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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                      NR 98                            Czerwiec’ 2020 

 

Dlaczego czcimy Najświętsze Serce Jezusa?  
 

Życie Kościoła na przestrzeni całej jego historii 
jest nieustannym hymnem wdzięczności  
i uwielbienia Miłości Bożej, która objawiła się  
w Jezusie Chrystusie. 

Początek kultu Serca Jezusowego stanowiła chwila 
przebicia wło cznią boku Jezusa na krzyz u,  
a pierwszymi jego czcicielami było grono przyjacio ł 
Jezusowych obecnych pod krzyz em, z Maryją Matką 
i umiłowanym uczniem Janem. “Zbawiciel kazał 
Sobie po s mierci wło cznią bok otworzyc  i Serce 
przebic , aby ludzie poznali, z e to Serce, z kto rego wo wczas wyszła krew  
i woda, umiłowało ich az  do kon ca, z e z niego wypłynęła ofiara krzyz a, z niego 
Kos cio ł S więty z siedmiu zdrojami łaski, z niego – zbawienie i odrodzenie 
wszystkich.” Sztuka starochrzes cijan ska ukazywała Chrystusa jako Dobrego 
Pasterza, kto ry oddał z ycie za nas. Poboz nos c  s redniowieczna rozwijała kult 
Męki Pan skiej. W ikonografii przedstawiano Chrystusa jako Męz a Boles ci. 
Z ywe było naboz en stwo do Rany Jego Boku i Jego Serca przeszytego wło cznią 
z ołnierza. Rozumiano, z e jest to Serce naszego Zbawiciela, kto re tak bardzo 
umiłowało wszystkich ludzi. W XVII wieku Chrystus wybrał francuską 
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zakonnicę – Małgorzatę Marię Alacoque (1647-1690), aby za jej 
pos rednictwem po raz pierwszy w historii Kos cioła ukazac  całemu s wiatu 
Swoje Serce. 

 

Pierwsze wielkie objawienie  
Serce Jezusa znakiem miłości 
Boga do ludzi 

Podczas pierwszego objawienia 
(27 grudnia 1673 r.) Pan Jezus 
powiedział: “Moje Boskie Serce 
tak płonie miłos cią ku ludziom, 
z e nie moz e dłuz ej utrzymac  tych 
płomieni gorejących, 
zamkniętych w moim łonie. Ono 
pragnie rozlac  je za twoim 
pos rednictwem i wzbogacic  ludzi 
swymi Boz ymi skarbami. (…)   
W Nim znajdą wszystko, 
cokolwiek będzie im potrzebne 
dla uratowania swych dusz  
z przepas ci zguby”. 

 

Drugie wielkie objawienie 
Nabożeństwo do Serca Jezusa jedynym ratunkiem w ostatnich czasach 

Podczas drugiego wielkiego objawienia s w. Małgorzata miała symboliczną 
wizję Serca Boz ego. Widziała Je jakby na jakims  tronie z płomieni. Jas niało 
bardziej niz  Słon ce, a było przezroczyste jak kryształ. Z boku widniała s więta 
krwawa rana. Otoczone cierniową koroną s wieciło zatkniętym na szczycie 
krzyz em. 
“Zbawca pozwolił mi pojąc  – zapisała s w. Małgorzata – z e jedynie gorące 
pragnienie, by byc  miłowanym przez ludzi i aby ich dusze ratowac  z dro g 
zatracenia, na kto re całe ich rzesze pociąga szatan, skłania Go do objawienia 
im Swego Serca wraz ze wszystkimi skarbami Jego Boz ej miłos ci, łask  
i miłosierdzia, us więcenia i zbawienia, kto re się w Nim znajdują. (…) To 
naboz en stwo jest ostatnim wysiłkiem Jego miłos ci i będzie dla ludzi jedynym 
ratunkiem w tych ostatnich czasach.” Będzie jakby “odkupieniem miłosnym, 
oswobodzeniem ich z mocy księcia ciemnos ci”. Będzie “pewnego rodzaju 
słodką wolnos cią dla nas w kro lestwie Jego miłos ci.” Ws ro d ro z nych form czci 
Pan Jezus zaz ądał takz e czci wizerunko w swojego Serca. 



