniem. 

Bóg „nie musi tłumaczyć się” przed nami ze swojego sposobu działania. Bóg 

wymaga zaufania. Jednak nie dokonuje w naszym życiu niczego bez 

osobistego przyzwolenia. 

Bolesne proroctwo Symeona zostaje chwilowo rozjaśnione obecnością Anny, 

która pojawia się jak uśmiech (Ch. Perrot). Ta sędziwa wdowa, prorokini 

trwała nieustannie w obliczu Boga, służąc Mu modlitwą i postem. Jej 

nieustanna cześć wobec Boga nie była biernym oczekiwaniem, ale głęboką 

radosną nadzieją. od spotkania Jezusa będzie o Nim dawać publiczne 

świadectwo. Anna jest obrazem szczęśliwej, pobłogosławionej przez Boga 

staruszki, obrazem w stylu opowieści patriarchalnych, gdzie szacowny 

sędziwy wiek jest znakiem sprawiedliwości i nagrody Bożej. […] Jest 

modelem starości przepełnionej radością i pokojem (G. Ravasi).  

W świątyni jerozolimskiej Maryja zapewne 

przeżywała mieszane uczucia. Jej radość  

z oczyszczenia i ofiarowania Jezusa Bogu została 

zakłócona przez tajemnicze przepowiednie 

Symeona. Mimo przepowiedzianego cierpienia, 

które przyniesie przyszłość, radość Maryi i Józefa 

była wielka. Jezus został rozpoznany w świątyni 

jerozolimskiej, w samym sercu świętego miasta, 

przez ludzi, którzy – jak się wydawało – nie 

powinni o Nim nic wiedzieć. Chociaż nie zamierzali 

prowadzić rozmowy, Maryja i Józef czuli, że otaczają ich serca pełne miłości 

do Dzieciątka, które właśnie przedstawili Panu. Zapewne miały miejsce i inne 

spotkania, inne odkrycia prawdy o Jezusie, tak w Jerozolimie, jak i w Betlejem 

(B. Martelet). 

Źródło: https://jezuici.pl/2019/02/ofiarowanie-jezusa-w-swiatyni/ 

https://jezuici.pl/2019/02/ofiarowanie-jezusa-w-swiatyni/
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Drogie dzieci, w tym roku przypada setna rocznica urodzin Św. Jana Pawła 

II, więc właśnie tej niezwykłej postaci będą dotyczyły konkursy  

w najbliższych miesiącach. Waszym zadaniem jest po prostu odpowiedzieć na 

poniższe pytania. Czekamy do 12 lutego. 

1. Jak mieli na imię rodzice Jana Pawła II? 

2. Kiedy urodził się Karol Wojtyła? 

3. Jakim zdrobnieniem nazywano Go w dzieciństwie? 

4. Gdzie urodził się Karol Wojtyła? 

5. Jakie imiona otrzymał na chrzcie? 

6. Jak nazywają się ciastka, na które Jan Paweł II chodził po maturze? 

7. Kim z zawodu był ojciec Papieża Polaka? 

8. Czy Karol Wojtyła miał rodzeństwo? 

9. Co było pasją Karola od czasów gimnazjalnych? 

10.Jaki był ulubiony sport Jana Pawła II? 

 (HŁ) 

 
Do wieczności w styczniu odeszli: 
- Teresa Maria Tracz - Bronków 
- Zofia Strzałkowska - Prądocinek 

 

Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie:  
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach mogą ulec 
zmianie, aktualne zawsze  

w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
LUTY 2020  
NIEDZIELA 02.02.2020 
godz. 8.00 – śp. ks. Witold Kosicki, 
śp. Emilia, Jan 

