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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                      NR 96                                Kwiecień’ 2020 

 

 

NIC TAK NIE SPAJA RODZINY JAK WSPÓLNA MODLITWA! 

 

To nadzwyczajny klucz otwierający  serce! Tymczasem –  mimo 

bogactwa nauczania i zachęty Kościoła do tej formy modlitwy – 

wielu z nas uznaje ją za coś wstydliwego, a często nie przychodzi 

nam nawet do głowy, by rodzinnie, wspólnie się modlić.  
 

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia człowieka, miejscem jego 
integralnego rozwoju. W związku z tym ma ona podstawowe znaczenie, 
ponieważ w największym stopniu wpływa na kształtowanie poglądów  
i postaw. W ujęciu chrześcijańskim rodzina powinna być wspólnotą życia  
i miłości, której celem jest wspólne dążenie do świętości. Naturalnym więc 
miejscem, w którym dziecko otrzymuje wartości, na których będzie mogło 
budować swoją przyszłość, jest rodzina. Rodzice są pierwszymi  
i niezastąpionymi nauczycielami wiary. 

Bardzo ważnym środkiem wychowania religijnego są tu rozmowy rodziców  
z dziećmi na tematy religijne. Mogą one przybierać różne formy: od 
odpowiedzi na pytania dzieci do ciągłej pomocy w odkrywaniu Bożej 
obecności w otaczającym nas świecie. 
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Powołanie i misja rodziny 

Jan Paweł II w swoim nauczaniu zwracał uwagę na wielką wartość modlitwy 
w życiu codziennym rodziny chrześcijańskiej. Modlitwa rodzinna jest 
wspólną modlitwą męża i żony, rodziców i dzieci. Słowa Chrystusa: „gdzie są 
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (por. Mt 18, 20), 
w sposób szczególny można odnieść do modlącej się rodziny. 
Zdaniem Ojca Świętego „w świecie, który coraz bardziej ulega sekularyzacji, 
niezwykle istotne jest, by rodzina wierząca uświadamiała sobie swoje 
powołanie i misję. Jej punktem wyjścia, w każdej sytuacji i wszelkich 
okolicznościach, jest kontynuowanie i wzmaganie modlitwy – nieustannej 
modlitwy do Pana o wzrost i umacnianie się naszej wiary. […] «Rodzina, która 
modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje»”.Dzisiaj, gdy socjolodzy, 
psycholodzy, pedagodzy alarmującym głosem mówią o kryzysie wartości, to 
papieskie wezwanie wydaje się równie jak wtedy aktualne. Czym zatem jest 
wspólna modlitwa rodziny? Trudnym do spełnienia obowiązkiem, głosem 
rozsądku czy może receptą na szczęśliwe rodziny? 

 
Kościół domowy 

Modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna to trzy odrębne modlitwy, które 
uzupełniają się, a nawet warunkują. Nie zastępują się. Inne są ich funkcje  
i zakres. Modlitwa małżeńska dotyczy najgłębszych spraw odnoszących się do 
relacji małżonków – miłości, walki ze swoim ego, pychą, z wadami. 
Na to, co powinno być treścią modlitwy rodzinnej, wskazuje Jan Paweł II, 
pisząc, że „czerpie ona swą treść z samego życia rodzinnego”. Tak więc – jak 
pisze w adhortacji Familiaris Consortio – jest „odpowiedzią na rodzinne” 
radości i bóle, nadzieje i smutki, narodziny i rocznice urodzin, rocznice ślubu 
rodziców, wyjazdy, rozłąkę i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych 
wyborów, śmierć drogich osób itd. To modlitwa męża i żony, rodziców  
i dzieci. Nie chodzi jednak o to, by rodzice jedynie towarzyszyli modlącym się 
dzieciom lub by modlić się jednocześnie, jednak w ciszy i z osobna. Jan Paweł 
II mocno podkreślał, że modlitwa ma być wspólna w sensie dosłownym. 
Każda rodzina powinna wypracować swój, odpowiadający jej sposób 
modlitwy, dopasowany m.in. do stopnia percepcji dzieci, tak aby wszyscy 
mogli w niej uczestniczyć. Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej to stały 
proces wzrastania w wierze. Najwłaściwszym stylem w wychowaniu 
religijnym jest styl inspirujący, w którym rodzice współpracują z dzieckiem, 
uznają jego prawa i akceptują samodzielne poszukiwania. Celem tego 
wychowania jest żywa wiara dziecka. 
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Rodzina chrześcijańska winna więc być środowiskiem życia i miłości,  
w którym będą przekazywane i urzeczywistniane ewangeliczne wartości. 

Kapłani oceniają, że w Polsce wspólnie modli się systematycznie jedno na 
kilkadziesiąt małżeństw. Dlaczego tak jest? – Z modlitwą wspólną jest dziś 
bardzo trudno, dlatego że obecnie Nic tak nie spaja rodziny jak wspólna 
modlitwa! 
To nadzwyczajny klucz otwierający serce! Tymczasem – mimo bogactwa 
nauczania i zachęty Kościoła do tej formy modlitwy – wielu z nas uznaje ją za 
coś wstydliwego, a często nie przychodzi nam nawet do głowy, by rodzinnie, 
wspólnie się modlić. Jest w ogóle ciężko z rozmową. A jeśli rodzice nie umieją 
się ze sobą spotkać, porozmawiać, być dla siebie, to tym bardziej trudno 
spotkać się i być dla Pana Boga, nie mówiąc już o stawaniu przed Nim wobec 
swoich dzieci. 

Jednym z głównych problemów wspólnej modlitwy może być 
przeświadczenie, że modlitwa jest czymś osobistym, wręcz intymnym,  
i dlatego trudno się małżonkom razem modlić. Często ludzie nie mają 
doświadczenia modlitwy rodzinnej, więc nie przyjdzie im do głowy, że tak się 
można modlić. W cytowanym już Familiaris Consortio Jan Paweł II pisze, że 
„zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy jest 
konkretny przykład, żywe świadectwo rodziców: tylko modląc się wspólnie  
z dziećmi, wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują 
w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze 
wydarzenia życiowe”. Jak tej modlitwy uczyć siebie i dzieci? Myślę, że trzeba 
po prostu zacząć, po prostu chcieć. Najlepiej zaczynać od wspólnych rzeczy – 
w czasie posiłków, świąt, ważnych wydarzeń, np. gdy są imieniny dziadków 
lub urodziny rodziców, gdy ktoś z rodziny ma egzamin. 

