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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                      NR 97                                Maj’ 2020 

 

 

 

 

Karol Jo zef Wojtyła, po z niejszy Jan Paweł II – 

papiez , urodził się 18 maja 1920 roku  

w Wadowicach jako syn Karola i Emilii,  

z domu Kaczorowskiej. Jego ojciec był 

z ołnierzem – pracował jako urzędnik, zas  

matka zajmowała się domem i dziec mi. Karol 

miał starszego o 14 lat brata Edmunda (lekarza) oraz siostrę Olgę, kto ra 

zmarła zaraz po urodzeniu. Został ochrzczony  

19 czerwca 1920 roku w pobliskim kos ciele pw. Ofiarowania Najs więtszej 

Maryi Panny, z kto rym był związany do kon ca swojego pobytu w rodzinnym 
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mies cie. Miesiąc przed I Komunią Ś więtą zmarła jego matka. Od tej pory 

zajmował się nim ojciec – dbał o dobre wychowanie, naukę, patriotyzm  

i rozwo j duchowy syna, kto ry codziennie uczestniczył we Mszy Ś więtej.  

W Gimnazjum Męskim w Wadowicach dołączył do koła teatralnego, gdzie 

poznawał poezję i teatr. Kiedy miał 12 lat zmarł jego brat w wyniku zaraz enia 

się szkarlatyną od swoich pacjento w. 

 

 

 

 

PRZEPROWADZKA DO KRAKOWA 

Po zdaniu matury w 1938 roku razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa, 

gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellon skim. Naukę 

przerwał wybuch II Wojny Ś wiatowej. W czasie okupacji młody Wojtyła 

pracował jako robotnik w kamieniołomach Zakłado w Chemicznych Śolvay  

w Krakowie – Borku Fałęckim, co łączył z działalnos cią w podziemnym 

Teatrze Rapsodycznym. Brał tez  udział w tajnych kompletach. W 1941 zmarł 

jego ojciec. Rok po tym wydarzeniu podjął decyzję o wstąpieniu do Wyz szego 

Śeminarium Duchownego w Krakowie załoz onego przez abp. A. Ś. Śapiehę. 

 

KAPŁAŃSTWO I NAUKA 

Ś więcenie kapłan skie otrzymał z rąk Księcia Metropolity 1 listopada 1946 

roku w Kaplicy Domu Arcybiskupo w Krakowskich. Zaraz po nich wyjechał na 

dalsze studia do Rzymu, gdzie w ciągu dwo ch lat napisał pracę doktorską na 

temat: Zagadnienie wiary u św. Jana od Krzyża, kto rą obronił 19 czerwca 1948 

na Wydziale Teologicznym Papieskiego Uniwersytetu Angelicum. 
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Po powrocie do kraju został skierowany do pracy w wiejskiej parafii Niegowic  

pod Krakowem. Rok po z niej w krakowskiej parafii pw. s w. Floriana podczas 

pracy z młodziez ą ujawnił się jego talent duszpasterski i organizatorski.  

W 1951 roku nowy rządca Archidiecezji Krakowskiej – abp Eugeniusz Baziak 

skierował Wojtyłę do dalszej pracy naukowej i napisania habilitacji na 

istniejącym jeszcze Wydziale Teologicznym UJ. Jesienią 1953 roku Rada 

Wydziału podjęła decyzję o zakon czeniu przewodu habilitacyjnego Wojtyły, 

przyjmując do recenzji jego pracę Próba opracowania etyki chrześcijańskiej 

według systemu Maxa Schelera. Finalnie, 12 grudnia tegoz  roku otrzymał tytuł 

doktora habilitowanego. Wykładał w Metropolitalnym Śeminarium 

Duchownym i na Uniwersytecie Jagiellon skim. 

W paz dzierniku 1954 roku Wojtyła podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim jako wykładowca historii doktryn etycznych. W tym czasie 

pos więcał się młodziez y akademickiej, z kto rą chodził po go rach. 

 

TOTUS TUUS 

28 wrzes nia 1958 roku został konsekrowany na biskupa pomocniczego 

Archidiecezji Krakowskiej – funkcję tę pełnił do roku 1962. Całą swoją 

posługę i siebie zawierzył Matce Boz ej, czyniąc słowa „Totus Tuus” (Cały 

Two j) swoim zawołaniem biskupim, a potem takz e papieskim. Po s mierci 

Administratora Archidiecezji abp. E. Baziaka wybrano go Wikariuszem 

Kapitulnym – tymczasowym rządcą Archidiecezji Krakowskiej. Jako biskup  

i Arcybiskup był uczestnikiem Śoboru Watykan skiego II, podczas kto rego 

przyczynił się do powstania Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w Świecie 

Współczesnym – Gaudium et spes. Jest to jeden z najwaz niejszych dokumento w 

soborowych mo wiących o powołaniu człowieka i roli Kos cioła w obliczu 

zmian dokonujących się w naszych czasach. 