godz. 11.00 – w intencji Zuzanny 
Straszkiewicz z okazji 15 urodzin 
oraz w intencji Mikołaja 
Straszkiewicz z okazji 3 urodzin 
PIĄTEK 07.02.2020 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 08.02.2020 
godz. 17.00 – o cud uzdrowienia dla 
Wioli – od przyjaciół 
NIEDZIELA 09.02.2020 
godz. 8.00 – śp. Genowefa, Adolf, 
Anna Giruć 
godz. 11.00 – śp. Weronika, Jan 
Grymowicz  
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WTOREK 11.02.2020 
godz. 10.00 – w intencji wszystkich 
chorych 
ŚRODA 12.02.2020 
godz. 17.00 – w intencji Jadwigi  
z okazji 60 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, łaskę zdrowia, 
od córki z rodziną 
PIĄTEK 14.02.2020 
godz. 17.00 – śp. Zofia 
Strzałkowska – w 30 dni po 
pogrzebie 
SOBOTA 15.02.2020 
godz. 10.00 – wolna intencja  
NIEDZIELA 16.02.2020 
godz. 8.00 – śp. Józefa, Józef 
Stańczyk, śp. Cyprianna, Czesław, 
Franciszek Stasiłowicz, śp. 
Leonarda Zakrzewska, śp. Janina, 
Eugeniusz Krupińscy    
godz. 11.00 – śp. Jan Wąchała,  
śp. Halina Zużewicz – od rodziny  
ŚRODA 19.02.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 21.02.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
SOBOTA 22.02.2020 
godz. 10.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 23.02.2020 
godz. 8.00 – śp. Mirosław, 
Bronisław 
godz. 11.00 – w intencji Anny  
i Sławomira Kasprzyk z okazji  
30 rocznicy ślubu  
ŚRODA 26.02.2020 - Popielec 
godz. 18.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 28.02.2020 
godz. 17.30 – śp. Roman, Marianna, 
Michał Ciesielscy 
SOBOTA 29.02.2020 

godz. 17.00 – w intencji Joanny 
Sieradzkiej w dniu urodzin  
 
MARZEC 2020  
NIEDZIELA 01.03.2020 
godz. 8.00 – śp. Anna Mielnik  
w 2 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Leokadia 
Ciechanowicz w 15 rocznicę 
śmierci, śp. Stanisław Ciechanowicz 
w 16 rocznicę śmierci, śp. Helena, 
Stefan Waszczuk, śp. Olimpia 
Ciechanowicz, śp. Krystyna 
Muszyńska oraz zmarli z rodzin: 
Podhajeckich, Nowak, 
Ciechanowicz i Rogalskich 
 

Intencje mszalne w kościele 

w Bronkowie: 
 
LUTY 2020  
NIEDZIELA 02.02.2020 
godz. 9.30 – śp. Elżbieta Klinik  
w 1 rocznicę śmierci   
NIEDZIELA 09.02.2020 
godz. 9.30 – śp. Melania, Piotr 
Grześków, śp. Stanisława, 
Władysław Wankowicz, śp. 
Karolina, Jan Hasiuk 
CZWARTEK 13.02.2020 
godz. 17.00 – śp. Teresa Tracz – od 
uczestników pogrzebu   
NIEDZIELA 16.02.2020 
godz. 9.30 – śp. Henryk, Stanisław 
Kałwińscy 
CZWARTEK 20.02.2020 
godz. 17.00 – śp. Kazimierz 
Sołtysiak w 20 rocznicę śmierci – 
od córki z rodziną   
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NIEDZIELA 23.02.2020 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Leon, 
Roman, Andrzej Mucha 
ŚRODA 26.02.2020 - Popielec 
godz. 16.30 – wolna intencja 
CZWARTEK 27.02.2020 
godz. 17.00 – śp. Emilia Bielak  
w 3 rocznicę śmierci i zmarli 
 z rodziny, śp. Michał Tracz  
w 2 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny   
 
MARZEC 2020  
NIEDZIELA 01.03.2020 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Leon, 
Roman, Andrzej Mucha,  
śp. Stanisław Kasperowicz 
 

Intencje mszalne w kościele 

w Brzózce: 
 
LUTY 2020  
NIEDZIELA 02.02.2020 
godz. 12.30 – śp. Leszek Stelmach – 
od syna Dariusza z rodziną 

NIEDZIELA 09.02.2020 
godz. 12.30 – śp. Leszek Stelmach – 

od Mirosława z córką 

NIEDZIELA 16.02.2020 
godz. 12.30 – śp. Grzegorz 
Romanowski w 3 rocznicę śmierci  
WTOREK 18.02.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 23.02.2020 
godz. 12.30 – śp. Antoni Pawlak  
w 6 rocznicę śmierci, śp. Helena, 
Antoni Pawlak  
WTOREK 25.02.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
ŚRODA 26.02.2020 - Popielec 
godz. 10.00 – za parafian 
 
MARZEC 2020  
NIEDZIELA 01.03.2020 
godz. 12.30 – śp. Leszek Stelmach – 
od rodziny Szulc 
 

(MK) 
 
 

 

K IL K A S Ł ÓW  O  ZN A CZE N IU  

POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI MSZY ŚW. (c.d.) 

