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JEZU  UFAM TOBIE 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie     

                                                                NR 95             Marzec’ 2020 

 

 

NAPRAWDĘ:  

JESZCZE BARDZIEJ 

ZAKOCHASZ SIĘ  

W JEZUSIE 

EUCHARYSTYCZNYM!

 
Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje Eucharystię jako „źródło i szczyt 
życia Kościoła”. Może okazać się trudnym zadaniem znalezienie czasu 
na adorację Najświętszego Sakramentu. Jednak jeśli ci się to uda, jeśli 
podejmiesz się regularnej adoracji Jezusa w Eucharystii, może ci się 
przydarzyć wiele niespodzianek. 
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: 
„Bierzcie, to jest ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie 
dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana” (Mk 14, 22-24). 

We współczesnej kulturze idea postępu duchowego jest drastycznie 
niedoceniana; praca nad duchowością często jest uważana za 
marnotrawienie czasu lub za zachowania typowe dla naszych naiwnych 

https://pl.aleteia.org/tag/adoracja/
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przodków. W rzeczywistości za wartościowy uważany jest jedynie postęp 
widoczny na zewnątrz i bardziej „dotykalny”. 

Podstawową różnicę między postępami materialnym i duchowym stanowi to, 
iż postęp materialny istnieje poza tobą. Jest źródłem pewnych pozytywnych 
doznań, jednak pozostaje zawsze obciążony do pewnego stopnia skazą 
tymczasowości i niestałości. Z drugiej strony postęp duchowy oznacza, że 
to ty się zmieniasz. Czas, który „tracisz” na adoracji, może cię zaskoczyć na 
dziesięć sposobów. 

 WYKSZTAŁCASZ W SOBIE UMIEJĘTNOŚĆ ZADZIWIENIA 
 I PODZIWIANIA 
Nic z równą sugestywnością nie pomoże ci zrozumieć prawdy tego, co się 
dzieje podczas adoracji, jak atmosfera cichej kaplicy lub kościoła, zapach 
kadzidła czy wspaniałość monstrancji. 

Znajdujemy się rzeczywiście przed Jezusem Chrystusem, Jego Ciałem, 
Krwią, Duszą i Boskością. Im bardziej zanurzasz się w tę ciszę w obliczu 
Gospodarza, tym bardziej rozumiesz, iż jedyną odpowiedzią jest adoracja  
i podziw wobec wielkości naszego Boga. 

Aby tak się stało, podstawowym warunkiem jest cisza. Bóg znajduje się  
w ciszy, jest zatopiony w kontemplacyjnej ciszy, w której my możemy poznać 
siebie i Boga. Trzeba mieć wiele odwagi, wewnętrznej determinacji i oddania, 
aby trwać w ciszy przed Bogiem, aby wraz z Nim i w Jego obliczu zwalczać 
wszystkie nasze niedoskonałości, słabości i roztargnienia. 

Prawdziwe uwielbienie i adoracja wydarzają się w ciszy serca, która musi 
być wspomagana ciszą zewnętrzną, ta cisza wytwarza prawdziwą radość, 
która karmi. Bardzo odmienną od euforii, która, chociaż wywołuje wybuchy 
uczuć i płaczu, nie powoduje efektywnej zmiany naszego wnętrza. 

Niech w obliczu Pana wszelki język zamilknie w niebie, na ziemi  
i w piekle. 

 DOŚWIADCZASZ POKOJU W INNYCH DZIEDZINACH SWEGO ŻYCIA  

Jezus powiedział: „Pokój zostawiam wam” (J 14, 27). Zewnętrzny pokój, 
jakiego możemy doświadczyć podczas adoracji (cisza i spokój), ma o wiele 
szerszy zasięg. Prowadzi do wewnętrznego pokoju, który wywiera 
wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. 

Nie oznacza to, że wszystko w naszym życiu jest doskonałe i pozbawione 
cierpienia, jednak pokój Chrystusa sprawia, że wiemy, iż życiowe zawieruchy 
nie są w stanie nas pokonać. 
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ZACZYNASZ PATRZEĆ POZA SIEBIE 

Jezus powiedział nam, abyśmy „się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem” (J 13, 34). Czynność spędzania czasu na adoracji łączy nas  
z całym światem – przecież spędzamy czas ze Stwórcą wszystkich rzeczy! 

Więcej czasu poświęconego na wychwalanie i adorację Boga oznacza, 
że potrafisz spojrzeć poza swoje własne sprawy i dostrzec potrzeby 
innych w twoim życiu i w świecie, w którym żyjemy. 

MOŻESZ CZASAMI DOŚWIADCZYĆ NUDY. WYTRWAJ! 

To normalne! Pora, aby urosnąć! Będą momenty, kiedy adoracja wyda się 
wszystkim, tylko nie czymś wspaniałym. Rozpraszasz się, twoje myśli 
zaczynają gdzieś wędrować, być może słyszysz, że ktoś obok płacze. 

Prawdopodobnie na początku adoracja była pełna wspaniałych uczuć, ale 
potem… nie! Regularna adoracja polega na uczynieniu jej twoim zwyczajem, 
staje się ona częścią rutyny, co może sprawić, że traci na tym szczególnym 
blasku… tak, to prawda. 

Ale to nie pozbawia samej adoracji jej wartości ani prawdy. Nasza wiara 
to coś więcej niż uczucia, a Bóg nadal pracuje w tobie. Takie jest piękno 
Wcielenia – Bóg stał się człowiekiem, wstąpił we wszystkie nasze stresy, 
strachy, problemy i, oczywiście, także w naszą nudę. 

Pamiętaj, że pomimo iż w czasie jednej godziny spędzonej na adoracji łapiesz 
się co parę chwil na tym, że gdzieś odbiegłeś od Niego, że twoje myśli wędrują 
gdzieś daleko, pomimo tego wszystkiego właśnie ofiarowujesz Bogu 
najlepszy z możliwych prezentów – swój czas i swoje towarzystwo. I nie 
zapominaj, że pomimo tej uczuciowej fali, która zalewa współczesne życie 
wiarą w Kościele, wiara katolicka nie opiera się na uczuciach, na słuchaniu 
Boga mówiącego nieustannie do ciebie, na widzeniu świateł, osób, aniołów ze 
światła czy wreszcie Najświętszej Dziewicy (jeśli to rzeczywiście są oni). 