3 
 

Trzecie wielkie objawienie 
Miłość Boża wzgardzona i odrzucona przez ludzi 

W trzecim objawieniu Pan Jezus ukazał, z e Jego nieskon czona miłos c  jest 
wzgardzona przez ludzi i zaz ądał wynagrodzenia. 

Chrystus pozwolił s więtej “wniknąc  w cudowne głębie Jego miłos ci  
i zrozumiec , do jakich kran co w posunął swe ukochanie ludzi”. A w zamian za 
to otrzymuje “niewdzięcznos c  i wzgardę”. Pan Jezus domagał się 
wynagrodzenia najpierw od swojej umiłowanej uczennicy: “Ty przynajmniej 
staraj się Mi zados c uczynic , o ile to będzie w twej mocy, za ich niewdzięcznos c . 
(…) Przede wszystkim przystępowac  będziesz do komunii s w. tak często, jak 
tylko pozwoli ci posłuszen stwo, zwłaszcza zas  przyjmowac  Mnie będziesz  
w kaz dy pierwszy piątek miesiąca”. Następnie z ądał Jezus, aby kaz dej nocy  
z czwartku na piątek uczestniczyła w Jego s miertelnym smutku, kto ry przez ył 
w czasie swej męki na Go rze Oliwnej. “Z ebys  zas  mogła mi towarzyszyc  w tej 
pokornej modlitwie, jaką ja wo wczas zanosiłem do Ojca, wstaniesz pomiędzy 
jedenastą a dwunastą godziną w nocy, upadniesz na twarz i spędzisz ze mną 
jedną godzinę; będziesz wzywała Boz ego miłosierdzia dla uproszenia 
przebaczenia grzesznikom” 

 

Czwarte wielkie objawienie 
Najważniejsze orędzie – Święto Serca Jezusowego 

19 czerwca 1675 roku, podczas modlitwy s w. Małgorzaty przed 
tabernakulum, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i skierował do 
całej ludzkos ci następujące słowa: “Oto Serce, kto re tak bardzo umiłowało 
ludzi, z e nie szczędziło niczego az  do zupełnego wyniszczenia się dla okazania 
im miłos ci, a w zamian za to doznaje od większos ci ludzi tylko gorzkiej 
niewdzięcznos ci, wzgardy, nieuszanowania, lekcewaz enia, oziębłos ci  
i s więtokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłos ci. Lecz najbardziej 
boli Mnie to, z e w podobny sposo b obchodzą się ze Mną serca słuz bie mojej 
szczego lnie pos więcone. Dlatego z ądam, aby pierwszy piątek po oktawie 
Boz ego Ciała był odtąd pos więcony jako osobne s więto ku czci Mojego Serca  
i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki poboz ne zniewag, 
jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, z e Serce moje wyleje hojne łaski na 
tych wszystkich, kto rzy w ten sposo b oddadzą Mu czes c  lub przyczynią się do 
jej rozszerzenia”. 
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Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque dwanaście obietnic, 
dotyczących czcicieli Jego Serca: 

Dam im wszystkie łaski, potrzebne w ich stanie. 

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. 

Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach. 

Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 

Będę im błogosławił we wszystkich ich przedsięwzięciach. 

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 

Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 

Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 

Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mego czcić będą. 

Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje 
wypisane w Sercu moim. 

Dam kapłanom dar wzruszania serc najbardziej zatwardziałych. 

 

W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, kto rzy 
będą komunikowac  w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięc  miesięcy  
z rzędu w intencji wynagrodzenia, z e miłos c  moja udzieli łaskę pokuty, iz  nie 
umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramento w s więtych, a Serce moje będzie 
im pewną ucieczką w ostatniej godzinie z ycia. Stolica Apostolska dopiero po 
s cisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie s więta, jak i na 
czes c  wizerunko w Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie 
przyjętych. Po raz drugi Kos cio ł pos rednio zatwierdził objawienia, dane s w. 
Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wynio sł ją do chwały 
ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. 
Pierwszym z papiez y, kto ry zatwierdził naboz en stwo do Serca Pana Jezusa,  
a takz e s więto dla niekto rych diecezji i zakono w był Klemens XIII. 
Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupo w polskich 
wysłany do tegoz  papiez a w1765 roku. Memoriał podaje najpierw 
historyczny przegląd kultu, z kolei uzasadnia bardzo głęboko godziwos c   
i poz ytki płynące z tego naboz en stwa. Papiez  Pius IX w roku 1856 rozszerzył 
s więto Serca Pana Jezusa na cały Kos cio ł. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku 
oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kos cio ł i rodzaj ludzki. 