 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
 

 Przygotowanie darów ofiarnych. W procesji z darami przynosi się dary, 
są nimi przede wszystkim chleb i wino – materia Eucharystii. Umieszcza się 
je w odpowiednim miejscu. Chleb i wino podaje się na ołtarz, pozostałe 
umieszcza się poza ołtarzem. Następnie odbywa się ofiarowanie darów. 
Kapłan miesza wino z wodą. Według Apokalipsy (17,15) oznacza to 
zjednoczenie Chrystusa z wiernymi. Oznacza także zjednoczenie boskiej  
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i ludzkiej natury w Chrystusie, albo też krew i wodę z przebitego boku 
Chrystusa . Następnie kapłan okadza ołtarz i dary, okadza się celebransa  
i lud oraz kapłan obmywa ręce na znak pragnienia wewnętrznego 
oczyszczenia. 

 Modlitwa nad darami kończy obrzęd przygotowania darów. Następnie 
kapłan wzywa lud do modlitwy słowami: Módlcie się, aby moją i waszą 
modlitwę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. W związku z licznymi 
samowolnymi zmianami tej formuły wydano dodatkowy zakaz jej 
zmieniania, gdyż jest to dogmatycznie błędne ze względu na identyfikację 
władzy święceń z kapłaństwem powszechnym wiernych. 

 Modlitwa Eucharystyczna. W niej liturgia Eucharystii osiąga swój szczyt. 
Jest kulminacyjną i centralną częścią całej akcji liturgicznej. Składają się na 
nią: 
Dialog przed prefacją rozpoczynający modlitwę i zwracający uwagę na 
obecność Pana a także, poprzez dialog włącza całe zgromadzenie  
w modlitwę. Sięga swymi korzeniami czasów Hipolita Rzymskiego. 
Prefacja. Podobnie starożytna jak poprzedzający ja dialog. Zawiera w sobie 
określony motyw dziękczynienia za zbawcze działa Boże, dokonane  
w historii zbawienia. Stąd oprócz funkcji uwielbienia i dziękczynienia także 
poucza lud. W prefacji kapłan w imieniu całego ludu wysławia Boga Ojca  
i dziękuje Mu za dzieło zbawienia w coraz innym aspekcie, stosownie do 
charakteru obchodu liturgicznego. Na budowę prefacji składają się trzy 
elementy: przejście od dialogu wstępnego do motywu dziękczynienia, 
motyw dziękczynienia zharmonizowany z obchodzonym misterium, 
zakończenie wyrażające łączność liturgii ziemskiej z liturgią w Niebieskim 
Jeruzalem, sprawowaną przez aniołów i świętych. Zakończenie jest 
jednocześnie przejściem do śpiewu „Sanctus”. 

 Aklamacja Sanctus składa się ze słów wyjętych z Izajasza (6, 1-13),  
z okrzyku ludu przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy (Mt 21, 9; J 12, 13) i 
 z wersetu psalmowego (117, 26). Aklamacje tą śpiewano już w Synagodze. 
Jako używane także w Kościele (Trishagion) zanotowano je po raz pierwszy 
w Euchologion Strapiona z Thumis (†363). Benedictus i Hosanna 
wprowadził później prawdopodobnie Kościół jerozolimski. 
Przejście od śpiewu Sanctus i wspomnienie tajemnicy dnia. 
Epikleza jest prośbą skierowaną do Boga Ojca, aby mocą Ducha Świętego 
przemienił dary chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. 
Opowiadanie o ustanowieniu i słowa przeistoczenia. 
Aklamacja po przeistoczeniu jest wyznaniem wiary w obecność 
Chrystusa w Postaciach Eucharystycznych.  
Anamneza (pamiątka) jest wspominaniem pamiątki Chrystusa. 
Wypełniając Jego polecenie: „to czyńcie na moją pamiątkę”, Kościół 
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wspomina błogosławiona mękę, chwalebne Zmartwychwstanie  
i Wniebowstąpienie Pana, oczekując Jego powtórnego przyjścia. 
Modlitwa ofiarnicza przez którą Kościół, który reprezentuje zebrana jego 
cząstka, składa, przez Ducha Świętego, niepokalaną ofiarę Ojcu, a wraz nią 
ofiarowuje samego siebie. Przedmiotem tej ofiary jest sam Chrystus. Kościół 
jako Jego Ciało Mistyczne włącza się w te ofiarę. 
Modlitwy wstawiennicze za żywych i zmarłych wyrażają jedność Kościoła 
pielgrzymującego z Kościołem zbawionych.  
Wielka doksologia jest uwielbieniem Boga w Trójcy. Oparta jest na tekście 
anafory Hipolita Rzymskiego. Końcowe „Amen” po doksologii jest 
najważniejszym w liturgii. jest jakby podpisaniem się pod Modlitwą 
Eucharystyczną i potwierdzeniem jej. 
 