 
Mały Kościół 

A kiedy rozpocząć modlitwę z dziećmi? Im wcześniej, tym lepiej! 
Im szybciej dzieci wchodzą we wspólną modlitwę rodzinną, tym szybciej 
zaczynają się modlić same, nawiązywać z Bogiem osobistą, osobową relację. 
To, że małe dziecko nie pojmuje jeszcze tego, co się dzieje, nie ma żadnego 
znaczenia. Ważne jest to, że widzi, jak wszyscy się modlą, klęczą, mówią to 
samo. Skoro dla rodziców modlitwa będzie czymś naturalnym  
i praktykowanym, dziecko, które niczego tak bardzo nie pragnie, jak 
naśladować rodziców, włączy się w nią z chęcią. Trudno przecenić wartość 
modlitwy w rodzinach, które za św. Janem Chryzostomem Kościół nazywa 
„małym Kościołem”. Stając przed Bogiem, nie da się być nieszczerym, dlatego 
właśnie na modlitwie można budować wzajemną szczerość i postępować  
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w miłości. To prawdziwy dar dla jedności małżeńskiej i rodzinnej. 
Kościół zachęca do modlitwy rodzinnej nie tylko ze względu na powołanie 
rodziców, by byli dla swoich dzieci nauczycielami modlitwy. Modlitwa 
rodzinna to także modlitwa niezwykle skuteczna. 

 
Modlitwa rodzinna – dobra na wszystko 

Znany i ceniony warszawski duszpasterz  
ś.p. ks. Piotr Pawlukiewicz w swojej 
słynnej już konferencji „Seks – poezja 
czy rzemiosło?” zachęca przyszłych 
małżonków: „Jeśli zrobicie ślub, że 
codziennie będzie choćby minuta 
wspólnej modlitwy, to szanse  

na szczęśliwe przeżycie waszego małżeństwa 
wzrosną o 60–70%. Bo miłość to nie patrzenie na siebie, ale patrzenie we 
wspólnym kierunku. Patrzenie na siebie z czasem się znudzi. Patrzenie na 
Boga – nigdy”. Małżeństwa, które się modlą razem, są mniej narażone na 
rozpad. 
Badania wykonane parę lat temu w USA pokazują, że 50% małżeństw 
cywilnych kończy się rozwodem, małżeństw sakramentalnych rozpada się 
33%. W przypadku małżonków, którzy chodzą razem regularnie do kościoła, 
to już tylko 2%. Spośród małżeństw sakramentalnych, które chodzą do 
kościoła i wspólnie się modlą, rozwodzi się tylko jedno na tysiąc. Nie trzeba  
z tych danych wyciągać naiwnych wniosków w stylu „zacznijcie się modlić,  
a to rozwiąże wszystkie wasze problemy, rozwód wam nie grozi”. Modlitwa 
nie jest cudownym antidotum na kryzys małżeństwa, nie zastępuje zmagania 
się z problemami czy dobrej rozmowy. Ale te dane pokazują pewną ważną 
prawdę: wiara małżonków, jeśli jest traktowana na serio, cementuje ich 
sakramentalny związek, umacnia, daje siłę do pokonania zakrętów. Kiedy 
małżonkowie modlą się wspólnie, budują nie tylko więź z Bogiem, ale i ze 
sobą. 

 
Gdy rodzice modlą się z dziećmi, dają im więcej niż najlepsi katecheci. 
To co dotyczy małżeństwa, odnosi się także do rodziny. Nie dziwi więc, że ks. 
Pawlukiewicz dodaje: „Nikt do nieba nie wejdzie sam. Albo wejdziesz do nieba 
ze swoim współmałżonkiem i dziećmi, albo wcale”. Warto o tym pamiętać. 

 

http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2017/06/01/nic-tak-nie-spaja-
rodziny-jak-wspolna-modlitwa/ 

http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2017/06/01/nic-tak-nie-spaja-rodziny-jak-wspolna-modlitwa/
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2017/06/01/nic-tak-nie-spaja-rodziny-jak-wspolna-modlitwa/
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KOCHANE DZIECI!   

W tym miesiącu mam dla was opowiadanie, które pokazuje jak bardzo można 

kogoś kochać. Taką bezgraniczną miłością pokochał nas właśnie Pan Bóg,  

„że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, 

ale  miał życie wieczne”. Miłej lektury! 

O p o w i a d a n i e   

M a ł y  k s i ą ż ę  i  s o k ó ł   

 
(na podstawie Książę i sokół Bruno 
Ferrero)  

 

Pewnego razu mały książę przebywał na 

polowaniu ze swoimi towarzyszami. Miał ze sobą 

ulubionego ptaka, którego od wczesnych lat dziecięcych 

wychowywał i oswajał. Cenił go niejednokrotnie 

bardziej niż niejednego sługę. Podczas polowania 

mały książę poczuł pragnienie. Zbliżył się do 

wysokiej skały, z której woda spływała kropla, po kropli. Mały książę chciał 

się napić wyjął złoty puchar i podstawił pod ściekającą wodę. Puchar 

napełniał się bardzo powoli. Gdy się napełnił książę zbliżył go do ust i gdy 

chciał się już napić sokół poderwał się, jakby chcąc ulecieć w górę i poruszył 

tak mocno ręką, na której siedział, że cała woda wylała się z pucharu. Książę 

pogłaskał ukochanego sokoła i znów zaczął zbierać wodę kropla po kropli, ale 

gdy znowu zbliżył puchar do ust, sokół wydał przenikliwy krzyk, poruszył 

skrzydłami i książę znów wylał wodę zbieraną cierpliwie. Mały książę zgromił 

swojego towarzysza i po raz trzeci zaczął napełniać swój kielich. Tym razem 

gdy puchar się napełnił sokół błyskawicznie zanurzył w nim swój dzióbek  

i zaraz potem padł na ziemię martwy z rozpostartymi skrzydłami, jakby 

jeszcze fruwał wskazując niebo. Mały książę zasmucił się początkowo nie 

zdając sobie sprawy z tego co się stało. Tymczasem słudzy małego księcia 

zdążyli wdrapać się na skałę, aby poszukać źródła wody. Gdy je znaleźli 

stanęli przerażeni. Wyglądało jak wielka brudna kałuża, w której pływały 

zdechłe rozkładające się ryby i zwierzęta. Woda była zatruta! Natychmiast 

krzyknęli do księcia by nie pił wody. Gdy przybyli na dół spowrotem jeden ze 
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służących powiedział: „Gdybyś wypił tę wodę na pewno byś umarł”! Książę 

wiedząc już że sokół poświęcił dla niego własne życie, ze łzami w oczach wziął 

do rąk swojego małego przyjaciela mówiąc: „Tylko Ty wiedziałeś o tym latając 

tam w górze i tylko ty mogłeś mi ocalić życie oddając w zamian własne” 

Dziękuję. Od tego czasu mały książę, przez całe swoje życie, aż do dnia swojej 

śmierci nosił na szyi mały łańcuszek, ze srebrnym sokołem rozpościerającym 

swoje skrzydła.  
                           (HŁ) 