W 1963 roku Papiez  Paweł VI mianował biskupa Wojtyłę Arcybiskupem 

Metropolitą Krakowskim, a cztery lata po z niej, w czerwcu 1967 roku – 

kardynałem. W trakcie 14-letniego pontyfikatu kardynał Wojtyła 

zreorganizował pracę kurii powołując do z ycia szereg wydziało w, w kto rych 

zatrudnienie znalazło wielu ludzi s wieckich. W ten sposo b, podąz ając za 

wskazaniami II Śoboru Watykan skiego, podkres lił rolę laikatu w Kos ciele. 

Śzczego lnie bliska była mu praca nad podniesieniem moralnos ci rodziny  
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i wychowaniem młodego pokolenia. W pracach Konferencji Episkopatu Polski 

s cis le wspo łpracował z Prymasem Śtefanem Wyszyn skim jako jego zastępca 

na stanowisku Przewodniczącego. Był takz e Przewodniczącym Komisji 

Apostolstwa Ś wieckich oraz Komisji do Śpraw Nauki Katolickiej. Organizował 

sympozja naukowe, przez kto ry opiekował się s wiatem nauki katolickiej  

i walczył o uznanie jego praw. Wydał drukiem szereg artykuło w  i pozycji 

ksiąz kowych. Najbardziej znane to Miłość i odpowiedzialność, Osoba i czyn,  

U podstaw odnowy Vaticanum II. W 1972 roku rozpoczął Duszpasterski Śynod 

Archidiecezji Krakowskiej, kto ry trwał przez 7 lat. Celem Śynodu było 

pogłębienie z ycia religijnego młodziez y i katoliko w zaangaz owanych w z ycie 

Kos cioła. Przygotował takz e Archidiecezje do 900 rocznicy s mierci s w. 

Śtanisława – patrona archidiecezji. 

 

DZIAŁALNOŚĆ POZA GRANICAMI POLSKI 

Jego działalnos c  znana była ro wniez  poza granicami Polski. Brał liczny udział 

w kongresach i sympozjach naukowych. W Dykasteriach Watykan skich był 

członkiem Kongregacji pro institutione catolica, pro Śacramentis in Cultu 

Divino, Pro Cleris. Konsultorem Concilium de Laicis. Uczestniczył w Śynodach 

Biskupo w w latach 1967 – 1977, a w 1974 wybrany został na członka Rady 

Śekretariatu Śynodu. Śzczego lnym wyrazem zaufania Ojca Ś w. Pawła VI do 

kard. Wojtyły była pros ba o wygłoszenie rekolekcji Watykan skich w 1976 

roku dla Ojca Ś więtego kardynało w i pracowniko w Kurii Rzymskiej. 

 

HABEMUS PAPAM 

Po s mierci papiez a Pawła VI i jego następcy Jana Pawła I w wyniku konklawe 

– 16 paz dziernika 1978 roku abp Karol Wojtyła został wybrany papiez em 

przyjmując imię Jan Paweł II. Był pierwszym Polakiem, a jednoczes nie 

pierwszym od 445 lat biskupem Rzymu, kto ry nie pochodził z Włoch. Jego 

wybo r na Śtolicę Piotrową znacząco wpłynął na dzieje Europy Wschodniej 

kon ca XX wieku. Pierwszą zagraniczną pielgrzymkę odbył do Ameryki 

Łacin skiej, co było nowos cią na tle poprzednich papieskich pontyfikato w.  

W trakcie trwającego 27 lat pontyfikatu odwiedził 135 krajo w s wiata oraz 

odbył 142 podro z e na terenie Włoch. Do ojczyzny pierwszy raz jako papiez  

przybył 2 czerwca 1979 roku, podczas kto rej wypowiedział pamiętne słowa: 

„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Patriotyczna 
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postawa i wsparcie Polako w z yjących w komunistycznym kraju przyczyniło 

się jeszcze bardziej do wzrostu jego autorytetu. Do Polski pielgrzymował 

jeszcze szes c  razy. 

Podczas całego pontyfikatu Jan Paweł II niestrudzenie walczył o godnos c  

kaz dego człowieka sprzeciwiając się aborcji i eutanazji – cywilizacji śmierci. 

Znany był z podejmowania szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego  

i międzykulturowego. Potępiał antysemityzm, czego wyrazem była jego 

modlitwa przy Ś cianie Płaczu w Jerozolimie. Pamiętając o ludziach młodych, 

zainicjował systematyczne spotkania z młodziez ą – Ś wiatowe Dni Młodziez y, 

kto re po raz pierwszy odbyły się w Rzymie w 1985 r. Śwoje nauczanie 

przekazał wiernym w wielu listach, adhortacjach, konstytucjach apostolskich 

oraz czternastu encyklikach, m. in. Redemptor hominis, Dives in misericordia, 

Laborem exercens, Centesimus annus, Solicitudo rei socialis. Przekraczając 

wiele barier, zawsze był otwarty na drugiego człowieka. Wyraził to podczas 

spotkania z własnym zamachowcem, Alim Agcą, kto ry 13 maja 1981 roku 

postrzelił papiez a na Placu s w. Piotra w Rzymie. 