CDN…                 Źródło: http://powolania.paulini.pl/                                   (AK) 

 

 

INFORMACJE POAK 

W dniu 04.01.2020 r. w parafii  
pw. Macierzyństwa NMP  

w Zbąszynku, Mszą Św. 
rozpoczęliśmy spotkanie 

opłatkowe Akcji Katolickiej 
Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej.  
Eucharystii przewodniczył  

ks. Asystent DIAK Zbigniew 
Samociak w asyście  

ks. Asystentów - Jerzego Kordiaka, 
Jerzego Locha  

i Waldemara Sołtysiaka.  
 
 

 
Ponieważ w Programie Duszpasterskim Kościoła w Polsce na najbliższe lata 
Episkopat Polski uwypuklił ważność Eucharystii, dlatego z wielką uwagą 
wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, zanoszone modlitwy czy piękne kolędy. 
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Następnie już w Sali Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. po 
odczytaniu urywku Pisma Św. o narodzeniu Jezusa Chrystusa oraz po 
poświęceniu opłatków przystąpiliśmy do składania sobie życzeń. Ponad stu 
uczestników uroczystości miało możliwość życzyć sobie nawzajem tego, co 
każdemu jest najpotrzebniejsze w Nowym Roku. W czasie spotkania 
mogliśmy posłuchać i wspólnie pośpiewać kolędy i pastorałki z miejscową 
schollą. Prezes DIAK oraz moja małżonka  Urszula - prezes KIAK przedstawili 
zamierzenia AK na 2020 r. Chcemy przede wszystkim uczcić setną rocznicę 
urodzin naszego patrona Św. Jana Pawła II, którego relikwie towarzyszyły 
nam już na Mszy Św. w kościele w Zbższynku. Ale też zachęcaliśmy członków 
AK do wyjazdu do Warszawy na beatyfikację kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. To jedne z ważniejszych zamierzeń na zaczynający się rok. 
Spotkanie opłatkowe było możliwe dzięki poszczególnym członkom AK  
w nim uczestniczących przy wsparciu finansowym ze strony Zarządu DIAK. 
Dziękujemy miejscowemu Oddziałowi AK oraz ks. proboszczowi Jerzemu 
Kordiakowi za gościnę! 

Ryszard Furtak - prezes Zarządu DIAK 
(AK) 

 

 

CO W PRAWIE PISZCZY?  

Pod koniec roku otrzymałem kilka pytań, 
które zwłaszcza dotyczyły zmian  
w przepisach jakie zajdą w 2020 roku. 
Pozwolę sobie w tym  numerze gazetki 
odpowiedzieć na większość z pytań, mimo  
iz o niektórych zmianach pisałem już  
w ostatniej gazetce. Uważam, że niektóre  
z nowych rozwiązań będą jeszcze 
modyfikowane i trzeba będzie wracać do ich 
wyjaśniania. A oto najciekawsze z pytań:  

 

1. Czy komornik będzie mógł zająć "13" emeryturę w 2020 roku? 

Wielu emerytów posiada różnego rodzaju zadłużenia i wszczęte egzekucje 

komornicze. W nowej ustawie  jednoznacznie wprowadzono przepis 
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mówiący o tym, że "13" emerytura nie podlega egzekucji komorniczej bez 

względu na to z czego wynika zadłużenie. Instytucja wypłacająca emeryturę 

nawet jeżeli ma nakaz komorniczy, nie może dokonać potrącenia.Problem 

może pojawić się w sytuacji kiedy emerytura przelewana jest na konto 

bankowe. Komornicy z reguły zajmują wszystkie konta dłuzników i banki 

mają w takich przypadkach obowiązek, według określonych zasad, 

egzekwować ustalone kwoty. Jeżeli zatem dochodzi do egzekucji 

/potrącenia/ z przelanej na konto "13" emerytury należy zwrócic się do 

komornika z interwencją, że potrącono kwotę objętą ustawową ochroną. 

Należy to uczynić w terminie 4 dni,  bo tyle czasu komornik ma na 

zaksięgowanie otrzymanej wpłaty i wówczas zwróci on nienależnie pobraną 

kwotę. Jeżeli tego terminu nie dotrzyma dłużnik, to już tylko pozostaje mu 

skarga na czynności komornika, do sądu. Chciałbym dodać, że Ziobro 

próbował zmienić ten zapis i obciążyć dłużników nawet tych 

najbiedniejszych oszukanych przez firmy windykacyjne. 