Historia świętych i Kościoła ukazuje coś zupełnie odwrotnego, Bóg 
rzeczywiście wielokrotnie milczy, przemawia do nas raczej przez 
wydarzenia dnia codziennego niż przez nadprzyrodzone znaki. I dlatego 
podczas adoracji możesz doświadczyć przyjemnych odczuć – co często się 
zdarza – ale możesz także nie odczuwać niczego. 

I wszystko jest w porządku, wystarczy trwać, porzucić pragnienie 
niemądrych doznań i mieć wiarę. Katolicyzm nie jest religią, która oferuje 
emocjonalny dobrostan – bardzo mi przykro, ale taka jest 
prawda. Sprawiedliwy żyje z wiary, nie potrzebujemy znaków, cudowności, 
wstrząsów, wizji i nadprzyrodzonych wydarzeń, aby kochać i adorować Boga. 
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Wiara, która potrzebuje takich podniet nie jest wiarą. I nie wierz tym 
wszystkim, którzy w swej pysze opartej na ideach nie wywodzących się  
z katolickiej wiary, twierdzą, że coś widzieli czy słyszeli; czytaj więcej 
żywotów świętych i zrozum, iż działanie Boga zawiera w sobie znaki, pewne 
trajektorie, o których oni zapominają lub zwyczajnie ich nie znają, gdyż nigdy 
nie przeczytali od początku do końca biografii żadnego ze świętych. 

A więc, czas na dojrzewanie w wierze! Gdyż wszyscy, którzy opierają się na 
wrażeniach, na odczuwaniu ciepełka w sercu, w końcu, w pewnym momencie, 
gdy już nic więcej nie czują, opuszczają Piotrową łódź i zaczynają szukać  
w innych miejscach, jak ktoś uzależniony od mocnych doznań. Jeśli twoja 
dusza znajduje się w takim stanie, sugeruję, abyś prosił Boga o uzdrowienie z 
tej zniewalającej przypadłości. 

 ODKRYWASZ, ŻE ADORACJA JEST WDRUKOWANA W NASZE SERCA 

Im więcej czasu spędzasz na adoracji, odkrywając, że Bóg jest Bogiem, który 
kocha i chce spędzać z tobą czas, tym bardziej pragniesz Go adorować i być z 
Nim. Jeśli adoracja stała się już czynnością codzienną, możesz czuć się wręcz 
podniecony perspektywą ponownego wyjścia na adorację! 

Adoracja jest uzależniająca, nie tylko z powodu tego, co możemy zyskać dla 
nas samych, lecz dlatego, że zostaliśmy stworzeni do adoracji. Jak mówimy 
podczas mszy świętej, jest to „godne i sprawiedliwe” – powinniśmy 
dziękować Panu! Adoracja jest wdrukowana w nasze serca, a „nasze serca 
są niespokojne, dopóki nie spoczną w Nim”! (Dziękuję, Święty Augustynie!) 

 ŁASKA WKRACZA DO TWOJEGO ŻYCIA 

To niesamowite, jak krótki czas regularnej adoracji czyni wielką różnicę dla 
całej reszty twojego życia. Możesz nosić w sobie ten moment bycia w Jego 
obecności jeszcze długo po opuszczeniu kościoła czy kaplicy. 

Jego łaska cię wspiera we wszystkich chwilach życia, szczególnie  
w momentach pokusy i próby. Łatwiej odeprzeć pokusę, gdy spędzasz 
więcej czasu na adoracji. 

 POJMUJESZ, JAK WIELKIM JESTEŚ SZCZĘŚCIARZEM 

Jeśli to takie łatwe, wsiąść do samochodu i podjechać do kościoła na adorację 
lub po prostu przejść się do najbliższej kaplicy, jesteś szczęściarzem  
i zaczynasz to rozumieć. Są tacy, co chcieliby spędzać więcej czasu z Jezusem 
na adoracji, ale chorują lub wielość obowiązków im na to nie pozwala. 

Są też na świecie tacy ludzie, którzy ponoszą rzeczywiste, ogromne ryzyko dla 
Eucharystii, żyją bowiem w miejscach, gdzie prześladuje się ludzi z powodu 
wyznawanej przez nich wiary. Gdy pamiętasz o tych, którzy w sytuacji 
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realnego zagrożenia, godzinami lub wręcz całymi dniami idą na spotkanie  
z Jezusem, pojmujesz, jak wielkim prezentem jest móc otwarcie się modlić, 
nie mówiąc już o dostępie do kapłana, który administruje sakramenty. 

Niezależnie od tego, czy go lubisz, czy nie, on jest kapłanem i winien być 
kochany, przecież dzięki jego namaszczonym dłoniom mamy Najświętszą 
Eucharystię. 

 ZACZYNASZ ROZUMIEĆ, ŻE BÓG MA POCZUCIE HUMORU (I TO JAKIE!) 

Im więcej czasu będziesz mógł posiedzieć przy Bogu i pozwolisz Mu mówić 
do siebie (zamiast tracić cały swój czas na wypełnianiu ciszy rozmową z Nim, 
głośną muzyką, celebracjami, gadulstwem czy hałasem), tym łatwiej 
odkryjesz, że Bóg ma ogromne poczucie humoru. Bóg lubi rzucić jakiś żarcik 
czy dwa i bywa, że te chwile są tak zabawne, iż chce ci się śmiać pełnym 
głosem. 

Przypominając, że nie chodzi o jakieś mistyczne przeżycia, kładę wielki 
nacisk na ten aspekt adoracji. Są bowiem tacy, którzy szukają fajerwerków  
w zwyczajnym życiu modlitwą. A wystarczy być uważnym na to, co robi Bóg, 
na znaki w codziennym i zwyczajnym życiu, które On nam daje, aby tarzać się 
ze śmiechu z powodu Jego poczucia humoru, z jakim nas prowadzi. Jest to 
oczywiste dla kogoś, kto żyje modlitwą. 