 

SANTO SUBITO 

Od początku lat 90-tych Jan Paweł II zmagał się z chorobą Parkinsona, kto ra 

była powodem spekulacji dotyczących ustąpienia papiez a z urzędu. Ten pełnił 

jednak swoją posługę do s mierci. W ciągu ostatnich dni z ycia nieustannie 

towarzyszyli mu trwający na modlitwie wierni z całego s wiata. Odszedł  

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię 

Niedzieli Boz ego Miłosierdzia. Niespełna tydzien  po z niej, 8 maja, odbył się 

pogrzeb papiez a, w kto rym uczestniczyło około 300 tysięcy pielgrzymo w oraz 

głowy pan stw i przedstawiciele wszystkich wyznan  s wiata. 

28 czerwca 2005 roku za zgodą następcy Jana Pawła II, Benedykta XI, 

rozpoczął się proces beatyfikacyjny, kto rego postulatorem był ks. Śławomir 

Oder. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony beatyfikowanym, a 27 

kwietnia 2014 roku podczas Niedzieli Boz ego Miłosierdzia – s więtym. 

Liturgiczne wspomnienie s w. Jana Pawła II przypada 22 paz dziernika, na 

pamiątkę uroczystego rozpoczęcia jego pontyfikatu. 

 (HŁ) 
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Do wieczności w miesiącu kwietniu odeszli:  

- śp. Marianna Pietrzyk - Bronków 

- śp. Kazimiera Rytwińska - Dychów 

 

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 

 

(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 

niedzielnych) 

 

MAJ 2020  

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 

ŚRODA 06.05.2020 

godz. 18.00 – śp. zmarli z rodzin 

Śzymańskich, Łabędzkich, 

Sawickich 

PIĄTEK 08.05.2020 

godz. 18.00 – śp. Jerzy Załużny  

w 9 rocznicę śmierci 

SOBOTA 09.05.2020 

godz. 17.00 – śp. Helena, Jerzy, 

Edward Biedak i zmarli z rodziny 

 

NIEDZIELA 10.05.2020 

godz. 8.00 – śp. Wacław Śiepiora  

w 4 rocznicę śmierci  

godz. 11.00 – w intencji Kornelii  

z okazji 10 rocznicy urodzin 

ŚRODA 13.05.2020  

godz. 18.00 – śp. Roman Ciesielski  

PIĄTEK 15.05.2020 

godz. 18.00 – śp. Zofia, Antoni 

Krysztofiak, śp. Maria, Józef, 

Waldemar z rodziny Tabisz i zmarli 

z rodziny, śp. Jadwiga, Jan Rzęsa 

SOBOTA 16.05.2020 

godz. 17.00 – śp. Rozalia, Wojciech 

Zuber  

NIEDZIELA 17.05.2020 

godz. 8.00 – śp. Anna, Maria, 

Eleonora, Antoni, Aniela, Wojciech  

i zmarli z rodziny  

godz. 11.00 – za parafian  

ŚRODA 20.05.2020  

godz. 18.00 – śp. Czesław, Śławomir 

i zmarli z rodziny 

PIĄTEK 22.05.2020 

godz. 18.00 – śp. Zbigniew, Marek, 

Piotr, Maria Dudzic 

SOBOTA 23.05.2020 

godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 

cierpiące 
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NIEDZIELA 24.05.2020 

godz. 8.00 – śp. ks. Śtanisław 

Karliński  

godz. 11.00 – śp. Irena Glaz  

w 1 rocznicę śmierci 

WTOREK 26.05.2020  

godz. 18.00 – w intencji wszystkich 

Matek z okazji ich Święta Matki    

ŚRODA 27.05.2020  

godz. 18.00 – o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej w rodzinie  

PIĄTEK 29.05.2020 

godz. 18.00 – śp. ks. Śtanisław 

Karliński w 2 rocznicę śmierci – od 

parafian 

SOBOTA 30.05.2020 

godz. 17.00 – w pewnej intencji  

NIEDZIELA 31.05.2020 

godz. 8.00 – na uczczenie  

i uwielbienie Ducha Świętego  

godz. 11.00 – śp. Śtanisław, Olimpia, 

Leokadia Ciechanowicz,  

śp. Katarzyna Nowak    

 