 
2. Kto może korzystać z uzupełniającego świadczenia 500+ i co należy 
uczynić aby je dostać? 

Świadczenie to przewidziane jest wyłącznie dla osób niesamodzielnych czyli 
takich, które potrzebują stałej pomocy przy prostych czynnościach jak 
ubieranie się, mycie, gotowanie posiłków itp. Drugim warunkiem jest 
otrzymywana kwota emerytury lub renty, która nie może być wyższa niż 
1600 złotych brutto. Aby otrzymać to świadczenie należy złożyć stosowny 
wniosek w instytucji wypłacającej emeryturę lub rentę. Oczywiście ta 
niesamodzielność musi być udokumentowana orzeczeniem lekarskim. 

 
3. Komu przysługuje dodatek energetyczny i czy wzrośnie po 
podwyżkach cen prądu ? 

Wiele osób nie wie o istnieniu takiego dodatku a funkcjonuje on od 2014 
roku. Dodatek ten przysługuje osobom, które pobierają dodatek 
mieszkaniowy i są tak zwanymi „wrażliwymi” odbiorcami prądu z zakładów 
energetycznych. Muszą to zatem być osoby o bardzo niskich dochodach  
i pobierające niewielkie ilości prądu. Dodatek ten przyznawany jest przez 
ośrodki pomocy społecznej. Do maja 2020 roku obowiązują następujące 
limity: 
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-dla osób samotnych zużycie 900 kWh , dodatek 11,37 Zł miesięcznie, 

-dla gospodarstw od 2 do 4 osób zużycie 1250 kWh, dodatek 15,80 zł miesięcznie, 

-dla gospodarstw powyżej 5 osób zużycie 1500 kWh, dodatek 18,95 zł miesięcznie. 

Ponieważ jak już wiadomo ceny prądu w 2020 roku wzrastają od stycznia 
dla  Tauronu a nieco póżniej dla innych dostawców. Zgodnie  
z zapowiedziami rządu, ma wzrosnąć pomoc państwa dla indywidualnych 
odbiorców. Niestety nie wiemy jeszcze komu ta pomoc będzie przysługiwała 
i w jakiej wysokości. Bezspornie wzrosną na pewno dodatki energetyczne 
dla najsłabszych. 

 
4. Jakie zmiany następują w świadczeniach wychowawczych 500+ 

Istotną zmianą jest tutaj termin składania wniosków przez rodziców  
o wypłatę świadczenia. W ostatnich latach rodzice składali wnioski  
w terminach wakacyjnych .W roku 2019 świadczenia te przyznane zostały 
rodzicom na dłużej, to jest do 31 maja 2021 roku i tu uwaga, wnioski na 
dalszy okres /trwający od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku/ 
przyjmowane będą od lutego 2021 roku. Oznacza to, że w 2020 roku rodzice 
nie będą musieli dopełniać żadnych formalności aby nieprzerwanie pobierać 
to świadczenie. Dodam w tym miejscu, że rodzice pobierający 300+ niestety 
będą nadal musieli składać wnioski. 

 
5. Kto ma prawo do emerytury pomostowej  

O emeryturę pomostowa mogą ubiegać się osoby urodzone po 1948 roku, 
które mają udokumentowane minimum 15 lat pracy w szczególnych 
warunkach / patrz wykaz prac w Dz.U z 2018 roku poz.1924/ Do tych prac 
należą między innymi  prace pod ziemia, na wodzie, przy urządzeniach 
elektrycznych o wysokim napięciu a nawet prace w komunikacji  
i przewozach. Warto przed podjęciem decyzji sprawdzić u konsultanta ZUS 
czy moja praca mieści się w wykazie. 

   Oczywiście pytań jest więcej ale staram się udzielać porad indywidualnie  

i nie wszyscy chcą, by o ich pytaniach pisać. Jeżeli macie Państwo problemy 

proszę o indywidualny kontakt a niewątpliwie udzielę pomocy.             

 (ZP) 
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PORADY OGRODNICZE NA LUTY 

 

Prace w lutym są zbliżone do tych, które 
wykonywaliśmy w styczniu. Aczkolwiek 
możemy już poczynić plany dotyczące prac  
w ogrodzie. Szykujemy się do nowego 
sezonu! Możemy przemyśleć jakie nowe 
rośliny mogą pojawić się w naszym 
ogrodzie, jakie należy wymienić lub 
dosadzić oraz jakie warzywa wysiejemy w 
tym roku w warzywniku. Jakie są nasze 
porady ogrodnicze na luty? Sprawdźcie! 