                                                                                                              

 
Do wieczności w miesiącu marcu 
odeszli:  
- Henryk Mackojć – Stary Zagór 
- Grzegorz Bobrowicz – Stary 
Zagór  
 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 

ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych)  

 
KWIECIEŃ 2020  
NIEDZIELA 05.04.2020 
godz. 8.00 – śp. Wanda Tlatlik  
w 2 rocznicę śmierci     
godz. 11.00 – śp. Stanisława 
Polaszewska i zmarli z rodziny 
ŚRODA 08.04.2020 
godz. 10.00 – wolna intencja 
WIELKI CZWARTEK 09.04.2020 – 
msza święta bez udziału ludzi 
godz. 19.00  
– w intencji Kapłanów z okazji ich 
święta,  

ks. Marek Kowal, ks. Krzysztof 
Marcinkowski i ks. Łukasz Mielnik 
 
WIELKI PIĄTEK 10.04.2020 – 
liturgia bez udziału ludzi 
godz. 19.00 
 
WIELKA SOBOTA 11.04.2020 – 
liturgia bez udziału ludzi 
godz. 19.00 
 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
12.04.2020 
godz. 11.00 – śp. Stanisława, 
Ryszard Tumiłowicz, śp. Zofia 
Myszczyszyn i zmarli z tych rodzin 
 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
13.04.2020 
godz. 8.00 – śp. Prakseda Płonka  
w 11 rocznicę śmierci i za zmarłych 
z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Wiesław Chyła  
 
ŚRODA 15.04.2020 
godz. 10.00 – śp. Marcin, Stanisław  
i zmarli z rodziny 
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PIĄTEK 17.04.2020 
godz. 18.00 – w intencji Doroty  
i Łukasza Sianożęckich z okazji 10 
rocznicy ślubu oraz w intencji ich 
dzieci Szymona i Mikołaja 
SOBOTA 18.04.2020 
godz. 17.00 – w intencji P. Bogumiły 
i Waleriana Straszkiewicz z okazji 
40 rocznicy ślubu 
NIEDZIELA 19.04.2020 
godz. 8.00 – śp. Marian Płonka w 12 
rocznicę śmierci i za zmarłych  
z rodziny 
godz. 11.00 – Odpust - w intencji 
wszystkich Parafian – zawierzenie 
Bożemu Miłosierdziu 
WTOREK 21.04.2020 
godz. 18.00 – śp. Henryk Mackojć  
w 30 dni po śmierci 
ŚRODA 22.04.2020  
godz. 18.00 – w intencji Arnolda  
z okazji 40 urodzin od żony z synem 
PIĄTEK 24.04.2020 
godz. 18.00 – śp. Aurelia Bochonos 
SOBOTA 25.04.2020 
godz. 10.00 – w intencji ks. Marka  
z okazji imienin  
NIEDZIELA 26.04.2020 
godz. 8.00 – śp. Zygmunt 
Łukaszewicz w 1 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – w intencji  
ks. Proboszcza Marka z okazji 
imienin  
ŚRODA 29.04.2020  
godz. 18.00 – śp. Zmarli z rodziny 
Samulewicz i Szymańskich 
 
 
 
 
 

MAJ 2020  
PIĄTEK 01.05.2020 
godz. 11.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 02.05.2020 
godz. 11.00 – w intencji Moniki  
i Mariusza z okazji 1 rocznicy ślubu  
NIEDZIELA 03.05.2020 
godz. 8.00 – śp. rodzice: Janina, 
Antoni, śp. dziadkowie: Klara, Jakub 
Awiżeń, śp. Antonina, Jan 
Kozakiewicz oraz śp. dziadkowie  
z rodziny Gakształt     
godz. 11.00 – śp. Maria, Alojzy 
Straszkiewicz 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Bronkowie: 

  
KWIECIEŃ 2020  
NIEDZIELA 05.04.2020 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
12.04.2020 
godz. 10.00 – śp. Marta, Mieczysław, 
Marian, Stanisław i zmarli z rodziny 
Jabłońskich 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
13.04.2020 
godz. 9.30 – w intencji P. Franciszki 
Franaszek z okazji 90 urodzin   
NIEDZIELA 19.04.2020 
godz. 9.30 – w intencji Wiktorii  
z okazji 18 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i łaskę zdrowia 
NIEDZIELA 26.04.2020 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Mucha w 12 
rocznicę śmierci  
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CZWARTEK 30.04.2020 
godz. 18.00 – śp. Józefa, Jan, Andrzej, 
Elżbieta Klinik 
 
MAJ 2020  
NIEDZIELA 03.05.2020 
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak 
 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

 
KWIECIEŃ 2020  
NIEDZIELA 05.04.2020 

godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
12.04.2020 
godz. 12.30 – za wszystkich Parafian 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
13.04.2020 
godz. 12.30 – za wszystkich Parafian   
NIEDZIELA 19.04.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 26.04.2020 
godz. 12.30 – śp. Helena, Jan, 
Stanisław Janiszewscy 
 
MAJ 2020  
NIEDZIELA 03.05.2020 
godz. 12.30 – Odpust -  za Parafian

 
 
 
 

Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne w diecezji 

zielonogórsko-gorzowskiej 

  

Na podstawie dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów z dnia 25 marca br., ze względu na stan epidemii  

i obowiązujące do 11 kwietnia br. zarządzenia władz cywilnych obrzędy 

Wielkiego Tygodnia należy sprawować bez udziału ludu (na ten czas 

kościół pozostaje zamknięty). Rozporządzenia te mogą ulec zmianie  

w zależności od sytuacji i obowiązującego prawa cywilnego.  

  

I. Niedziela Palmowa 5 kwietnia  

1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy.  

2. Transmisja z diecezjalnych obchodów Niedzieli Palmowej w Paradyżu 

odbędzie się o godz. 10.30 na antenie TVP 3 Gorzów Wielkopolski  

i Radia Zachód.  
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II. Msza Krzyżma w Wielki Czwartek  

1. Msza Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 

w Paradyżu jedynie w gronie wyznaczonych imiennie kapłanów i osób 

posługujących.  

 

III. Święte Triduum Paschalne  

1. Celebracje Triduum Paschalnego pod przewodnictwem biskupa 

diecezjalnego sprawowane w kościele seminaryjnym w Paradyżu 

transmitowane będą o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski  

i Radio Zachód.  

 

IV. Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej 9 kwietnia  

1. Wyjątkowo w tym dniu, gdy nie ma możliwości koncelebracji, udziela 

się wszystkim księżom zezwolenia na odprawienie Mszy św. bez udziału 

ludu.  