CZERWIEC 2020  

ŚRODA 03.06.2020  

godz. 18.00 – śp. Kazimiera 

Rytwińska w 30 dni po pogrzebie  

PIĄTEK 05.06.2020 

godz. 18.00 – w intencji 

wynagradzającej za grzechy nasze, 

naszej parafii, ojczyzny i świata 

 

 

SOBOTA 06.06.2020 

godz. 17.00 – śp. Jerzy Załużny  

w 26 rocznicę śmierci  

NIEDZIELA 07.06.2020 

godz. 8.00 – śp. Janina, Ewa     

godz. 11.00 – śp. Helena, Ryszard, 

Alicja Kret 

 

Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 
  

MAJ 2020  

NIEDZIELA 03.05.2020 

godz. 9.30 – śp. Śtanisław, Zygmunt 

Maćkowiak 

CZWARTEK 07.05.2020 

godz. 18.00 – wolna intencja 

NIEDZIELA 10.05.2020 

godz. 9.30 – śp. Gabriel Sapikowski 

w 14 rocznicę śmierci 

CZWARTEK 14.05.2020 

godz. 18.00 – śp. Wojciech Tracz, śp. 

Eugeniusz Tracz i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 17.05.2020 

godz. 9.30 – śp. Małgorzata 

Zdrojewska w 12 rocznicę śmierci – 

od córeczki Emilki, rodziców i brata 

Marcina z rodziną 

CZWARTEK 21.05.2020 

godz. 18.00 – śp. Marianna Pietrzyk 

w 30 dni po śmierci 

NIEDZIELA 24.05.2020 

godz. 9.30 – śp. Śtanisław 

Zakrzewski i zmarli z rodziny 
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CZWARTEK 28.05.2020 

godz. 18.00 – dziękczynno-błagalna 

z okazji 33 rocznicy święceń 

kapłańskich ks. Marka 

NIEDZIELA 31.05.2020 

godz. 9.30 – śp. Gabriel Śapikowski 

 

CZERWIEC 2020  

CZWARTEK 04.06.2020 

godz. 18.00 – wolna intencja 

NIEDZIELA 07.06.2020 

godz. 9.30 – śp. Śtanisław, Zygmunt 

Maćkowiak, śp. Małgorzata 

Zdrojewska i zmarli z rodziny 

 

Intencje mszalne  

w kościele w Brzózce: 
 

 

 

MAJ 2020  

NIEDZIELA 03.05.2020 

godz. 12.30 – Odpust -  za Parafian 

WTOREK 05.05.2020 

godz. 18.00 – za parafian 

NIEDZIELA 10.05.2020 

godz. 12.30 – śp. Władysław Dębski 

NIEDZIELA 17.05.2020 

godz. 12.30 – śp. Śtanisława, 

Śtanisław Śzulc i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 24.05.2020 

godz. 12.30 – śp. Anna Myśków – od 

synów 

NIEDZIELA 31.05.2020 

godz. 12.30 – za parafian 

 

CZERWIEC 2020  

NIEDZIELA 07.06.2020 

godz. 12.30 – za parafian 

(MK) 

 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

                                             
        Z yjemy w czasach kiedy trudno 
komentowac  przepisy prawne, bo  obecnie 
zachodzą specyficzne zmiany związane 
gło wnie  
z pandemią i będące zmianami okresowymi, 
nie pozostającymi na dłuz szy czas. Dlatego 
pozwolę sobie wyłącznie pisac  o istotnych 
sprawach dotyczących z yciowych sytuacji  
a budzących u wielu ludzi niepoko j. 
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        Problemem wielu oso b jest pobieranie s wiadczenia pielęgnacyjnego na 
bliską osobę niepełnosprawną, posiadająca orzeczenie okresowe  
o niepełnosprawnos ci. Kiedy kon czy się waz nos c  takiego orzeczenia trzeba 
stawac  przed komisją aby otrzymac  waz ne potwierdzenie orzeczenia. Co 
zatem zrobic  kiedy orzeczenie traci swoją waz nos c  obecnie, w okresie trwania 
pandemii. Wiadomo, z e komisje orzekające nie działają. Aby osoby 
pobierające takie s wiadczenia nie utraciły go w tym trudnym czasie, 
wprowadzono przepis, zgodnie z kto rym, jez eli orzeczenie  
o niepełnosprawnos ci traci waz nos c  /lub straciło/ 90 dni przed 
wprowadzeniem stanu zagroz enia epidemiologicznego, zachowuje ono 
waz nos c  az  do 60 dni po odwołaniu tego stanu. Jedynym warunkiem jest 
złoz enie w tym czasie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia i oczekiwanie 
na wezwanie przed komisje w czasie kiedy będzie to moz liwe. To  nowe 
orzeczenie będzie obejmowało okres oczekiwania, czyli nic nie zostanie 
utracone. 
 