Ochrona przed mrozem. Podobnie jak w styczniu sprawdzamy osłony 
przeciwmrozowe na krzewach ozdobnych. W razie potrzeby poprawiamy 
je i uzupełniamy. Na bieżąco obsypujemy z gałęzi śnieg (jeśli są opady) – tak 
by nie połamał i nie odkształcił rośliny. Jeśli pogoda dopisuje i jest ciepło 
można usunąć chore, uschnięte i zniszczone pędy. Powtarzamy bielenie 
drzew jeśli ta ochrona została zmyta przez deszcz. Bielenie drzew ochroni je 
przez pęknięciami zgorzelinowymi, które powstają na skutek dużej różnicy 
temperatur, w dni mroźne ale słoneczne. Jeśli nie wykonaliśmy go w grudniu, 
ciągle możemy to zrobić. Luty to często mocno mroźny miesiąc. 

Porządki. Oczyszczamy drzewa z zaschniętych liści, owoców, szkodników, 
zniszczonej kory. Zapobiegnie to rozwojowi chorób i szkodników. W drugiej 
połowie lutego, gdy pogoda jest sprzyjająca  możemy przyciąć porzeczki  
i agrest i drzewa owocowe. Warunkiem koniecznym na takie zabiegi jest 
brak mrozu. Rany po cięciu możemy zabezpieczyć środkiem  
grzybobójczym.  Przycinamy także suche trawy ozdobne. Przeglądamy 
przechowywane cebule i bulwy np. dalii czy mieczyków. Chore na bieżąco 
wyrzucamy. 

Rośliny zimozielone, które przechowujemy na balkonach możemy podlać 
gdy nie ma mrozu, lub gdy akurat trwa odwilż. To ochroni je przed tzw. suszą 
fizjologiczną. Rośliny te bowiem przez cały rok tracą wodę, która 
odparowuje przez liście i igły – szczególnie w czasie odwilży. Dlatego 
dostarczmy im wtedy wodę. Gdy tego nie zrobimy, mogą zamierać. 
Niebezpieczeństwo suszy fizjologicznej pojawia się także przy mroźnych 
wiatrach. Starajmy się ochraniać przed nimi nasze rośliny. Nie dopuszczamy 
do zalegania śniegu na trawniku. Gdy śnieg stopnieje a ziemia rozmarznie 
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wygrabiamy kępki mchu i sfilcowaną trawę. Wykonujemy wertykulację  
i aerację jeśli jest taka potrzeba. Planujemy wiosenne nawożenie. 

Plany. Planujemy nasadzenia roślin warzywnych. Robimy listę potrzebnych 
nasion. Planujemy grządki uwzględniając czasy wzrostu i wzajemne 
sąsiedztwo roślin. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie warzywnika  
i pomyślne zbiory. 

Rośliny domowe. Nie zapominajmy o roślinach domowych. Mało światła  
i ogrzewanie sprawia, że to dla nich ciężki czas. Ustawmy je na jasnych 
parapetach, regularnie wycierajmy kurz z liści, podlewajmy umiarkowanie 
ale zadbajmy o  wysoką wilgotność powietrza i spryskiwanie liści. Pod koniec 
miesiąca możemy zacząć je przesadzać.  

 

 

KĄCIK SMAKOSZA 

 
Ostatnio czytelniczka zwróciła 

się do mnie z prośbą o podanie 

w Kąciku przepisu na pizzę. 

Powiedziała: „Zamieszczacie 

przepisy na same słodkie ciasta, a jak wnuki do mnie przyjadą, to pizzę chcą!”  

Przedstawiam więc sprawdzony przepis na pizzę z dedykacją i pozdrowieniami 

dla Pani i wnuków 

Pizza Quattro fromaggi  
(Cztery sery) 

Oczywiście każdy może 
zmodyfikować listę dodatków  
wg swojego  smaku i gustu.

Składniki na ciasto: 

 15 g świeżych drożdży  
 60 ml ciepłej wody  
 250 g mąki pszennej  
 1/2 łyżeczki soli  
 1 łyżka oliwy  
 mąka pszenna do posypania  

 Sos: 

 2 puszki pomidorów  
 1 łyżka suszonego oregano 
 1 łyżka oliwy  
 2 posiekane ząbki czosnku 
 sól, pieprz 

http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219023/pomidor/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219022/oregano/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/158219006/czosnek/p
http://przepisy.magazyn-kuchnia.pl/przepisy/skladniki/160141589/pieprz/p
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oraz 

 Po 60 g rozdrobnionych 
serów: gorgonzoli, 
parmezanu, mozzarelli, 
gruye're'a (zwykły żółty, 
pleśniowy, … wg gustu) 

Sposób przygotowania:   

W miseczce przygotowujemy rozczyn: drożdże rozpuszczamy w ciepłej wodzie, 

dodajemy 3 łyżki mąki, mieszamy i odstawiamy na 30 minut w ciepłe miejsce, 

nakrywając miskę ściereczką.  