http://liskowparafia.pl/ 

(HŁ) 
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Do wieczności w miesiącu maju 
odeszli:  
- śp. Barbara Fałat - Dychów 
- śp. Ryszard Jabłoński - Bronków 
 

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 

niedzielnych) 

 
CZERWIEC 2020  
NIEDZIELA 07.06.2020 
godz. 8.00 – śp. Janina, Ewa     
godz. 11.00 – śp. Helena, Ryszard, 
Alicja Kret 
ŚRODA 10.06.2020  
godz. 18.00 – śp. Barbara Fałat  
w 30 dni po pogrzebie 
CZWARTEK 11.06.2020 
godz. 8.00 – śp. Maria, Antoni, 
Andrzej Niemiec oraz śp. Maria, 
Helena     
godz. 11.00 – śp. Julia, Jan, 
Władysław Stelmaszuk, śp. Maria, 
Andrzej Bierka  
PIĄTEK 12.06.2020 
godz. 18.00 – śp. Helena, Ryszard 
Kret i zmarli z rodziny 
SOBOTA 13.06.2020 
godz. 17.00 – w intencji Janiny i 
Edwarda z okazji 40 rocznicy ślubu 
 
 

NIEDZIELA 14.06.2020 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Szczepaniaków i Jastrzębskich  
godz. 11.00 – śp. Maciej Grudziński 
w 8 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 15.06.2020  
godz. 18.00 – w intencji Jolanty  
z okazji imienin 
WTOREK 16.06.2020    
godz. 18.00 – śp. Józefa Kuczaj 
ŚRODA 17.06.2020  
godz. 18.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
CZWARTEK 18.06.2020 
godz. 18.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 19.06.2020 
godz. 18.00 – śp. Edward, Stefan  
i zmarli z rodziny Burzyńskich,  
śp. Eugeniusz Zieliński 
SOBOTA 20.06.2020 
godz. 17.00 – w intencji Marianny  
i Tomasza o Boże 
błogosławieństwo i opiekę MB 
NIEDZIELA 21.06.2020 
godz. 8.00 – śp. Karolina, Halina, 
Helena, Anna, Jan, Stanisław  
i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – śp. Jan Nowak – 
imieninowa, śp. Janusz Wnorowski  
ŚRODA 24.06.2020  
godz. 18.00 – śp. Janina Łoś  
PIĄTEK 26.06.2020 
godz. 10.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 27.06.2020 
godz. 17.00 – o Boże 
błogosławieństwo i opiekę MBNP 
w rodzinach Kowal, Kamyszek  
i Bryćko  
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NIEDZIELA 28.06.2020 
godz. 8.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski w 6 rocznicę śmierci   
godz. 11.00 – I Komunia Święta –  
w intencji dzieci i rodziców    
PONIEDZIAŁEK 29.06.2020  
godz. 18.00 – śp. Piotr, Anna 
Straszkiewicz i zmarli z rodziny 
WTOREK 30.06.2020 
godz. 18.00 – w intencji 
Władysławy z okazji imienin od 
syna z rodziną 
LIPIEC 2020  
ŚRODA 01.07.2020  
godz. 18.00 – śp. Ryszard Jabłoński 
– od brata Sławka i Mirka  
z rodzinami 
CZWARTEK 02.07.2020  
godz. 18.00 – wolna intencja 
PIĄTEK 03.07.2020 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 04.07.2020 
godz. 17.00 – śp. Leokadia, 
Stanisław Sianożęccy   
NIEDZIELA 05.07.2020 
godz. 8.00 – śp. Eugeniusz 
Smoleński w 2 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny     
godz. 11.00 – śp. Maria, Czesław 
Trzaskowscy 
 

Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 
CZERWIEC 2020  
NIEDZIELA 07.06.2020 
godz. 9.30 – śp. Stanisław, Zygmunt 
Maćkowiak, śp. Małgorzata 
Zdrojewska i zmarli z rodziny 

CZWARTEK 11.06.2020 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Muszyńskich i Bystrzejewskich 
NIEDZIELA 14.06.2020 
godz. 9.30 – śp. Zofia Świątek  
w 5 rocznicę śmierci, śp. Marian 
Świątek w 3 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 18.06.2020 
godz. 16.30 – śp. Marianna Pietrzyk 
– od Matek Różańcowych 
NIEDZIELA 21.06.2020 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Pietrzyk, Gapczyńscy i Kostrzewa  
CZWARTEK 25.06.2020 
godz. 18.00 – śp. Ryszard Jabłoński 
– od uczestników pogrzebu 
NIEDZIELA 28.06.2020 
godz. 9.30 – śp. Józef, Apolonia, 
Barbara, Tadeusz i zmarli z rodziny 
Jabłońskich i Brandeburg 
 
LIPIEC 2020  
NIEDZIELA 05.07.2020 
godz. 9.30 – śp. Marianna Pietrzyk 
– od P. Ireny Ciesielskiej 
 

Intencje mszalne  

w kościele w Brzózce: 
 
CZERWIEC 2020  
NIEDZIELA 07.06.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
CZWARTEK 11.06.2020 
godz. 12.30 – śp. Arkadiusz, 
Jarosław 
NIEDZIELA 14.06.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 21.06.2020 
godz. 12.30 – śp. Leszek Stelmach 
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WTOREK 23.06.2020 
godz. 18.00 – śp. Jan, Elżbieta, Zofia  
NIEDZIELA 28.06.2020 
godz. 12.30 – śp. Bożena 
Golinowska 
 

 
LIPIEC 2020  
NIEDZIELA 05.07.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK) 

 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

W dobie pandemii a zwłaszcza wobec kryzysu 
gospodarczego najwięcej ludzi obawia się 
utraty pracy. Kilka oso b zwro ciło się do mnie z 
pros bą o wyjas nienie czy moz na bronic  się 
przed wypowiedzeniem umowy, zwłaszcza tej, 
kto ra zawarta była na czas nieokres lony. 
Przyznam, z e temat jest trudny i mimo obietnic 
ze strony rządu, z e będą chronione takie osoby, 
prawo jest bezlitosne. Pracodawcy mają kilka 
moz liwos ci by skutecznie rozwiązac  umowę. 
 
            Według kodeksu pracy wypowiadając umowę pracodawca musi taka 
decyzje wydac  na pis mie i uzasadnic  ją podając przyczynę. Przyczyna ta musi 
byc  zasadna i prawdziwa. Nie moz e to byc  np. stwierdzenie, z e pracownik nie 
spełnia pokładanych w nim nadziei lub inne ogo lnikowe stwierdzenia. Jez eli 
pracownik nie zgadza się z tres cią uzasadnienia moz e w terminie 21 dni od 
daty otrzymania decyzji odwołac  się do sądu pracy a w pozwie musi 
sprecyzowac  czy z ąda przywro cenia do pracy. Takie pozwy wolne są od opłaty 
sądowej jez eli wartos c  przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł . Wartos c  
tą w przypadku umowy na czas nieokres lony stanowi suma wynagrodzenia 
za jeden rok. 
  
             Jednak pracodawcy mają inną moz liwos c , kto ra ułatwia rozwiązanie 
umowy oto z  mogą podac  w uzasadnieniu, z e przyczyną rozwiązania są 
przyczyny ekonomiczne i w tej sytuacji wypłacają nalez ne odszkodowanie  
z tego tytułu wynoszące maksymalnie wynagrodzenie za okres 3 miesięcy.  
W takiej sytuacji pracodawca na likwidowane stanowisko nie moz e zatrudnic  
nikogo innego przez okres roku. Przy takim rozwiązaniu trudno walczyc  
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skutecznie. 
 