         Innym problemem w obecnych czasach jest korzystanie z pomocy 
notariuszy w istotnych sprawach majątkowych czy spadkowych będących 
waz nymi z yciowo. Wiele kancelarii notarialnych jest zamkniętych  
a stosowane dotychczas metody przyjazdo w notariuszy do domo w kliento w 
czy zwłaszcza do szpitali są niemoz liwe z uwagi na zakazy. Najbardziej 
dotyczy to spraw testamento w. Podkres lam, z e nie zawsze notariusz jest tu 
potrzebny, prawo bowiem dopuszcza sporządzenie własnoręcznego 
testamentu. Jakie zasady przy tym obowiązują: 
 
– testament musi zostac  spisany osobis cie i ręcznie nie moz e go za nas 

napisac  nikt inny, 
– nie moz na w takim testamencie dokonywac  zapisu pod warunkiem 

spełnienia czegos , 
– małz onkowie nie mogą sporządzac  testamentu wspo lnie, kaz dy musi 

oddzielnie, 
– testament musi byc  podpisany przez sporządzającego i powinien 

zawierac  datę 
– dobrze jest aby miec  przy tym s wiadka i uzyskac  jego podpis, 
– w testamencie moz na dokonywac  zapiso w zwykłych np. wskazując jakie 

rzeczy zapisuje się indywidualnym osobom wskazanym imiennie. 
 

Waz ną sprawą jest posiadac  jakąs  osobę zaufaną, kto rej powie się  
o testamencie i miejscu jego przechowywania, bowiem jes li nikt nie wie  
o testamencie moz e on nie zostac  odnaleziony. 
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       Bez notariusza moz na tez zawrzec  wiele innych umo w z wyłączeniem 
umo w przeniesienia własnos ci nieruchomos ci, kto re bezwzględnie wymagają 
formy aktu notarialnego. 
 
       Duz o wątpliwos ci budziło ostatnio zagadnienie długos ci pobierania 
zasiłku na dzieci w związku z zamkniętymi szkołami, przedszkolami  
i z łobkami. Początkowo miał on tylko byc  przyznany do 3 maja. Jednak rząd 
zdecydował o jego przedłuz eniu dla tych, kto rzy nie skorzystają z innych form 
opieki dla dzieci jakie maja byc  organizowane przez władzę. Śzczego ły tej 
opieki nie są dokładnie na razie okres lone. 
 
       Dzis  na tyle z z yczeniami zdrowia zaro wno fizycznego jak i psychicznego 
w tym trudnym czasie. 

 

(ZP) 

 

 

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. Śądzę, 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. 
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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 Śoli. 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/   

 

NA  CZ A S I E  

ZNAK 

Śzukamy dziś znaków. Takich, że wszystko 

będzie dobrze. Że mamy kontrolę nad 

rzeczywistością. Że niesprzyjające 

okoliczności nie zniszczą tego, co solidarne, 

przyszłościowe, dobre. 

Znak, który według Apokalipsy ukazał się 

na niebie, różni się może „sposobem” 

pokazywania od tego, co znamy: 

telewizyjnych migawek, filmików na 

YouTube, memów, wiadomości  

w społecznościowych portalach. Ale jest. 

Znaczy. Ta niewiasta obleczona w słońce żyła naprawdę. Śwoje życie 

zawierzyła Bogu i wygrała. Oczekuje ostatecznego zwycięstwa w bliskości  

z Nim.  

 

http://zg.ak.pl/
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Z nauczania Jana Pawła II 

O Matko Kościoła! Śpraw, ażeby Kościół ten cieszył się wolnością  

i pokojem w spełnianiu swej zbawczej misji! Niech się stanie w tym celu 

dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam 

przemóc opory, trudności i słabości! Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę 

i godność chrześcijańskiego powołania (Jasna Góra, 4 czerwca 1979). 

 

CZUJESZ SIĘ SAMOTNY? TA MODLITWA JEST DLA CIEBIE! 

Pozostań ze mną, Panie. Modlitwa, którą często odmawiał św. o. Pio. 

Pozostań ze mną, Panie, Twoja obecność 

jest mi konieczna, abym o Tobie nie 

zapomniał. Ty wiesz jak łatwo opuszczam 

Ciebie. 

Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby  

i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często 

nie upadał. 

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim 

życiem, bo bez Ciebie popadam  

w zniechęcenie. 

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim 

światłem, bo bez Ciebie pogrążam się  

w ciemności. 

Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazywać Twoją wolę. 

Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą. 
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Pozostań ze mną, Panie, bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą. 

Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności. 

Pozostań ze mną, albowiem moja dusza, choć taka biedna, pragnie być dla 

Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości. 

Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada i dzień się kończy, to 

znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę odzyskać 

siły, by w drodze nie ustać, więc potrzebuję Ciebie. 

Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oschłości, 

krzyży, cierpień, toteż tak bardzo - pośród nocy i wygnania - potrzeba mi 

Ciebie, Panie Jezu. 

Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy tego życia, wśród jego zagrożeń 

potrzebuję Ciebie. 

Śpraw, abym poznał Ciebie - tak jak Twoi uczniowie - przy łamaniu chleba, to 

znaczy w Komunii Eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym 

ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca. 

Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci chcę być z Tobą 

zjednoczony przez Komunię albo chociaż przez łaskę i miłość. 

Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie 

zasługuję, ale o dar Twojej obecności. Bardzo Cię o to proszę! 

Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, 

Twojej woli, Twego Śerca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej 

nagrody niż większego pokochania Ciebie. Miłością mocną, praktyczną,  

z całego serca - na ziemi, aby potem zawsze i doskonale miłować Ciebie przez 

całą wieczność.                                                 Amen 

     Źródło: wiara.pl                                                                                                       (AK) 
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PORADY OGRODNICZE NA MAJ 

 

Maj w ogrodzie to intensywnych czas. 

Wiosną w ogrodzie jest sporo pracy, ale 

widać już pierwsze efekty tej, którą 

wykonaliśmy w ubiegłym roku  

i pierwszych miesiącach bieżącego roku.  

Ogród w maju: jest czysto i ładnie, pojawiają 

się już pierwsze kwitnące kwiaty i czuje się wiosnę. Zobacz nasz poradnik, jak 

prace trzeba wykonać w maju w ogrodzie. 

Maj w ogrodzie: pielęgnacja ogrodu w maju 

1. W maju wycinamy lilakom pospolitym (czyli popularnym bzom) 

przekwitłe kwiatostany. Usuwamy odrosty podkładki, na której była 

szczepiona odmiana szlachetna. Jeśli tego nie zrobimy w maju, 

podkładki utworzą zarośla i zagłuszą szlachetną część krzewu. 

 

2. Przycinamy po przekwitnięciu pędy krzewów ozdobnych kwitnących 

wiosną (m.in. migdałek trójklapowy, porzeczki: alpejską i krwistą, 

tawuły oraz zasilamy je nawozami wieloskładnikowymi lub 

specjalistycznymi przeznaczonymi dla konkretnych gatunków bądź 

kompostem. 

 

3. Przyginamy młodym drzewkom i krzewom owocowym pędy tak, by 

rosły poziomo względem podłoża. Można w tym celu je obciążyć 

(powiesić na nich ciężarki) albo przywiązać do kołków wbitych  

w ziemię. To pozwoli uformować szeroki kąt między przewodnikiem  

i pędami, które w przyszłości staną się konarami, przyspieszy również 

owocowanie młodych drzewek, ponieważ mniej substancji odżywczych 

przepłynie do przewodnika. 
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4. Usuwamy przekwitłe kwiaty oraz owocostany (tzw. ogławianie) 

tulipanów, szachownic, narcyzów, hiacyntów i cebulic (zawiązywanie 

nasion osłabia cebulki). Jeśli kępy roślin cebulowych kwitnących 

wczesną wiosną (krokusów, cebulic, śnieżników, przebiśniegów, 

kosaćców żyłkowanych, ranników) rosną zbyt gęsto, warto je w maju 

wykopać (ale tylko wtedy, gdy liście już zasychają), rozdzielić, 

przesuszyć i posadzić na nowym miejscu. Bulwy i cebulki można też 

przechować w suchym i chłodnym miejscu, a posadzić dopiero jesienią. 

 

5. Ściółkujemy korą sosnową drzewa i krzewy (grubość warstwy powinna 

wynosić co najmniej 5 cm), szczególnie te świeżo posadzone oraz słabo 

i płytko korzeniące się (np. hortensje, peonie, różaneczniki, azalie, 

wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na dobrze podlaną ziemię. 

Różanecznikom i azaliom w maju warto wyłamywać przekwitnięte 

kwiatostany. Wrzośce po zakończeniu kwitnienia przycinamy w maju, 

aby rośliny bardziej się zagęściły. 

 

6. Podlewamy w razie potrzeby byliny na rabatach od połowy maja, 

zwłaszcza podczas ciepłej i suchej pogody (przede wszystkim te rosnące 

na glebach lekkich, przepuszczalnych). Nie zapominamy też o trawniku 

w maju. Murawę podlewamy wcześnie rano lub późnym popołudniem, 

gdy słońce już mocno nie grzeje, oraz zasilamy nawozami, najlepiej 

specjalistycznymi do nawożenia trawników. Po pierwszym koszeniu 

(gdy murawa osiągnie około 10 cm rozpoczynamy nawożenie azotowe). 

 

7. Nawozimy rośliny, gdy już się dobrze ukorzenią, a więc nie wcześniej niż 

3–4 tygodnie po posadzeniu lub wysianiu. 