To nie żadna nadprzyrodzona mistyka, to normalne przeżycia tego, kto 
przebywa w relacji z Jezusem lub się o to stara. Gdyż On jest Ojcem i nami 
kieruje, gdy zgadzamy się Go słuchać. Dlatego to nie oznacza widzenia czegoś 
konkretnego, nie jest literalnym widzeniem Jego opowiadającego kawały lub 
doświadczaniem jakiejś wewnętrznej mowy Boga – niektórzy twierdzą, że 
tego doznają. 

Chodzi raczej o odnowioną uważność na życiowe sprawy, na wydarzenia  
i Boże wezwania w naszym sumieniu (a nie wewnętrzne głosy). A więc, ludu 
mój, więcej pokory, a mniej fascynacji nadprzyrodzonymi zdarzeniami czy 
wizjami! Jak naucza święty Jan od Krzyża, który był prawdziwym mistykiem, 
dusza, która chce się zjednoczyć z Bogiem nie powinna szukać żadnych, ale to 
żadnych nadprzyrodzonych pociech czy wizji. To samo twierdzi Święta 
Teresa z Avilli, mówi ona, że jeśli dusza pożąda wielu nadprzyrodzonych 
doświadczeń, stanie się jałowa. 

Warto też zauważyć, iż prawdziwi mistycy nie rozpowiadają na prawo i lewo 
o swoich nadprzyrodzonych doświadczeniach, na pewno nie wykrzykują tego 
przez mikrofon! Z powodu tych wizji czy objawień są kierowani do biskupa 
lub przynajmniej do kapłana a, jak nauczają święci, jeśli tak się nie dzieje, to 
może być sprawka szatana! 
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Dlatego też podążajmy za radami świętych, którzy drogę do Boga 
przemierzali przed nami i nie szczędzili wysiłku, by nam zostawić pomocne 
wskazówki; nie szukali oni szczególnych wrażeń, a jedynie dostrzegali Boga 
w zwyczajnych, codziennych sprawach. Jakiż może być większy cud? To 
najwyższa forma duchowości, do której powinniśmy zmierzać! 

 BĘDZIESZ PRAGNĄŁ CZĘŚCIEJ SIĘ SPOWIADAĆ! 

Wydaje się przerażające, ale takim nie jest. Spowiedź pozwala nam 
doświadczać mocy bezgranicznego oceanu Bożej łaski. Jego miłosierdzie 
pochłania wszystkie nasze grzechy i obdarza nas prawdziwą wolnością, 
wolnością bez strachu, która pozwala nam rzucić się w Jego miłość i dobroć, 
z Jego wszystkimi doskonałymi planami dla naszego życia. 

Pójście do spowiedzi wzmaga świadomość tego, że jesteśmy w ramionach 
Ojca, który nas bardzo kocha i „nigdy się nie męczy przebaczaniem nam” 
(papież Franciszek). Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym większą 
samoświadomość zyskujemy. 

 ZAKOCHUJESZ SIĘ 

Na starych obrazach przedstawiano duszę jako kobietę, a Boga jako 
mężczyznę. Ich spotkanie na obrazach było spotkaniem duszy ze Stwórcą. 
Kiedy spędzasz więcej czasu z otwartym sercem na adoracji i po prostu 
pozwalasz Chrystusowi się kochać, wówczas też sam się w Nim zakochujesz. 

Ta miłość cię określi i pozwoli ci być sobą. „Ja przyszedłem po to, aby […] 

miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10). Prawdziwa adoracja przemienia 

wszystko z zewnątrz i z wewnątrz. To powinno stanowić kryterium, gdy 

badamy istotę naszej adoracji. Czy to rzeczywiście jest adoracja? Czy nas 

przemienia? Czy coś zmienia? Jak wodę w wino w cichości cieczy, którą 

przelano z jednej beczki do drugiej?                                        

https://pl.aleteia.org/2018/03/20/10-niespodzianek-czestej-adoracji-najswietszego-sakramentu/ 

 

 

KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 

Drogie dzieci! W tym roku Kardynał Stefan Wyszyński zostanie 

beatyfikowany. Dlatego też warto bliżej przyjrzeć się tej wyjątkowej postaci. 

Oto kilka pytań dotyczących przyszłego błogosławionego. Na odpowiedzi 

czekamy do 12 marca. Owocnych poszukiwań!  

https://pl.aleteia.org/2018/03/20/10-niespodzianek-czestej-adoracji-najswietszego-sakramentu/
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1. Gdzie i kiedy urodził się Kardynał Stefan Wyszyński? 

2. Biskupem której diecezji został mianowany w 1946 roku? 

3. Czy Stefan Wyszyński był kapelanem? 

4. Który Papież mianował go kardynałem? 

5. Czy kardynał Wyszyński przebywał w więzieniu? 

6. W przygotowaniach do którego soboru brał udział kardynał? 

7. Czy Kardynał Stefan Wyszyński i Św. Jan Paweł II znali się? 

8. Kiedy zmarł Prymas Tysiąclecia? 

9. Jak długo trwał jego proces beatyfikacyjny? 

10. Co było powodem wydania decyzji o beatyfikacji kardynała 

Wyszyńskiego? 