2. W kościele nie przygotowuje się ołtarza adoracji, czyli tzw. ciemnicy.  

3. Podczas Mszy św. omija się obrzęd obmycia nóg.   

4. Po komunii Najświętszy Sakrament umieszcza się w tabernakulum, 

tak jak czyni się to zwykle w ciągu roku w czasie Mszy św.  

5. Po puryfikacji naczyń, ostatnim obrzędem jest odmówienie modlitwy 

po komunii.   

6. Nie udziela się błogosławieństwa; po oddaniu czci ołtarzowi, powraca 

się do zakrystii.   

7. Po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć.   

 

V. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej 10 kwietnia  

1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym 

indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko 

jedno wejście do kościoła i w świątyni nie może przebywać jednocześnie 

więcej niż 5 osób.  

2. W kościele należy zrezygnować z budowy Grobu Pańskiego.   

3. Podczas liturgii w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone 

wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii.  

 

 



10 
 

4. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do 

celebransa.  

5. Pozostali uczestnicy liturgii cześć Krzyżowi oddają przez 

przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.  

6. Na zakończenie liturgii po komunii puszkę z Najświętszym 

Sakramentem umieszcza się w tabernakulum.  

7. Po skończonych obrzędach obnaża się ołtarz, pozostaje jednak Krzyż 

i cztery świeczniki do adoracji; zakazuje się adoracji przez ucałowanie  

i dotykanie.  

  

 VI. Wielka Sobota 11 kwietnia  

1. Zaleca się, aby w wyznaczonych godzinach umożliwić wiernym 

indywidualną modlitwę w kościele; powinno być wówczas czynne tylko 

jedno wejście do kościoła i w świątyni nie może przebywać jednocześnie 

więcej niż 5 osób.   

2. W parafiach nie wolno organizować poświęcenia pokarmów na stół 

wielkanocny; w tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii 

domowej. 

 

VII. Niedziela Wielkanocna – Wigilia Paschalna w Wielką Noc  

11 kwietnia  

1. Wigilię Paschalną należy rozpocząć najwcześniej o godz. 20.30 

zwykłym wyjściem z zakrystii.   

2. Na początku pomija się rozpalenie ogniska; zamiast tego zapala się 

świecę inną niż paschał.  

3. Liturgię rozpoczyna się przy wyjściu z zakrystii lub w prezbiterium od 

odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale jak zwykle.   

4. Następnie należy zapalić paschał, jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło 

Chrystusa”, zapalić wszystkie światła w kościele i wygłosić Orędzie 

Wielkanocne. 5. Nie należy zmniejszać liczby czytań przewidzianych 

przez lekcjonarz.   

6. W czasie liturgii chrzcielnej pomija się poświęcenie wody  

i pokropienie wiernych, a odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne.   

7. Odmawia się modlitwę wiernych.  

8. Nie udziela się komunii pod dwiema postaciami.  
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9. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania 

Pańskiego nie urządza się procesji rezurekcyjnej.  

10. Po liturgii śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Maryi 

Panny, następnie zaleca się dodać suplikacje; podobnie czyni się przez 

cały okres wielkanocny.  

  

VIII. Niedziela Wielkanocna – Msze św. w dzień 12 kwietnia  

Jeśli nie zmieni się dotychczasowy stan rzeczy, Msze św. należy 

odprawiać według ustalonego porządku z zachowaniem aktualnych 

rozporządzeń na czas stanu epidemii.  

 

 

 

 

PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO 

Kościół parafialny w Dychowie 

Wielki Czwartek 09.04.2020 – Pamiątka ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa i Eucharystii  

od godz.15.00 do godz.16.00 kościół parafialny otwarty na prywatną 

modlitwę oraz okazja do spowiedzi świętej – w kościele tylko do 5 osób 

godz.19.00 -  Msza św. Wieczerzy Pańskiej bez udziału ludzi 

Wielki Piątek 10.04.2020 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na 

Krzyżu 

od godz.15.00 do godz.16.00 kościół parafialny otwarty na prywatną 

modlitwę oraz okazja do spowiedzi świętej – w kościele tylko do 5 osób 

godz.19.00 - Nabożeństwo Męki Pańskiej bez udziału ludzi 

Wielka Sobota 11.04.2020 – Wigilia Paschalna  

od godz.15.00 do godz.16.00 kościół parafialny otwarty na prywatną 

modlitwę oraz okazja do spowiedzi świętej – w kościele tylko do 5 osób 

godz.19.00 - Liturgia Wielkiej Soboty bez udziału ludzi 
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Zapraszam do duchowej łączności z kościołem parafialnym oraz do 

uczestniczenia       w liturgii Triduum Paschalnego z telewizją TVP3 Gorzów, 

która będzie transmitować liturgię Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty  

o godz.19.00 z kościoła Seminarium Duchownego w Paradyżu.  

Niedziela Zmartwychwstania 12.04.2020 

Msze św.: Dychów godz.11.00, Bronków o godz.10.00 i Brzózka o godz.12.30 

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2020 

Msze św.: Dychów godz.8.00 i 11.00, Bronków godz.9.30 i Brzózka  

o godz.12.30 

 
W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny na msze święte zapraszam 
tylko rodziny, które zamówiły intencje mszalne. 
W dalszym ciągu na podstawie dyspensy udzielonej przez Księży 
Biskupów, jesteśmy zwolnieni z obowiązku uczestniczenia  
w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. Zachęcam do uczestnictwa 
poprzez telewizję i radio. 
 
 

 

Niedziela Zmartwychwstania  
Śniadanie wielkanocne w rodzinie  

 

Tegoroczne s niadanie wielkanocne, spoz ywane w czasie epidemii, 
będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystac  
ten czas do odprawienia kro tkiej liturgii domowej. Tradycyjną s więconkę 
stanowic  będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.  

Sto ł powinien byc  nakryty białym obrusem i – jes li to moz liwe – 
udekorowany zielonymi pędami zbo z , bukszpanem czy gałązkami wierzby. 
Gło wne miejsce na stole zajmują zapalona s wieca przypominająca paschał, 
oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi 
pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, so l, 
chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.  
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Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc: 

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja 

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja 

Następnie prowadzący mówi: 

P. Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. 

W Nim mamy życie wieczne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła 

będzie też radością naszej rodziny. 

CZYTANIE EWANGELII 

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10) 

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza. 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria 

Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie 

ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień  

i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak 

śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł 

zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 

Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, 

zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: 

Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. 

Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu,  

z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. 

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, 

objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! 

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». 

L. Oto słowo Pańskie. 

W. Chwała Tobie, Chryste. 
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KATECHEZA DOMOWA 

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina 
zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do 
krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc 
chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe 
treści.  