Resztę mąki przesiewamy.  

Do mąki dodajemy gotowy rozczyn, sól, oliwę i starannie wyrabiamy.  

Z ciasta formujemy kulę, posypujemy mąką i odstawiamy na 2 godziny do 

wyrośnięcia.  

Rozgrzewamy piekarnik do maksymalnej temperatury (min. 250°C). 

Robimy sos. Pomidory odsączamy z zalewy i kroimy w kostkę.  

Dodajemy oregano, łyżkę oliwy, czosnek, sól i pieprz. Starannie mieszamy. 

Ciasto dzielimy na dwie części i toczymy przez 2-3 minuty okrągłym ruchem 

dwie kule. Po kilku minutach rozwałkowujemy na placki i smarujemy sosem. 

Wierzch posypujemy serami. Pieczemy 10-15 minut. 

  

Przepis pochodzi z serwisu:  

magazyn-kuchnia.pl 

(AK) 

 

 

 

http://magazyn-kuchnia.pl/magazyn-kuchnia/0,0.html
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Kapuśniak na żeberkach 

Sycący i rozgrzewający kapuśniak na żeberkach doskonały na chłodne 

zimowe dni  

Składniki: 1 kg żeberek, 1 kg kiszonej kapusty, włoszczyzna na wywar, sól, 

pieprz, majeranek, przyprawa do bigosu, kurkuma, olej, mąka, łyżka 

koncentratu pomidorowego  

Przygotowanie: Żeberka oczyścić, umyć i pokroić na mniejsze porcje. 

Przyprawić solą, pieprzem i obsmażyć na rozgrzanym oleju.  Obsmażone 

żeberka wrzucamy do garnka i zalewamy wodą, dodajemy włoszczyznę  

i gotujemy wywar. Kiedy mięso jest już prawie miękkie, wrzucamy 

pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy do miękkości. Kapustę trzeba 

odcedzić z nadmiaru wody i opłukać, żeby nie była zbyt kwaśna. Warto sobie 

zostawić w kubeczku wodę odlaną z kapusty na wypadek, gdyby udało nam 

się ją zbyt mocno wypłukać i straciłaby swój smak. Kapuśniak musi być 

kwaśny. Kapustę wraz z przyprawami zawsze gotujemy w osobnym garnku 

i kiedy jest już miękka przelewamy do garnka, w którym gotował się wywar 

razem z ziemniakami. Uprzednio wyjmujemy już gotowe mięso. Po 

połączeniu gotujemy jeszcze chwilę, a w międzyczasie robimy zasmażkę  

i dodajemy do zupy. Kapuśniak na koniec jeszcze doprawiamy solą, pieprzem  

i łyżeczką koncentratu pomidorowego. 

 

Faworki na śmietanie  

Bardzo chrupiące i delikatne 

 

 Składniki: 

780-800 g mąki pszennej, 3 duże 

jajka, 330 śmietany 18%, 50-100 ml 

wódki, 1 kopiasta łyżeczka proszku 

do pieczenia, 1 cukier waniliowy 

(niekoniecznie), 1 l min. oleju 

(może być  pół na pół ze smalcem), 

cukier puder do obsypania  

 

https://smaker.pl/produktopedia-sol,9.html
https://smaker.pl/produktopedia-pieprz,10.html
https://smaker.pl/produktopedia-majeranek,421.html
https://smaker.pl/produktopedia-kurkuma,528.html


18 
 

Przygotowanie 

Do miski wrzucamy mąkę, jajka, śmietanę, proszek do pieczenia, wódkę  

i cukier waniliowy. Wyrabiamy ciasto, powinno być miękkie i elastyczne.  

Ciasto partiami wałkujemy na cienkie placki, które tniemy na paski około 

3x10cm, każdy pasek na środku nacinamy i przez to nacięcie przekładamy 

jeden koniec ciasta. Tak przygotowane faworki smażymy na dobrze 

rozgrzanym tłuszczu, na średnim ogniu.  

Smażymy z jednej i drugiej strony na złoty kolor.  

Usmażone posypujemy cukrem pudrem.  

Kiedy pościsz... jedz rybę. Specjalnie na Środę 

Popielcową proponujemy  przepis na postne 

danie z ryby: Kotlety rybne z prażonymi 

ziarnami słonecznika 

Składniki: ½ szkl. ziaren słonecznika, 700 g ryby – np. filety z dorsza, 2 jajka, 

sól, pieprz, papryka, bułka tarta, olej do smażenia. 