(HŁ) 

                                                                                                              

Do wieczności w miesiącu lutym 
odeszli:  
- Ewa Lorc – Brzózka 
- Anna Myśków – Brzózka  
 

Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 

ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
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, 
Romuald Ciechanowicz,                             
śp. Krystyna Muszyńska oraz 
zmarli z rodzin: Podhajeckich, 
Nowak, Ciechanowicz i Rogalskich 
ŚRODA 04.03.2020 
godz. 17.00 – śp. Arkadiusz, 
Jarosław 
PIĄTEK 06.03.2020 
godz. 17.30 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 07.03.2020 
godz. 17.00 – błagalna, w pewnej 
intencji  
NIEDZIELA 08.03.2020 
godz. 8.00 – w intencji wszystkich 
Kobiet    
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Wąchała, od rodziny  
ŚRODA 11.03.2020 
godz. 11.00 – wolna intencja 
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PIĄTEK 13.03.2020 
godz. 17.30 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 14.03.2020 
godz. 17.00 – śp. Helena, Wincenty 
Dąbrowscy i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 15.03.2020 
godz. 8.00 – śp. Antoni Popiołek  
w 6 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Janina, Tadeusz  
i zmarli z rodziny Łoś  
ŚRODA 18.03.2020  
godz. 17.00 – śp. Wiktor Zabłotny 
w 2 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 20.03.2020 
godz. 17.30 – śp. Józefa, Stanisław 
SOBOTA 21.03.2020 
godz. 10.00 – wolna intencja  
NIEDZIELA 22.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 8.00 – śp. Wacław, Leokadia, 
Antoni i zmarli z rodziny 
Żukowskich i Birkowskich 
godz. 11.00 – śp. Anna, Piotr, 
Stanisław Zakrzewscy, śp. Henryk 
Sieradzki  
PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 – 
MISJE PARAFIALNE 
godz. 18.00 – wolna intencja 
WTOREK 24.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 18.00 – o nawrócenie 
grzeszników 
ŚRODA 25.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 10.00 – śp. Stanisława 
Maćkowska w 20 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodzin obu stron  
godz. 18.00 – śp. Anna Mielnik  

CZWARTEK 26.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 10.00 – wolna intencja 
godz. 18.00 – śp. Teresa, Michał, 
Wojciech, Eugeniusz, Anna, Piotr 
Tracz  
PIĄTEK 27.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 10.00 – wolna intencja 
godz. 18.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz i zmarli z rodziny  
SOBOTA 28.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 10.00 – wolna intencja 
godz. 17.00 – wolna intencja  
NIEDZIELA 29.03.2020 
godz. 8.00 – śp. Jan, Dariusz i zmarli 
z rodziny Wąchała 
godz. 11.00 – w intencji Pani 
Stefanii Maciejewskiej z okazji 99 
urodzin – od córek z rodzinami 
 
KWIECIEŃ 2020  
ŚRODA 01.04.2020 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
PIĄTEK 03.04.2020 
godz. 17.30 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 04.04.2020 
godz. 17.00 – śp. Eleonora, Feliks 
Gilewicz  
NIEDZIELA 05.04.2020 
godz. 8.00 – śp. Wanda Tlatlik  
w 2 rocznicę śmierci     
godz. 11.00 – śp. Stanisława 
Polaszewska i zmarli z rodziny 
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Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

 
MARZEC 2020  
NIEDZIELA 01.03.2020 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Leon, 
Roman, Andrzej Mucha, śp. 
Stanisław Kasperowicz 
CZWARTEK 05.03.2020 
godz. 17.30 – śp. Teresa Tracz  
NIEDZIELA 08.03.2020 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Świątek  
w 4 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 12.03.2020 
godz. 17.30 – śp. Zofia, Zbigniew, 
Krzysztof, Józef Wasiak – od 
rodziny   
NIEDZIELA 15.03.2020 
godz. 9.30 – śp. Józef, Apolonia  
i zmarli z rodziny 
CZWARTEK 19.03.2020 
godz. 17.30 – śp. Anna, Piotr, 
Eugeniusz, Wojciech, Michał, 
Teresa Tracz   
NIEDZIELA 22.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 9.30 – śp. Zmarli z rodziny 
Podsada i Maćkowiak 
ŚRODA 25.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 16.30 – śp. Maria, Jan 
Maciejewscy 
CZWARTEK 26.02.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 16.30 – śp. Bogusław 
Krasuski, śp. Mario Nierodzik,  
śp. Jan, Anna Sołtysiak i zmarli  
z rodziny Sołtysiak  
NIEDZIELA 29.03.2020 
godz. 9.30 – śp. Sylwester 
Kaczkowski w 1 rocznicę śmierci 

KWIECIEŃ 2020  
CZWARTEK 02.04.2020godz. 17.30 
– śp. Zofia Tabor, śp. Janina Baj  
w 2 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 05.04.2020 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
MARZEC 2020  
NIEDZIELA 01.03.2020 
godz. 12.30 – śp. Leszek Stelmach – 
od rodziny Szulc 
WTOREK 03.03.2020 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 08.03.2020 
godz. 12.30 – śp. Mieczysław 
Kaźmierczak w 4 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny, śp. Stanisław 
Kaszuba i zmarli z rodziny 
WTOREK 10.03.2020 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 15.03.2020 
godz. 12.30 – śp. Franciszek, 
Mikołaj Stasiszyn i zmarli z rodziny 
Magalas 
WTOREK 17.03.2020 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 22.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 12.30 – śp. Genowefa, Jan 
Śmietańscy 
PONIEDZIAŁEK 23.03.2020 – 
MISJE PARAFIALNE 
godz. 16.30 – wolna intencja 
WTOREK 24.03.2020 – MISJE 
PARAFIALNE 
godz. 16.30 – wolna intencja 
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NIEDZIELA 29.03.2020 
godz. 12.30 – śp. Anna Myśków –  
w 30 dni po śmierci  
 

 

KWIECIEŃ 2020  
NIEDZIELA 05.04.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK)

 

 

KILKA SŁÓW O ZNACZENIU  

POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI MSZY ŚW. (c.d.) 

 

OBRZĘDY KOMUNII 

 
 Modlitwa Pańska rozpoczyna obrzęd Komunii. Ma ona swoją oprawę 

modlitewną złożoną z trzech części: 

Wezwanie (wstęp) podkreśla godność Modlitwy Pańskiej. 

Embolizm (przydatek) jest rozwinięciem ostatniej prośby (stąd po Ojcze 

nasz nie dodaje się Amen). Zawiera prośbę o uwolnienie wspólnoty od zła,  

o zwycięstwo nad pokusami. Embolizm zakończony jest Aklamacją 

zaczerpniętą z Didache. 