             Całkowicie beznadziejna sytuacja jest w przypadku kiedy pracodawca 
ulega upadłos ci lub likwiduje zakład pracy. Wtedy jedyne na co moz na liczyc  
to odszkodowania według stosownych przepiso w. 
 
             Co pozostaje nam w sytuacji utraty pracy jedynie zarejestrowanie się 
jako bezrobotny w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, kto ry ostatnio 
został w niewielkim stopniu podniesiony. 
 
             Jak zatem powiedziałem na wstępie sprawa nie jest łatwa a wobec 
krachu gospodarczego jaki następuje, mimo wprowadzanych tarcz ochrony, 
musimy liczyc  się z tym, z e będzie wiele skomplikowanych sytuacji. 
 
             Innym pytaniem jakie otrzymałem jest sprawa moz liwos ci dorabiania 
przez emeryta pobierającego emeryturę pomostową Jak wiadomo taka 
emerytura wiąz e się z poprzednią praca w warunkach szczego lnych. Emeryt 
taki moz e podjąc  pracę dodatkowa ale nie w tym samym zawodzie, w kto rym 
poprzednio pracował. Gdyby to uczynił ZUS z urzędu zawiesi mu wypłatę 
s wiadczenia. Natomiast jes li podejmie pracę inna to moz e dorabiac  do kwoty 
przeciętnego wynagrodzenia /3452,20 /, wo wczas nie pomniejsza mu się 
emerytury. 
 
              Zapytano mnie ro wniez  czy emeryt pobierający najniz szą emeryturę 
musi płacic  podatek od nieruchomos ci. Według przepiso w tylko działki 
przyzagrodowe członko w RSP kto rzy uzyskali wiek emerytalny są zwolnione 
od tego podatku. Innych zwolnien  nie ma. Gmina moz e co prawda uchwalic , 
z e zwalnia od tego podatku na przykład garaz e ale nie wolno zwolnic 
indywidualnej nieruchomos ci bez względu jaki jest status majątkowy 
włas ciciela. 
 
             Tyle wyjas nien  do dzisiejszego artykułu i tradycyjnie z yczę nam 
wszystkim zdrowia i powrotu do normalnos ci. 
                                             

 

(ZP) 
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Tradycyjna masowa forma Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

zostaje odwołana. Spotkanie pielgrzymkowe 

ograniczone do   kaplicy Matki Bożej. 

W nawiązaniu do przekazanej prezesom DIAK informacji 
o wymuszonej zmianie tegorocznego pielgrzymowania na 
Jasną Górę zaplanowanego w dniach 19-20.06.2020, 
informujemy iż powodem tego są ciągle istniejące obostrzenia epidemiczne. 
Pomimo trwających kolejnych etapów powrotu do rzeczywistości  
w przestrzeni publicznej, nadal nie znamy nowego reżimu sanitarnego dla 
spotkań masowych. 
Nasze akcyjne spotkanie na Jasnej Górze odbędzie się tylko wieczorem 
19.06.2020 r. w ograniczony sposób. O godz. 20.00 Msza Św. pod 
przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego a po niej Apel Jasnogórski 
z rozważaniem naszego Asystenta Krajowego. Do udziału zapraszamy tylko 
niewielką reprezentację. Łącznie na dziś max. do 40 osób. Uczestników 
reprezentacji zgłaszają Prezesi DIAK na adres mailowy Biura KIAK. Wraz ze 
zgłoszeniem podajemy potrzebę rezerwacji noclegu. Do kaplicy Matki Bożej 
będą obowiązywały dla nas zaproszenia imienne.  

Wszystkich zaś członków Akcji 
Katolickiej już dziś zapraszamy do 
duchowej łączności poprzez 
transmisję w TV Trwam. W sobotę 
20 czerwca zachęcamy w miarę 
możliwości do zorganizowania  
w naszych parafialnych świątyniach 
dnia skupienia dla członków POAK  
z odnowieniem Aktu Zawierzenia 
Matce Bożej. 