 

Wykonanie: Ziarna słonecznika uprażyć na suchej patelni. Rybę osuszyć 

ręcznikiem papierowym, przepuścić z podprażonym słonecznikiem przez 

maszynkę. Dodać jajka, sól, pieprz, paprykę i wyrobić masę. Formować 

kotlety, obtaczać w bułce tartej i smażyć z dwóch stron na złoty kolor. 

 

Karkówka   Składniki 

7 kotletów z karkówki, 2 średnie 

cebule, 2 średnie marchewki,  

½ sera pleśniowego, 5 pomidorów 

suszonych, 1 musztarda sarepska, 

przyprawy: do karkówki, grill 

ziołowy i pół grill pikantny, olej  
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Przygotowanie: Wymieszać przyprawy z musztardą i olejem, posmarować 
karkówkę, włożyć do woreczka do pieczenia. Cebulę, marchewkę pokroić 
według uznania, ser w drobną kostkę, pomidory w paski wymieszać wysypać 
na karkówkę. Zamknąć woreczek, włożyć do żaroodpornego naczynia bez 
przykrycia. Wstawić do piekarnika piec około półtorej godziny w 200 stopni 
przed końcem (około pół godziny) zmniejszyć temperaturę na 180℃.  

 

Ciasto "Biskup" 

Składniki: 
Biszkopt :    4 jajka (w temp. 
pokojowej),  3/4 szklanki cukru,  
3 łyżki mąki pszennej, 1,5 łyżki 
mąki ziemniaczanej, ½ łyżeczki 
proszku do pieczenia 
Galaretka:   2 opakowania 
galaretki wiśniowej, 2 szklanki 
gorącej wody,  

1 słoik dżemu z czarnej porzeczki 
 

Masa budyniowa:   2 budynie 
waniliowe bez cukru, 3 szklanki 
mleka,  6 łyżek cukru,  200 g masła  
(w temp. pokojowej) 
Beza:   4 białka, 1 szklanka cukru, 
1 szklanka wiórków kokosowych,   
1 szklanka maku 
Polewa:   100 g gorzkiej 
czekolady,  50 ml śmietanki 30%

WYKONANIE: 
Przygotowujemy biszkopt.   

Białka oddzielamy od żółtek i wlewamy do 
miski. Miksujemy je, następnie dodajemy 
cukier i miksujemy, aż do momentu 
uzyskania sztywnej piany. Następnie 
powoli dodajemy żółtka, nadal miksując, 
potem dodajemy proszek do pieczenia, 
mąkę ziemniaczaną i pszenną. Blachę prostokątną wykładamy papierem do 
pieczenia i przekładamy ciasto. Blachę wkładamy do nagrzanego do 180 stopni 
piekarnika i pieczemy od 20 – 30 minut w zależności od piekarnika.  
W międzyczasie przygotowujemy galaretki. Wsypujemy je do gorącej wody, 
mieszamy do rozpuszczenia, następnie dodajemy do nich  dżem z czarnej 
porzeczki i ponownie dokładnie mieszamy i odstawiamy do wystudzenia.  
Przygotowanie budyniu: Do miski wlewamy ok. 3/4 szklanki mleka, wsypujemy 
budynie, cukier i mieszamy. Pozostałe mleko należy zagotować. Na gotujące się 
mleko wlewamy mleko z budyniem i cukrem, i gotujemy, mieszamy, aż do 
uzyskania gęstego budyniu. Budyń odstawiamy do wystudzenia. Do miski 
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wkładamy miękkie masło i przez chwilę miksujemy i dodajemy do niego budyń, 
powoli łyżka po łyżce, aż do uzyskania gładkiego kremu.  
Przygotowanie bezy: Białka wlewany do miski i ubijamy, następnie dodajemy 
cukier nadal miksujemy aż do uzyskania sztywnej piany. Następnie do ubitej piany 
dodajemy powoli łyżką wiórki kokosowe i mak. Blachę prostokątną wykładamy 
papierem do pieczenia. Blachę z bezą wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 
190℃ i pieczemy przez 25 min. Do prostokątnej blachy wkładamy biszkopt  
i polewamy go tężejącą galaretką i wstawiamy do lodówki. Gdy galaretka 
całkowicie stężeje, wtedy kładziemy na nią masę budyniową i przykrywamy ją 
bezą kokosowo - makową. Wierzch ciasta polewamy czekoladową polewą. Ciasto 
odstawimy na 1,5 – 2 h do lodówki. 

S m ac z n e g o ! ! !  

         (EZ) 
 

 

M O D L I T W A  R Ó Ż A Ń C O W A  W  L U T Y M  

 

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów. 

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, 

pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę. 
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