Pascha w czasie epidemii 
 

Niedziela Zmartwychwstania Pan skiego to najstarsze i najwaz niejsze 
s więto chrzes cijan. Zaczyna się juz  w noc z soboty na niedzielę liturgią Wigilii 
Paschalnej. Wielkanocny poranek w polskiej tradycji wiąz e się z kolei z Mszą 
s w. rezurekcyjną, po kto rej w rodzinnym gronie spoz ywa się wielkanocne 
s niadanie. To wyraz rados ci z obecnos ci Pana, kto ry w dzien  swego 
Zmartwychwstania przyszedł do apostoło w, aby spoz yc  z nimi posiłek, 
umacniając ich w wierze.  

W tym roku s więta wielkanocne są wyjątkowe. Ze względu na panującą  
w s wiecie i w naszej ojczyz nie epidemię, nie moglis my spotkac  się na 
paschalnym czuwaniu w Wielką Noc, uczestniczyc  w rezurekcji ani nawet w 
sprawowanej w ciągu dnia Eucharystii w naszym kos ciele. Ale Chrystus 
zmartwychwstał naprawdę i pokonał s mierc ! On chce przychodzic  do nas tak, 
jak przyszedł do Z ydo w, kto rzy sprawowali pierwszą Paschę w swoich 
domach w noc wyjs cia z niewoli egipskiej (zob. Wj 12,3). Chrystus juz  tam był 
obecny w znaku spoz ywanego paschalnego baranka, kto rego krew ratowała 
Izraelito w przed przechodzącym w nocy przez Egipt Aniołem Niszczycielem 
(zob. Wj 12, 23). A potem Chrystus po swym zmartwychwstaniu przyszedł do 
wystraszonych, zamkniętych w Wieczerniku ucznio w (zob. Łk 24,35-48). Dzis  
moz emy jakby łatwiej odnalez c  się w tych obrazach. Dzis  Chrystus 
Zmartwychwstały chce przychodzic  do naszych domo w. S więtujmy więc 
naszą Paschę. Niech anioł s mierci zabija w kaz dym z nas wewnętrznego, 
grzesznego „starego człowieka”, kto ry chciałby z yc  tak, jakby Boga nie było 
(zob. Kol 3, 5-17). Niech Krew Chrystusa, Baranka Boz ego przez wiarę ocala 
nas od s mierci wiecznej (zob. Ef 1,7; Ef 2,13; 1 P 1,19). Bo Chrystus jest! On 
zmartwychwstał i z yje! A kto wierzy w niego, choc by i umarł, z yc  będzie na 
wieki (por. Łk 11, 25-26).  

Spoz ywając wielkanocne s niadanie, pamiętamy o słowach s w. Pawła 
Apostoła, kto ry pisał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na 
chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10,31) i miejmy nadzieję, z e wszyscy spotkamy się 
w niebie na uczcie Chrystusa.  
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Symbolika polskiej święconki 

Baranek z chorągiewką – znak Chrystusa 

Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest 

umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, 

wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad 

śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika 

baranka ma głębokie korzenie biblijne: w Starym 

Testamencie, podczas ucieczki z Egiptu, Izraelici 

naznaczyli odrzwia swych domów krwią 

spożytego baranka. W Nowym Testamencie 

Chrystus zostaje nazwany Barankiem Bożym,  

a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludzi za cenę 

własnej krwi. To także symbol łagodności, niewinności   

i ofiary.  

Jajko – starożytny symbol nowego życia i odrodzenia. Podobnie jak 

baranek wielkanocny, oznacza triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie 

spożywano przez cały Wielki Post i powracały na stoły dopiero na Wielkanoc. 

Dzielenie się jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi 

rodzinnych.  

Chleb – symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa, który 

powiedział o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie 

będzie łaknął”, i powszedni pokarm dla ciała, niezbędny do życia, o który 

prosimy w modlitwie „Ojcze nasz”. 

Wędlina – symbol baranka, którego Izraelici zabijali i spożywali 

rodzinnie w święto Paschy.  

Ciasto – jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach 

Wielkiego Postu i zwiastunem Królestwa Niebieskiego: „skosztujcie, jak 

dobry jest Pan”  

Chrzan – ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest 

symbolem goryczy Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania. 

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego 

Chrystus mówił, że jako jego uczniowie mamy być „solą ziemi”.  
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MODLITWY 

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi: 

P. Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących  

i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie 

• Módlmy się za Kościół święty, papieża Franciszka, naszego biskupa 

Tadeusza, naszych księży…. i cały lud Boży, abyśmy razem byli świadkami 

Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy... 

• Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie  

i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie 

dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących  

i roztropność dla obywateli.  

• Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb 

powszedni, szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego. 

• Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci 

sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

• Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, 

aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości. 

• Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia, znaleźli wieczną 

w chwale zmartwychwstania. 

• Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zasiadali do wspólnego 

stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga  

i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni nas ufnością w swą Opatrzność, 

pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.  

P. Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus. 

W. Ojcze nasz… 
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MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM 

Prowadzący mówi: 

P. Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały 

bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy 

wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. 

Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy 

wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać 

Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego 

zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim 

życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na 

wieki wieków.  

W. Amen. 

 

ŻYCZENIA 

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami. 

P. Z radością gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej, która jest 

Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania 

Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój i radość zawsze były  

w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego 

Chrystusa w dzisiejszym świecie, i gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że 

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24, 34). 

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń. 
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MODLITWA PO POSIŁKU 

Po posiłku prowadzący mówi:  

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

W. Przy łamaniu chleba. Alleluja. 

P. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie 

Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego 

oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, 

przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.  

W. Amen. Alleluja. 

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba” 

P. Królowo nieba, wesel się, Alleluja! 

W. Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja! 

P. Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja! 

W. Módl się za nami do Boga, Alleluja! 

 

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. 

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. 

 

P. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie 

Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez 

Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez 

Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen.        

 (MK)
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KILKA SŁÓW O ZNACZENIU  

POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI MSZY ŚW. (c.d.) 

 

OBRZĘDY KOŃCOWE  

 
 Błogosławieństwo poprzedzone jest wezwaniem „Pan z wami” 

zapewniającym o Jego obecności i błogosławieństwie. 

 Rozesłanie. Chrześcijanin, w którym jest obecny Chrystus, posłany jest, by 

nieść Go światu. 

opr. o. Marek Nowacki OSPPE 

 

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

 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

Motto;  
„ Nie płacz w swoim liście 

nie pisz, że los ciebie kopnął 
nie ma sytuacji bez wyjścia 

kiedy Bóg drzwi zamyka 
to otwiera okno” 

ksiądz Jan Twardowski 
       
           Na dzisiejsze trudne dla nas czasy ta sentencja wspaniałego 

duszpasterza idealnie nadaje się na wstęp do artykułu. Trzymajmy się 

wszyscy dzielnie, pomagajmy sobie nawzajem nie naraz ając nikogo na utratę 

zdrowia. Ten zły czas minie i znowu spotkamy się w naszym kos ciele. 