 Obrzęd pokoju wprowadzony został w V wieku. Jest przygotowaniem 

do przyjęcia Komunii. Chrystus ustanowił zasadę, że służbę Bożą ma 

poprzedzać pojednanie z braćmi (Mt 5, 23-24). Kto pragnie przyjąć Pana 

musi być człowiekiem pokoju i przebaczenia. Nie istnieje w Mszale formuła: 

„Pokój nam wszystkim”, choć w wielu miejscach rozpowszechniła się i jest 

wypowiadana przez wiernych w odpowiedzi na wezwanie kapłana: 

„Przekażcie sobie znak pokoju”. Należy jej zaniechać. 

 Łamanie chleba miało miejsce już w Wieczerniku. Chrystus połamał 

chleb i podał uczniom. Gest ten powtarzamy w Eucharystii. 

 Zmieszanie postaci. Gest te wywodzi się od rytu „Sancta”. Polegał on na 

tym, że papież po łamaniu chleba, jedną cząstkę zostawiał, by w czasie 

następnej Mszy wpuścić ją do kielicha. Ryt ten oznaczał ciągłość ofiary 

Chrystusowej. 

 Agnus Dei śpiewa się w czasie łamania chleba. Śpiew wprowadził 

papież Sergiusz I (†701). 
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 Komunia święta. Rozpoczyna się ukazaniem Postaci Eucharystycznych 

z formułą: „Oto Baranek Boży...” Podobnie i przy tej formule, ze względu na 

liczne nadużycia Episkopat zakazał samowolnego wprowadzania zmian  

w jej brzmieniu. Ważne jest, aby w przyjmowaniu Komunii św. zachować 

jednolitość w przyjętym zwyczaju. 

 Dziękczynienie po Komunii może odbywać się w formie śpiewu lub 

świętego milczenia. 

 Modlitwa po Komunii ma charakter dziękczynny. Często zawiera 

prośbę o trwałe skutki przyjętego Sakramentu. 

CDN… 

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

 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

            Od 2020 roku w z ycie weszły nowe zasady rozliczen  rocznych podatku, 
poprzez składanie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PIT. Przy czym w tym 
roku te nowe zasady dotyczą wyłącznie podatniko w osiągających dochody  
z pracy lub emerytur a nie obejmują oso b prowadzących działalnos c  
gospodarczą. Tych ostatnich regulacja ta obejmie od następnego roku. 
 
       Poniewaz  wiele oso b nie jest zorientowanych jak obecnie się rozliczac , 
uznałem, z e dzisiejszy artykuł pos więcę tej problematyce. 
 
       Jak Pan stwo pamiętacie w ubiegłych latach, kaz dy z nas osiągający 
docho d , do kon ca kwietnia miał obowiązek złoz enia stosownego PIT-u jako 
zeznania podatkowego. Nowe przepisy przewidują, z e w oparciu  
o dostarczone do US informacje z ZUS czy zakłado w pracy a takz e w oparciu 
o deklaracje złoz one w ubiegłym roku, to skarbo wka rozliczy tych podatniko w 
sama. Bez względu na to czy rozliczalis my się indywidualnie, czy wspo lnie  
z małz onkiem w taki sam sposo b rozliczy nas w tym roku nawet dokonując 
przekazania 1% podatku na tą samą organizacje, kto rej przekazalis my 
podatek w ubiegłym roku. 
 
        Czy to oznacza, ze nie musimy niczego składac , czy tez  zmieniac . Dla 
wyjas nienia przypomnę, z e chodzi tu o podatniko w rozliczających się PIT-em 
37 i 38. Do dnia 15 lutego br skarbo wka kaz demu z tej grupy dokonała 

http://powolania.paulini.pl/
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rozliczenia. Stosowne PIT emeryci otrzymali z ZUS a ponadto na stronach US 
/portal podatkowy/ moz emy sprawdzic  jak wygląda nasze zeznanie 
podatkowe za ubiegły rok. Po zapoznaniu się z tym zeznaniem moz emy: 

– zaakceptowac  zeznanie bez zmian / milcząca aprobata/, 
– zmienic  zeznanie poprzez złoz enie stosownego PIT-u, a zwłaszcza  

o przychody, kto rych skarbo wka nie zna, kosztach czy ulgach 
przysługujących, 

– zmienic  formę rozliczenia np. z indywidualnej na wspo lną z małz onkiem 
a takz e jez eli chcemy przekazac  1% podatku innej organizacji niz   
w poprzednim roku. 

–  
Pamiętajmy jeszcze o tym, z e istnieją ulgi, kto rych US nie jest w stanie nam 
rozliczyc , nie znając wysokos ci jaka nam z tego tytułu ewentualnie 
przysługuje. Do wykazania tych ulg słuz y PIT-0 będący załącznikiem do 
naszego zeznania. Z tytułu ulg mogą nam przysługiwac  odliczenia od dochodu 
lub odliczenia od podatku. 
 
       Większos c  podstawowych ulg polega na odliczeniu od dochodu, Oznacza 
to, z e kwota ulgi zmniejsza nasz docho d a tym samym podatek obliczany jest 
od niz szej kwoty. Do tj grupy zaliczamy: 

– darowizny na organizacje uz ytecznos ci publicznej, na cele kultu 
religijnego, na cele krwiodawstwa, 

– ulgi rehabilitacyjne w tym na zakup leko w i sprzętu, 
– ulgi termomodernizacyjne / czyste powietrze i fotowoltanika/. 
–  

Kilka uwag o ulgach rehabilitacyjnych. Ulga ta przewidziana jest wyłącznie 
bezpos rednio dla oso b niepełnosprawnych oraz ewentualnie członko w ich 
rodzin sprawujących bezpos rednią opiekę nad niepełnosprawnym. Wysokos c  
tej ulgi jest limitowana  i tak za uz ywanie samochodu do dowozu 
niepełnosprawnego na zabiegi, leczenie czy turnus rehabilitacyjny wynosi 
rocznie do 2280 zł. Za zakup leko w powyz ej koty 100 zł do kwoty 2000 zł. 
Zakup ten musi byc  udokumentowany opinią lekarską i paragonami z apteki. 
Faktycznie do ulgi zalicza się tez  opłatę za przewodnika dla niewidomych, psa 
prowadzącego , koszty turnuso w rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego. Osoby zainteresowane tymi ulgami odsyłam do 
stosownych przepiso w, bowiem w tres ci kro tkiego artykułu nie moz na tego 
omo wic . 
 