 

8. Odchwaszczamy zagony z truskawkami (jeśli rosną na czarnej folii 

ogrodniczej, nie ma takiej potrzeby, bo chwasty przez nią nie 

przerastają) i ściółkujemy słomą lub skoszoną trawą, dzięki czemu 

ziemia będzie wolniej tracić wilgoć, a owoce będą czyste. Regularnie 

pielimy też grządki z wysianymi i wysadzonymi warzywami. 

 

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/sosny-najpiekniejsze-iglaki-poznaj-gatunki-sosny-ktore-warto-uprawiac-w-ogrodzie-aa-ciq5-iouq-rphM.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/truskawki-uprawa-truskawek-i-odmiany-aa-R7X2-2D9y-qowg.html
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9. Dzielimy rozmnażamy i przesadzamy byliny kwitnące wczesną wiosną, 

późnym latem i jesienią. Pobieramy sadzonki pędowe złocieni, 

dzwonków dalmatyńskich, słoneczniczków, żagwinu oraz sadzonki  

z piętką wyrastające u podstawy karpy łubinów i ostróżek wieloletnich. 

 

KĄCIK SMAKOSZA  

Surówka z młodej kapusty na grilla 

lub do obiadu – pyszna i prosta  

Tym razem zaproponujemy przepis na 

pyszną surówkę z młodej kapusty,  

z rzodkiewką i ogórkiem. Śurówka jest 

bardzo smaczna i idealnie nadaje się do podania do obiadu lub do podania  

z mięsem na grillu. Polecam wypróbować przepis. 

 

Do przygotowania surówki będziemy potrzebowali:  

 

około 500 g młodej kapusty , pęczek szczypiorku, pęczek rzodkiewki  

½ pęczka koperku, ½ pęczka natki pietruszki, 1 nie za za duży ogórek 

sałatkowy  

 

Na sos: 

około 1 łyżeczki miodu lub cukru, około 5 łyżek oliwy lub oleju do sałatek, 

2 łyżki soku z cytryny, sól, pieprz  

 

Przygotowanie:  

Oczyszczoną z wierzchnich liści kapustę, drobno szatkuję. Dokładnie 

wypłukaną i osuszoną zieleninę drobno siekamy. Dokładnie umyty ogórek, 

kroimy razem ze skórką na mniejsze kawałki .Umyte rzodkiewki kroimy  

w cienkie półplasterki.  

Do miodu dodaję oliwę, sok z cytryny, doprawiamy solą, pieprzem i dokładnie 

mieszamy.  

https://4.bp.blogspot.com/-kTEswbJDoSI/XMmu1vuGx1I/AAAAAAAARcA/0NTHbrUjiHgcmDfx0I84RLLxx_stkespACLcBGAs/s1600/sur%C3%B3wka+z+m%C5%82odej+kapusty.JPG
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Wszystkie składniki przekładam do salaterki, polewam sosem i dokładnie 

mieszam. Tak przygotowaną surówkę odstawiam na około 30 minut, aby 

przeszła smakiem.  

 

Zupa szczawiowa 

Składniki  (4 porcje) 

2 litry wody,500 g surowych żeberek 

wieprzowych, korpus kurczaka lub  

1 szyja indycza, włoszczyzna  

(2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek 

pora i selera), 1 cebula, 2 listki 

laurowe, 2 ziela angielskie, 300 g 

szczawiu, 250 g śmietany 18%,  

1 łyżeczka mąki 

Przygotowanie  

Do garnka włożyć pokrojone żeberka, korpus kurczaka lub szyję indyczą. 

Dodać ok. 1 i 1/2 łyżeczki soli i zagotować. Zszumować, zmniejszyć ogień  

i gotować przez ok. 1 godzinę. 

Dodać obrane marchewki, pietruszkę, pora i selera oraz cebulę a także listki 

laurowe i ziele angielskie. Gotować przez pół godziny do miękkości warzyw. 

Wyjąć ugotowaną cebulę. 

1 marchewkę i pietruszkę wyjąć z wywaru, zetrzeć na tarce o dużych oczkach 

i dodać z powrotem do zupy. 

Śzczaw opłukać i drobno posiekać, dodać do zupy. Gotować przez kilka minut. 

Mąkę wymieszać z 2 łyżkami wody a następnie ze śmietaną. Dodać do zupy 

(stopniowo, wcześniej zaprawiając śmietanę kilkoma łyżkami zupy). 

Delikatnie zagotować na małym ogniu. 

Podawać z ugotowanymi ziemniakami lub pieczywem oraz jajkiem na twardo 

(pokrojonym na połówki lub w kosteczkę). 
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Propozycja podania  

ziemniaki / chleb / szczypiorek / jajko ugotowane na twardo / ser biały 

Wskazówki  

Zupę można ugotować na bulionie jarzynowym wraz z 1 łyżką masła. 