           Sytuacja w jakiej znalazło się wielu z nas jest cięz ka. Czeka wielu na 

przepisy, kto re uratują ich firmy oraz byt rodzin. Na razie nie będę pisał  

o propozycjach, kto re są na etapie tworzenia, poczekam z komentarzem do 

czasu ich uchwalenia. Natomiast chciałbym wyjas nic  sprawy juz  uregulowane 

http://powolania.paulini.pl/
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czyli sytuację rodzico w w konteks cie zamkniętych szko ł, kwarantanny itp. 

           Ro z ne rozwiązania zalez ą od wieku dziecka i tak; 

1. Rodzice dzieci, kto re nie osiągnęły o smego roku z ycia, kto rzy z uwagi na 

zamknięte szkoły , przedszkola i z łobki musieli z nimi pozostac  w domu, 

mogą korzystac  z  zasiłku opiekun czego. Warunkiem, opro cz granicy 

wiekowej jest aby rodzice ci byli objęci ubezpieczeniem 

chorobowym .Aktualnie zasiłek dodatkowy przysługujący  z powodu 

zagroz enia koronawirusem moz na pobierac  przez 14 dni /stan prawny 

na pierwszy okres zamknięcia szko ł/ i nie wlicza się ten czas do 

ogo lnego limitu 60 dni w roku, kto re przysługują na opiekę nad chorym 

dzieckiem do 14 roku z ycia. 

Korzystac  moz e z zasiłku jeden rodzic /mogą ten okres podzielic /  a z eby go 

uzyskac  trzeba złoz yc  pracodawcy stosowne os wiadczenia. Osoby 

prowadzące działalnos c  gospodarcza, takie os wiadczenie składają w ZUS-ie. 

Za czas pobierania zasiłku wypłacane jest 80% pensji. 

2. Niestety jak dotychczas takiego zasilku nie mogą otrzymac  rodzice 

dzieci, kto re ukon czyły 8 lat. Toczą się dyskusje jak pomo c a takiej 

sytuacji i byc  moz e rząd znajdzie jakies  rozwiązanie ale na dzis  jest jak 

jest. Zatem rozwiązaniem na razie jest praca zdalna dla tych, kto rzy 

mogą ją s wiadczyc  a w najgorszym wypadku wzięcie urlopu 

wypoczynkowego. Jez eli oboje rodzice pracują to w najgorszym razie 

dwa urlopy wypoczynkowe zabezpieczą sytuację nawet na dwa 

miesiące. Na pracę zdalną zgodę musi wyrazic  pracodawca ale nie  

w kaz dym zawodzie da się taką pracę wykonywac . 

 W sytuacji kiedy z z adnej formy w/w nie moz na skorzystac  ostatnią deską 

ratunku jest skorzystanie z dwo ch dni wolnego w roku   przysługujących 

rodzicom na dzieci do 14 roku z ycia. Tutaj moz na rozbic  te dni na godziny  

i tak 4 razy po 4 godziny zapewni opiekę przez 4 dni. Na czas dzisiejszy innych 

rozwiązan  nie ma. Czy się znajda trudno przewidziec . 

                  Czekamy na regulacje prawne dalsze i o nich wo wczas będę mo gł 

napisac . Dzis  z yczę wszystkim wytrwałos ci, zdrowia i trwania w nadzieji. 

 
 

           (ZP) 
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Wsparcie parafii w czasach pandemii 

Osoby zatroskane o nasz Kościół diecezjalny, w tym  

o wspólnoty parafialne, zgłaszają również do Zarządu 

DIAK, sprawę wsparcia ponoszenia kosztów utrzymania 

przez ks. proboszczów mienia parafii. Utrzymanie 

parafii w Polsce bazuje na chojności parafian, 

szczególnie przez ofiarę wrzucaną do koszyczka   

w niedzielę, a w czasach ograniczenia ilości wiernych na Mszach św. ta 

możliwość została uszczuplona do minimum.  

Każdy może założyć zlecenie stałe w swoim banku na przelew tygodniowo 

lub miesięcznie tylu środków finansowych, ile zwyczajowo daje na tacę  

w swoim kościele parafialnym. Sądzę, że jest to propozycja jak najbardziej 

zasadna a jak zatytułujemy wpłatę jako na cele kultu religijnego, to pozwoli 

to nam odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania za 2020 r. Wiemy, 

że każdemu jest trudno w obecnych czasach, ale dbajmy o swoje parafie.  

Wstrzymanie peregrynacji relikwii Św. Jana Pawła II 

Wstrzymujemy peregrynację relikwii Św. Jana Pawła II - patrona Akcji 

Katolickiej po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji 

Zielonogórsko – Gorzowskiej. Relikwie do czasu wznowienia pozostają  

w kościele Św. Michała Archanioła w Nowej Soli. Termin wznowienia 

peregrynacji zostanie przekazany po odwołaniu niebezpieczeństwa 

związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 

Zachowujmy odpowiedzialność a wszystkie troski i potrzeby związane  

z panującą sytuacją polecajmy w naszych osobistych modlitwach. 

Króluj nam Chryste! 

Ryszard Furtak 
prezes zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  

Źródło: http://zg.ak.pl/   

 

http://zg.ak.pl/
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Ż YCZ ENI A,  ŻYC Z ENIA ,  Ż YC Z ENI A …  
 

ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW     

                                                                                                                                                                                                                                             

Czcigodni Kapłani! 
 

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, 

Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię  

i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień 

doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii oraz na 

nowo uświadamia sobie łaskę Waszego powołania. W tym dniu przybywamy całą 

naszą wspólnotą, aby podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa. Kapłaństwo 

jest powołaniem szczególnym: “I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko 

ten, kto jest powołany przez Boga” (Hbr 5, 4). 

Drodzy Kapłani z wielkim uznaniem i podziwem zwracamy się do Was, będąc 

świadomymi, że Wasza rola w Kościele jest konieczna  

i niezastąpiona. Jesteście sługami Eucharystii, szafarzami Bożego miłosierdzia  

w sakramencie pokuty, pocieszycielami dusz, przewodnikami wszystkich 

wiernych wśród zamętu i trudności dzisiejszego życia. Wyrażamy Wam naszą 

wdzięczność za bezinteresowną posługę miłości, za trud codziennej służby, za to, 

że towarzyszycie nam od urodzenia, aż do ostatniej drogi życia, udzielając 

sakramentów świętych. 

Dziękujemy Wam, że jesteście widzialnym i realnym znakiem Chrystusa  

w Kościele, Jego działania, Jego obecności, miłości i poświęcenia. 