       Nowos cią jest ulga termomodernizacyjna. Moz e ona dotyczyc  wydatko w 
na cele ogrzewania czyli zakupu ekologicznych pieco w, ocieplenia domo w w 
tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej a takz e montaz  paneli 
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fotowoltanicznych do produkcji własnego prądu. Łączna kwota tej ulgi wynosi 
53.000zl i moz e byc  odliczana od dochodu maksymalnie przez 6 lat. 
Ciekawostką jest tutaj moz liwos c  odliczenia nawet 100.000 zł w sytuacji gdy 
rozliczają się oboje małz onkowie będący wspo łwłas cicielami domu.  
W ramach tej ulgi nie moz na tylko wykazac  odliczen  kwot dotacji uzyskanych 
z pomocy pan stwowej natomiast moz na odliczac  kredyty zaciągnięta na ten 
cel. 
Na pytanie dlaczego przewidziano az  6-cio letni okres rozliczen  odpowiedz  
jest prosta. Przykładowo emeryt osiągający docho d 1800 zł netto po 
odliczeniu składki zdrowotnej łącznie będzi miał wykazaną kwotę dochodu 
20.000 zł a zatem o tyle moz e zmniejszyc  swo j docho d i dostanie zwrot 
pobranych zaliczek na podatek w całos ci. Na następny rok zostanie mu więc 
kwota z 53.000 w wysokos ci 35.000 a na trzeci rok kwota 15.000 zł. 
Natomiast jes li ktos  osiąga wyz sze dochody niz  maksymalna kwota ulgi 
rozliczy ja w pierwszym roku.. Niewątpliwie jest to zawsze jakis  zysk dla 
kaz dego inwestującego, pomijając sam fakt ekologii. 
 
       Na zakon czenie chciałbym wspomniec  o jeszcze jednej uldze podatkowej 
a mianowicie odliczeniu bezpos rednio od podatku ulgi na dzieci. Tą ulgę 
skarbo wka moz e rozliczyc  sama w oparciu o ubiegłoroczne zeznania zatem 
jez eli nic się nie zmieniło nie musimy składac  deklaracji. Natomiast jez eli 
kto res  z dzieci przekroczyło wiek uprawniający do ulgi lub urodziło się 
kolejne dziecko, trzeba ten fakt zgłosic  na PIT-0. 
Obecnie wysokos c  tej ulgi wynosi: 

– 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 
– 2000,04 zł na trzecie dziecko, 
– 2700 zł na kaz de kolejne. 

Kwoty te sumują się do odliczenia a niewykorzystane przechodzą na kolejne 
okresy. Proszę zrozumiec , z e przy czwo rce dzieci wysokos c  ulgi to blisko 6000 
zł no a aby taki podatek płacic  to trzeba miec  olbrzymie dochody czego raczej 
rodziny wielodzietne nie mają. Pamiętajmy ro wniez , z e ulga przysługuje 
wyłącznie na dzieci do chwili osiągnięcia pełnoletnos ci a o ile uczą się dalej to 
maksymalnie  do ukon czenia 25 roku z ycia. 
 
      Sądzę, z e podstawy nowej polityki fiskalnej przedstawiłem zrozumiale a 
ewentualnym mającym z tym problemy mogę wyjas nic  indywidualnie. Na 
zakon czenie przypominam, z e w tym roku osoby rozliczające się PIT-em  36  
i 36 L jeszcze muszą złoz yc  swoje zeznania po staremu. 
 

           (ZP) 
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Rada DIAK w Krośnie Odrzańskim 

W dniu 15.02.2020 r. Mszą Św. w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie 

Odrzańskim, w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła, rozpoczęliśmy spotkanie 

Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Eucharystia  

z naszym pasterzem – ks. Bp Zielonogórsko-Gorzowskim Tadeuszem 

Lityńskim, przy obecności członków AK i mieszkańców Krosna Odrzańskiego 

dostarczyła nam wielu duchowych przeżyć. Tego dnia AK rozpoczęła 

peregrynacje relikwii Św. Jana Pawła II – patrona naszego stowarzyszenia, po 

naszej Diecezji, tam gdzie są Oddziały AK. Peregrynacja to nie tylko duże 

wydarzenie dla naszych członków ale też dla parafii, gdzie są i będą relikwie. 

Wspomniał o tym nasz Asystent ks. Zbigniew Samociak, który przedstawił 

plan peregrynacji w swojej parafii. Ks. Bp w homilii zwrócił uwagę na postawę 

naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa, który zawsze służył drugiemu 

człowiekowi. Bp Tadeusz wyraził swą radość, że wypełniony po brzegi 

kościół Św. Andrzeja członkami AK i wiernymi spoza AK to znak naszego 

przylgnięcia do Kościoła, do służebnej postawy dla drugiego człowieka,  

a świadczymy o tym w towarzystwie relikwii wielkiego świadka wiary. Na 

zakończenie ks. Bp pogratulował Zarządowi DIAK oraz naszemu Asystentowi 

diecezjalnemu za decyzję o takiej formie uczczenia 100-lecia urodzin Św. Jana 

Pawła II, która przypada 18 maja 2020 r. Peregrynacja to także nadzieja  

i pewność tego, że Bóg pobłogosławi te miejsca, gdzie w Jego imię zbiera się 

lud Boży – usłyszeliśmy na koniec kazania naszego pasterza.  