 

Ciasto kruche z bezą i rabarbarem  

Ciasto kruche z kwaśnym rabarbarem i pełną 

słodyczy puszystą bezą.  Proste do 

wykonania, aromatyczne, smaki doskonale 

się uzupełniają.  

 

Składniki na blaszkę 25/30 cm 

Ciasto kruche: 

2 szklanki mąki pszennej tortowej,½ szklanki cukru, 1 łyżka cukru 

wanilinowego Dr.Oetker, 14 dag masła lub margaryny, 5 żółtek, ½ łyżeczki 

proszku do pieczenia Dr.Oetker 

Nadzienie: 

65 dag rabarbaru,1 cukier wanilinowy, 1 łyżka mąki ziemniaczanej 

Beza: 

5 białek,16 dag drobnego cukru,1 łyżeczka soku z cytryny,1 łyżka mąki 

ziemniaczanej,50 g płatków migdałowych 

 

Sposób przygotowania: 

Ciasto kruche: 

Mąkę pszenną wymieszać z proszkiem do pieczenia i cukrami, dodać 

schłodzone i pokrojone na kawałki masło lub margarynę, żółtka, całość 

szybko zagnieść . 

Owinąć w folię spożywczą schłodzić  30 minut w lodówce. 

 

Nagrzać piekarnik do 180*c na grzaniu góra –dół. 

https://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_polska/buliony/bulion_warzywny/przepis.html
https://e-oetker.pl/dodatki-do-pieczenia/312-cukier-wanilinowy-premium-8-g-dr-oetkera.html
https://e-oetker.pl/dodatki-do-pieczenia/312-cukier-wanilinowy-premium-8-g-dr-oetkera.html
https://e-oetker.pl/produkty-bezglutenowe/314-proszek-do-pieczenia-30g-bez-glutenu-dr-oetkera.html


19 
 

 

Śchłodzonym  ciastem  wylepić dno wyłożonej pergaminem formy, 

ponakłuwać widelcem i włożyć do nagrzanego piekarnika. Podpiec około 15 

minut. 

 

W tym czasie przygotować bezę:  

 

Białka ubić na sztywno, następnie partiami wsypywać cukier cały czas 

miksując, masa białkowa powinna być gęsta i lśniąca, pod koniec dodać sok  

z cytryny i mąkę ziemniaczaną, krótko całość zmiksować. 

 

Rabarbar pokroić na kawałki, przełożyć do miski, wymieszać z cukrem 

waniliowym oraz mąką ziemniaczaną , wyłożyć na podpieczone ciasto kruche, 

na wierzch wyłożyć bezę, posypać płatkami migdałowymi.  

 

Włożyć z powrotem do gorącego piekarnika , piec 15-20 minut, po tym czasie 

piekarnik wyłączyć i zostawić ciasto w zamkniętym piekarniku na kolejne 20 

minut do lekkiego przesuszenia. 

 

 Po tym czasie wyciągnąć  ciasto i całkowicie wystudzić. 

 

Imprezowe szaszłyki 

 Szybki sposób, na przekąskę. 

Składniki: 10 berlinek, 4 plastry sera 

żółtego,   ½ papryki czerwonej,  ½ 

papryki żółtej, Białko z jajka,   Ciasto 

francuskie 

Sposób przygotowania: 

1.   Berlinki nacinamy wzdłuż. 

2.   Kroimy ser w cienkie paski. 

3.   Paprykę również w cienkie paski. 

4.   Wkładamy w kiełbasę po pasku sera. 

5.   Następnie po pasku papryki. 

https://2.bp.blogspot.com/-A_llr7SPPPY/XMlF0huAh1I/AAAAAAAAYwA/Ijy2cLaIRFUfeSt_TJiGBThjfkwoRfL4QCLcBGAs/s1600/IMG_20190406_174915.jpg
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6.   Ciasto kroimy wzdłuż tak żeby powstało nam 10 pasków. 

7.   Owijamy berlinki. 

8.   Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 

9.   Śmarujemy białkiem. 

10. Zapiekamy 15 minut w 180 ̊C. 

11. Przekąska gotowa. 

 

 

Modlitwa różańcowa w maju 

Intencja ewangelizacyjna : za diakonów.  

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli 

ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.  

 

Jezu Ufam 
Tobie  

Miesięcznik Parafi i  p .w.  Miłosierdzia Bożego  
w Dychowie -  wydarzenia rel igi jne i  społeczne,  
intencje  mszalne,  ogłoszenia,  informacje  

Wydawca  
Parafialny Oddział  Akcji  Katolickiej  –  redagują 
członkowie pod kierunkiem Prezesa  

Współpraca  Proboszcz Parafii  

Nakład  70 egzemplarzy  

Materiały do gazetki  można przesyłać na adres  e -mail :  
A .Kaster@wp.pl .   

Wszelkie  zapytania można składać na Plebanii  lub w Kościele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