Składamy podziękowania za Wasze namaszczone ręce, które dają nam Chrystusa 

Eucharystycznego, błogosławią nasze dzieci i rodziny. Za Waszą pełną 

poświęcenia służbę życzymy realizacji wszystkich szlachetnych planów  

i słusznych zamierzeń. Niech przewodzi Wam światło Ducha Świętego, a Jego moc 

wspiera we wszelkich dobrych poczynaniach  

i pięknym trudzie kształtowania serc na wzór Serca Jezusa Najwyższego Kapłana. 

Z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia kapłaństwa, pragniemy 

Wam życzyć by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan była 

dla Was drogą ku świętości. Niech stale w Was wzrasta miłość do Eucharystii. 

Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego 

wspiera Was zawsze moc Ducha Świętego. 
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Życzymy Wam gorących serc, abyście stając przy człowieku w jego ziemskiej 

wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane i wzbudzali 

nadzieję. Niech Wasza szlachetna posługa siania ziarna Bożej Prawdy  

i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość. 

Niech przyczynia się do budowania jedności Kościoła – naszego Domu. 

Matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niechaj broni, 

osłania i czuwa nad Wami. 

   
ŻYCZENIA IMIENINOWE DLA KS. MARKA KOWALA 

 
Czcigodny Księże, w dniu Twoich imienin życzymy Ci wszelkiego dobra  

i Błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem Twojego Świętego Patrona.  

Niech Matka Boża ma Cię w swej nieustającej opiece.  

Polecamy Cię w naszej codziennej modlitwie.  

Niech Bóg Cię błogosławi! 

 
Parafianie Parafii 

pw. Miłosierdzia Bożego  
w Dychowie  

Szczęść Boże! 
 

 

 

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA PARAFIAN 
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...                        
(AK) 
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PORADY OGRODNICZE NA KWIECIEŃ 

„Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy 
trochę lata” mówi stare przysłowie. Bardzo 
dobrze odzwierciedla je tegoroczna sytuacja za 
oknem – piękne słońce grzeje, a jednocześnie 
zdradliwy i zimny wiatr dmucha nam w plecy. 
 
Zadbaj o rośliny cebulowe. W ostatnich 
latach kwiecień jest raczej suchym miesiącem. 
W związku z tym, wiele roślin warto dodatkowo podlać, aby zapewnić im 
odpowiedni start na cały sezon. Szczególnie wdzięczne będą za to rośliny 
cebulowe, które upodobały sobie ten miesiąc na okres najintensywniejszego 
wzrostu i przede wszystkim – kwitnienia. Pomocne będzie również delikatne 
odchwaszczenie ich i nawiezienie nawozem mineralnym. 
 
Nawożenie trawy. Kwiecień jest również okresem, w którym rozpoczynamy 
nawożenie wielu innych roślin, w tym także trawy. Możemy ją nawieźć na 
początku drugiej połowy miesiąca, zaraz po pierwszym koszeniu. Najlepiej 
zastosować do tego nawozy mineralne wieloskładnikowe. Należy jednak 
pamiętać, żeby rozsypać nawóz na suchą trawę i dopiero później podlać.  
W połowie miesiąca zaczynają również pojawiać się pierwsze przędziorki  
i mszyce wylęgające się z jaj zimowych. W przypadku zaobserwowania 
przędziorków, zabieg Opryskiwania należy powtórzyć po około 7-10 dniach 
od pierwszego oprysku. Jeśli w roku poprzednim na jakichś roślinach 
wystąpiły szpeciele warto pomyśleć o zastosowaniu preparatu przeciwko 
nim już teraz. 
 
Pielęgnacja pnączy. W tym czasie również wykonujemy pierwsze zabiegi 
pielęgnacyjne, skierowane na pnącza. Powojniki, bluszcz, glicynia, 
winobluszcz czy wiciokrzew rozpoczynają wtedy wzrost, w związku z tym 
warto je  zasilić. Z nawożeniem aktinidii wstrzymujemy się jednak do maja. 
 
Przesadzanie roślin domowych. Kolejnym zabiegiem, który powinniśmy 
wykonać w drugiej połowie miesiąca jest przesadzenie roślin zimujących  
w pomieszczaniach. Należy pamiętać, aby po zimie, przed wystawieniem na 
dwór, przeprowadzić ich oczyszczanie ze starych liści oraz złamanych czy 
uszkodzonych gałązek. W marcu i kwietniu przesadzamy również rośliny 
doniczkowe domowe. Pamiętając, aby nie robić tego częściej niż co 2-3 lata  
i jedynie w przypadku roślin, które tego potrzebują. 
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Nawożenie roślin ozdobnych 
Na przełomie kwietnia i maja nawozimy rośliny ozdobne nawozami 
wieloskładnikowymi. Nie można przeprowadzać nawożenia zbyt wcześnie, 
aby roślin nie uszkodziły przymrozki, które jeszcze do tego czasu mogą się 
pojawiać. 
 

KĄCIK SMAKOSZA  

Na szczęście Wielkanoc to nie Wigilia i na świątecznym stole nie musi 
znajdować się aż 12 potraw. Ale nie może zabraknąć  wielkanocnego żurku, 
białego barszczu, pasztetu czy też sernika. Podajemy więc propozycję 
przepisów na te potrawy. 

Barszcz biały  na maślance z pieczonym 
czosnkiem, młodymi ziemniakami  
i jajkiem sadzonym  

Składniki na żur: 1 pęczek włoszczyzny,  
1 główka czosnku, 0,5 kg wędzonych 
żeberek, 0,5 kg wędzonego boczku, 0,5 kg 
białej kiełbasy, liść laurowy, ziele 
angielskie, majeranek,  0,5 l maślanki  
Składniki na jajka sadzone i ziemniaki: 
1 kg ubitych ziemniaków z masłem, 6 jajek, 
2 łyżki masła  

Przygotowanie zakwasu: Do słoika lub kamiennego naczynia wsyp mąkę  
i zalej ją ciepłą wodą. Dodaj pozostałe składniki, wymieszaj i przykryj 
ściereczką. Odstaw w ciepłe miejsce na 3-4 dni. 