 
W dalszej części Rady, w auli budynku parafialnego, zebrani pozytywnie 

ocenili Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIAK za 2019 r. a także 

przybliżyliśmy sobie sylwetki patronów 2020 r., którzy są tymi patronami po 

decyzji Sejmu RP. Są to: Św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, 

Roman Ingarden i Teodor Axentowicz. Omówiliśmy szczegółowy plan 

peregrynacji relikwii naszego patrona w następnych dniach po Diecezji  
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a także omówiliśmy wydarzenia, w których brali udział członkowie AK a także 

te, które nas czekają. Szczegóły naszych planowanych zamierzeń będą 

zamieszczane na stronie naszego DIAK-u. W sprawach różnych poruszyliśmy 

zaangażowanie młodzieży z naszych szkół w godne przeżycie nowego święta 

państwowego – Święto Chrztu Polski 14.04.2020 r. a także zachęta do 

utworzenia grupy pielgrzymki rowerowej do Częstochowy na 20.06.2020 r. 

Na koniec Rady przyjęliśmy Komunikat z Rady, w którego końcowej części 

podziękowaliśmy naszej prezes KIAK – Urszuli Furtak, za jej oddanie dla AK 

w Polsce w mijającej kadencji. 

Króluj nam Chryste! 

Ryszard Furtak – prezes DIAK 
 

Ojczyzno Ma – XI edycja 

konkursu 

 

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej podejmuje po raz 

kolejny organizację Konkursu 
wiedzy patriotycznej pt. ,,Ojczyzno 

Ma”. W duchu odpowiedzialności 
za kształtowanie postaw 
patriotycznych i poczucia 
świadomości narodowej, 

szczególnie  wśród młodego 
pokolenia, zapraszamy 

nauczycieli  
i katechetów aby zachęcili  

i wsparli dzieci ze Szkół 
Podstawowych, dla których to 

organizowany jest Konkurs 
patriotyczny z wiedzy  
o Ojczyźnie, Kościele  

i Regionie. 

Konkurs przeprowadzony będzie, jak w latach poprzednich, w dwóch 
etapach: parafialno/szkolny (maj 2020) i finał diecezjalny zaplanowany  
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 06 listopada 2020. Czynimy 
starania by tak jak w ubiegłym roku Lubuski Kurator Oświaty umieścił nasz 
Konkurs na liście konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym na kolejny rok szkolny. Prosimy o terminowe max. do 
30.03.2020 zgłoszenie ilości dzieci biorących udział w I etapie. (…) 
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Ryszard Furtak, prezes DIAK 
Bożena Stępniewska, koordynator 

 
Serdecznie zapraszamy! 
W naszej Parafii organizacją Konkursu zajmują się: Anna Kasprzyk i Honorata 
Łabędzka, które przyjmują zgłoszenia i udzielają wszelkich informacji. 

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

                                                                                                                                                               (AK) 

 

PORADY OGRODNICZE NA MARZEC 

 
 

W marcu prace w ogrodzie 
ruszają pełną parą. Pod koniec 

miesiąca, gdy temperatura 
ustabilizuje się powyżej 0⁰C, 

można rozpocząć 
zdejmowanie osłon 

ochraniających zimą krzewy  
i młode wrażliwe drzewa. 

 

Drzewa i krzewy ozdobne. Przeprowadzamy cięcie drzew i krzewów 
ozdobnych kwitnących na przełomie wiosny i lata oraz latem. Gatunki 
kwitnące wiosną przycinamy po zakończeniu kwitnienia. 

Pod koniec miesiąca możemy sadzić i przesadzać drzewa i krzewy ozdobne. 
Zasilamy je także dobrze przekompostowanym obornikiem lub nawozem 
wieloskładnikowym, najlepiej przeznaczonym dla konkretnych rodzajów 
roślin. Pod roślinami iglastymi warto rozłożyć rozdrobnioną korę, która 
ograniczy rozwój chwastów i zmniejszy parowanie wody z podłoża. 

Przygotowujemy miejsce do posadzenia nowych roślin. Usuwamy chwasty, 
rozsypujemy nawozy mineralne lub kompost i przekopujemy, a następnie 
wyrównujemy podłoże. 

Sadzimy i siejemy. Pod koniec miesiąca gdy ziemia jest ogrzana, można 
wysiewać do gruntu na miejsce stałe smagliczkę, miłka letniego, groszek 

http://zg.ak.pl/
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pachnący, mak ogrodowy, czarnuszkę damasceńską, ostróżkę ogrodową, 
gipsówkę letnią i chabry. 

Jeśli pogoda jest sprzyjająca możemy już wysiać do gruntu warzywa odporne 
na niższą temperaturę np. bób, groch, rzodkiewkę, pasternak, marchew, 
szpinak, pietruszkę. Grządki z nasionami przykrywamy włókniną, która 
ochroni wschodzące warzywa przed spadkami temperatury. Do gruntu 
możemy także posadzić czosnek i dymkę. 

Trawnik. Trawnik porządkujemy po zimie – wygrabiamy gałęzie, liście, 
suchą trawę oraz zasypujemy i wyrównujemy kretowiska oraz wszelkie 
zagłębienia. Wałujemy powierzchnię trawnika i napowietrzamy darń 
nakłuwając ją widłami lub za pomocą aeratora. Nawozimy nawozem do 
trawników. Dosiewamy trawę, nasiona przykrywamy warstwą ziemi i lekko 
ją ubijamy. 

Balkony i tarasy. Do skrzynek i donic sadzimy rośliny sezonowe np. bratki.  

 

KĄCIK SMAKOSZA 

Kilka porad jak smażyć potrawy 
by nie pryskał tłuszcz 

W każdej kuchni coś smażymy: 
ryby, mięso, warzywa lub pączki. 
Największą zmorą smażonych 
potraw jest gorący tłuszcz, który 
pryska parząc nasze dłonie i brudząc 
wszystko wkoło. Jest jednak kilka patentów, których zastosowanie 
zdecydowanie ograniczy ten problem. 