Czas na żurek: Czosnek zawiń w folię aluminiową i wsadź do piekarnika 
nagrzanego do 200 stopni C. Piecz 15 – 20 minut. Włoszczyznę obierz i pokrój 
na mniejsze kawałki. Przesmaż w suchym garnku aż zacznie się przypalać. 
Wrzuć żebra, kiełbasę, boczek, listek laurowy, ziele i suszone grzyby. Całość 
zalej wodą. Dodaj upieczony czosnek. Po około 20 minutach od zagotowania 
wyjmij kiełbasę i pokrój ją w talarki. Resztę wywaru gotuj na małym ogniu 
jeszcze około 1,5 godziny. Gdy bulion będzie gotowy odcedź go i dopraw solą 
i pieprzem. Boczek, żebra posiekaj w kostkę lub porwij na małe kawałki. Do 
zimnego zakwasu, dodaj maślankę, kawałek razowego chleba, kiełbasę, 
boczek, żebra, warzywa i wywar. Dopraw solą i pieprzem. Całość zagotuj. 

https://www.kuchniaplus.pl/przepisy/skladnik:kiełbasa
https://www.kuchniaplus.pl/przepisy/skladnik:kiełbasa
https://www.kuchniaplus.pl/przepisy/skladnik:ziele%20angielskie
https://www.kuchniaplus.pl/przepisy/skladnik:ziele%20angielskie
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Zmniejsz ogień i gotuj 10 -15 minut. Jajka usmaż na sadzone. Podawaj je  
z ziemniakami obok żurku. 

Pasztet z królika z konfiturą z pomidorów i cebuli 

Składniki:  
tuszka królika – 1 szt., sól, pieprz 
biały, mielony, olej rzepakowy do 
smażenia, marchew – 1 szt., 
pietruszka – 1 szt., czosnek – 2 ząbki,  
cebula – 2 szt. (średnie), masło – 80 
g + odrobina do posmarowania 
formy,  liście laurowe – 3 szt., woda 
– ok. 500 ml, wątróbka wieprzowa – 
400 g, kasza jęczmienna, ugotowana 
– 150 g, jaja – 4 szt., suszone pomidory – 140 g, gałka muszkatołowa – 0,5 
łyżeczki, imbir mielony – szczypta, bułka tarta (do oprószenia formy), 
majeranek – 1 łyżka 
Konfitura z pomidorów i cebuli 
pomidory malinowe – 1 kg, cukier – 100 g, cebula dymka – 400 g, ziele 
angielskie – 4 ziarna, ocet winny – 100 ml 

Przygotuj maszynkę do mielenia mięsa, formę do pieczenia, piekarnik 
rozgrzany do temperatury 180°C (termoobieg) 

KROK 1: Dusimy mięso z królika. Królika dzielimy na części, oprószamy 
solą i pieprzem. Obsmażamy na złoty kolor, przekładamy do garnka. Marchew 
i pietruszkę kroimy na mniejsze kawałki. Czosnek oraz cebulę siekamy. 
Pokrojone warzywa szklimy na patelni. Królika obkładamy warzywami. 
Dodajemy masło, liście laurowe, podlewamy wodą i dusimy na wolnym ogniu 
pod przykryciem ok. 1-1,5 godziny, aż królik będzie miękki. Zostawiamy do 
wystygnięcia. Następnie mięso oddzielamy od kości, a warzywa i powstały 
sos zostawiamy. 

KROK 2: Przygotowujemy pasztet. Wątróbkę czyścimy z błon i obsmażamy 
na patelni lub podpiekamy w piekarniku w temperaturze 180°C (termoobieg) 
przez ok. 10 minut. Mięso z królika mielimy dwukrotnie razem z wątróbką  
i warzywami zostawionymi z duszenia. Do masy dodajemy ugotowaną kaszę 
jęczmienną, jaja i pokrojone w drobną kostkę suszone pomidory. 
Doprawiamy solą, pieprzem, gałką muszkatołową i imbirem. Jeżeli masa 
będzie zbyt sztywna, możemy rozrzedzić ją sosem pozostawionym z duszenia 
królika. 
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KROK 3: Pieczemy pasztet. Do wysmarowanej masłem i oprószonej bułką 
tartą formy wkładamy masę, posypujemy ją majerankiem i pieczemy  
w piekarniku w temperaturze 165°C (termoobieg) przez ok. 1,5 godziny, aż 
pasztet się ładnie zarumieni. 

KROK 4: Przygotowujemy konfiturę z pomidorów i cebuli. Pomidory 
parzymy i obieramy ze skórki, kroimy w kostkę (1 x 1 cm). Na suchej patelni 
upalamy cukier na karmel, dodajemy pokrojoną w kostkę cebulę dymkę  
i chwilę prażymy. Następnie dodajemy pomidory oraz ziele angielskie. 
Gotujemy przez ok. 10 minut. Zalewamy octem winnym, dodajemy odrobinę 
wody i wszystko razem dusimy na wolnym ogniu, aż całość odparuje  
i zgęstnieje (przez ok. 45-60 minut). Powinniśmy uzyskać konsystencję gęstej 
konfitury. 

Pasztet podajemy z konfiturą z pomidorów i cebuli. 
 
 
Sernik bez spodu 

Składniki:  

rodzynki – 50 g, cytryna (sok + starta 
skórka) – ½ szt., twaróg (chudy) – 1 kg, 
masło (miękkie) – 200 g, cukier – 275 g, 
sól – szczypta, jajka – 6 szt., mąka 
pszenna – 30 g, kaszka manna – 80 g, 
proszek do pieczenia – 1 opakowanie, 
tłuszcz do wysmarowania formy 

Przygotuj: papier do pieczenia, folię aluminiową, tortownicę o średnicy 26 
cm, piekarnik rozgrzany do temperatury 175°C 

KROK 1: MOCZYMY RODZYNKI. Rodzynki namaczamy w soku z cytryny. 
Twaróg dobrze wyciskamy za pomocą czystego ręcznika kuchennego 
(zostanie ok. 750 g twarogu). 

KROK 2: PRZYGOTOWUJEMY MASĘ TWAROGOWĄ. Masło miksujemy  
z cukrem i solą aż do uzyskania kremowej konsystencji. Jajka rozbijamy, 
oddzielając żółtka od białek. Żółtka dodajemy do masła  
i dokładnie mieszamy. Dokładamy twaróg i rodzynki wraz z sokiem z cytryny. 
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KROK 3: UBIJAMY BIAŁKA. Mąkę, kaszkę mannę i proszek do pieczenia 
łączymy ze sobą, a następnie dodajemy do masy twarogowej, krótko 
mieszamy. Białka ubijamy na sztywno i również dodajemy do masy. Całość 
delikatnie mieszamy. 

KROK 4: PIECZEMY SERNIK. Tortownicę smarujemy tłuszczem i wykładamy 
papierem do pieczenia. Rozsmarowujemy w niej ciasto. Sernik pieczemy  
w piekarniku nagrzanym do temperatury 175°C przez ok. 60 minut.  
Ok. 15 minut przed końcem pieczenia wierzch przykrywamy folią 
aluminiową, aby za bardzo się nie zarumienił. Ciasto pozostawiamy przez  
10 minut w wyłączonym piekarniku, a następnie wyjmujemy i studzimy na 
metalowej kratce. 

 
 

Modlitwa różańcowa w kwietniu 

Intencje Papieskie:   

Wyzwolenie od uzależnień. 
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały 

pomoc i były otoczone opieką.  

 