Najważniejsze to, żeby patelnia była sucha i podczas smażenia na tłuszcz 
nie dostała się woda. Jeśli smażymy mięso /zwłaszcza rozmrażane/ 
powinniśmy je najpierw dobrze osuszyć papierowym ręcznikiem. 
Przed smażeniem dobrze jest przetrzeć suchą patelnię wacikiem nasączonym 
octem /spirytusowym lub winnym/. 
Tłuszcz nie będzie pryskał na patelni jeśli dodamy do niego szczyptę soli, 
mąki ziemniaczanej lub kawałek suchej skórki chleba. 
Jeśli smażymy pączki lub faworki na początku smażenia do lekko rozgrzanego 
tłuszczu możemy dodać ok. 1 łyżki octu winnego lub soku z cytryny.  
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Rolady z piersi z kurczaka "na szybko" 

Coś zamiast zwykłych kotletów z piersi z kurczaka :) Łatwe i szybkie do 
zrobienia, nie drogie no i przede wszystkim - smaczne! :)  

Składniki: 2 piersi z kurczaka,2 duże plastry żółtego sera ,5 większych 
pieczarek ,połówka cebuli ,połówka małej papryki czerwonej, mąka ,jajko 
,bułka tarta, koperek suszony ,natka pietruszki suszona,wegeta lub inne 
przyprawy(wedle uznania) ,2 łyżki śmietany ,masło do smażenia  

Przygotowanie: 
 
1.Piersi z kurczaka myjemy i delikatnie, cienko rozbijamy, uważając by mięso 
się nie rozwaliło. Nakładamy po plastrze sera na mięso.  

2.Przygotowujemy farsz: Cebulę obieramy, kroimy w kosteczkę  
i podsmażamy. Obieramy pieczarki i myjemy je. Kroimy w półplasterki  
i dodajemy do cebuli, by wszystko dobrze się podsmażyło. Paprykę myjemy  
i kroimy w kostkę, dodajemy do cebulki z pieczarkami. Wszystko dobrze 
podduszamy.  

3.Nakładamy łyżkę-dwie farszu na płaty mięsa z serem(w zależności od tego 
jak duże one są) i zawijamy w rolady, zakrywając mięsem także boki rolad, by 
ser nie wypłynął, a farsz nie wypadł.  
4.Jajko mieszamy z wegetą(lub innymi przyprawami), a bułkę tartą  
z ziołami(mieszanina bułki tartej z ziołami sprawdza się również do innych 
potraw). Obtaczamy rolady najpierw w mące, potem w jajku a następnie  
w bułce tartej.  
5.Smażymy pod przykryciem na rozgrzanym maśle, równo z każdej strony. 
Resztę farszu, który pozostał, dodajemy pod koniec smażenia do rolad.  
6.Gdy rolady będą gotowe, wyjmujemy je a do wciąż rozgrzanego masła  
i reszty farszu dodajemy śmietanę, szybko mieszamy, by wszystko dobrze się 
połączyło - przygotowanym "sosikiem" polewamy ziemniaki.   

Placki ziemniaczane z marchewką 

Składniki: ½ -1 kg ziemniaków, 3 
marchwie, jogurt naturalny – 2 łyżki, 1 
cebula, 3 ząbki czosnku, 2 łyżki mąki, 2 
jajka, sól, pieprz, olej do smażenia  

 

https://smaker.pl/produktopedia-ziemniaki,38.html
https://smaker.pl/produktopedia-marchew,57.html
https://smaker.pl/produktopedia-czosnek,75.html
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Przygotowanie:  

1.Ziemniaki,marchew,czosnek oraz cebulę mielimy na jednolitą masę. 
Dodajemy jajka i dokładnie mieszamy. Następnie mąkę a na samym końcu 
jogurt. Doprawiamy solą i pieprzem. Na rozgrzany olej nakładamy placki  
z dwóch łyżek masy ziemniaczanej. Smażymy na zloty kolor.  

2.Placuszki są bardzo puszyste (dzięki jogurtowi) i nie czarnieją, nawet po 
dłuższym staniu. Można podawać je ze śmietaną i cukrem, lub czyste.  

Kruche serduszka maślane 

Kruche, delikatne, rozpływające się  
ustach ciasteczka.  

Składniki: 2,5 szklanki mąki pszennej, 
½ łyżeczki proszku do pieczenia, ½  
szklanki brązowego cukru, 2 łyżeczki 
cukru waniliowego, 1 kostka masła, 5 żółtek, 1 łyżka śmietany  

Przygotowanie: 

1.Mąkę przesiać na stolnicę, dodać proszek do pieczenia i cukier. Wymieszać. 
Dodać masło, wysiekać i wymieszać. Zrobić kopczyk, do środka wbić żółtka. 

2.Delikatnie połączyć z mąką, dodać śmietanę. Zagnieść gładkie ciasto. 
Uformować kulę, zawinąć w folię aluminiową lub spożywczą i odłożyć 
na godzinę do lodówki. 

3.Kiedy ciasto się schłodzi, wyłożyć na stolnice. Podzielić na dwie lub trzy 
częściżeby łatwiej się wałkowało. Wykrawać foremką serduszka. 
Układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.  

4.Piec w piekarniku nagrzanym do 190 stopni - 10 minut. 

Ciasteczka z czekoladą i płatkami 
owsianymi 

Pyszne, kruche ciasteczka z dodatkiem 
mlecznej czekolady i płatków owsianych. 
Znikają jeszcze ciepłe.  
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Składniki: 

1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka mąki krupczatki, 250 g masła, pół 
szklanki cukru,  

1 jajko, płaska łyżeczka proszku do pieczenia, pół szklanki płatków 
owsianych, 1 mleczna czekolada.  

Przygotowanie: 

Mąkę przesiewamy z proszkiem do pieczenia. Dodajemy pozostałe składniki 
i zagniatamy ciasto. Czekoladę kroimy w kostkę i dodajemy do masy, 
zagniatamy.  
Blaszkę piekarnikową wykładamy papierem do pieczenia. 
Z ciasta formujemy kuleczki wielkości orzecha włoskiego. 
Wykładamy na blaszkę i lekko spłaszczamy. Pieczemy 15-20 minut w 180 
stopniach. 

 

 

Modlitwa różańcowa w marcu 

Intencje Papieskie: Módlmy się, aby Kościół w Chinach wytrwał w wierności 

Ewangelii i wzrastał w jedności. 

 