Z wyrazami szacunku, 

w imieniu Zarządu KIAK Urszula Furtak 
 

Źródło: http://zg.ak.pl/                                                                                     (AK) 
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PORADY OGRODNICZE NA CZERWIEC 

Czerwiec to miesiąc najbardziej wytężonej pracy w ogrodzie. Nie mniej 
pielęgnacji będą wymagać rośliny domowe. Podpowiadamy jak 
zorganizować sobie pracę żeby poza pracami w ogrodzie, tarasie i na 
balkonie został nam jeszcze czas na relaks. 

Pielęgnacja drzew i krzewów w czerwcu 

Usuwamy przekwitłe kwiaty, aby rośliny 
nie traciły urody i dłużej kwitły. 
Wykopujemy rośliny cebulowe kwitnące 
wiosną, których liście zżółkły i zaczynają 
zasychać - co roku okazałe tulipany, 

hiacynty i narcyzy, a inne, np. krokusy, 
cebulice, śnieżniki i tzw. tulipany botaniczne - co 

3-4 lata. Wyrzucamy cebule porażone i uszkodzone, pozostałe 
przechowujemy w suchym i przewiewnym miejscu do czasu wrześniowego 
sadzenia. Sadzimy rozsadę kwiatów jednorocznych, np. w miejscach po 
wykopanych roślinach cebulowych. Najlepiej zrobić to w dzień pochmurny. 
Następnie(nawet jeśli zanosi się na deszcz) rośliny intensywnie podlewamy. 
Wysiewamy nasiona roślin dwuletnich, np. dzwonków, malw, naparstnic, 
bratków. Do zimy siewki się rozrosną, a w przyszłym roku zakwitną. 

Trawnik w czerwcu 

Trawę kosimy mniej więcej co tydzień. Ścinki przeznaczamy na kompost lub 
ściółkę. Ta szczególnie korzystnie działa na rozwój warzyw. Murawę 
podlewamy co 3-4 dni, tak by woda przesiąkała na głębokość 10-15 cm, 
dokąd sięgają korzenie. 

Pielęgnacja kwiatów w czerwcu 

Przycinamy żywopłoty, zarówno z krzewów liściastych, jak i iglastych. 
Najlepszym terminem jest koniec miesiąca, kiedy pędy przestają już rosnąć. 
Żywopłot w przekroju powinien mieć formę trapezu o szerszej podstawie niż 
wierzchołek. Cięcie zaczynamy od góry, skracając wiosenne przyrosty  
o blisko 2/3 ich długości. Wielkokwiatowym rododendronom usuwamy 
przekwitłe kwiatostany. Można po prostu odgiąć je i wyłamać, starając się nie 
uszkodzić tworzących się pod nimi pąków. Bardzo korzystne jest to zwłaszcza 
dla młodych roślin, bo pobudza je do wytwarzania liczniejszych 
pędów. Dzięki temu krzewy mocno się zagęszczają i w następnych latach 



11 
 

obficie kwitną. Powojniki kwitnące tylko wiosną na starych pędach (np.  
z grupy Atragene i Montana), które się nadmiernie rozrosły, przycinamy po 
przekwitnięciu. Wysokość cięcia w zasadzie jest dowolna, ale lepiej zrobić to 
przynajmniej metr nad ziemią. Ściółkujemy podłoże wokół roślin, aby 
ograniczyć rozwój chwastów, które konkurują z nimi o wodę i pokarm, oraz 
żeby zapobiec wysuszeniu podłoża. 

Czerwiec w sadzie 

Prześwietlamy winogrona i ograniczamy ich wzrost, by zawiązujące się grona 
były lepiej nasłonecznione, co korzystnie wpłynie na smak i wybarwienie 
owoców. Na niekwitnących gałęziach młode przyrosty o długości ok. 10 cm 
wyłamujemy u nasady, a na kwitnących - skracamy, pozostawiając 2-3 liście. 
Pędom kwitnącym usuwamy wierzchołek nad 6. liściem, licząc od 2. grona. 
Palikujemy pomidory i usuwamy im zawiązki bocznych pędów. Jedynie 
karłowe odmiany sztywno łodygowe nie wymagają tych zabiegów. Na 
początku miesiąca wysiewamy na jesienny zbiór koper, fasolę szparagową  
i odmiany sałaty, które nie wybijają szybko w pęd kwiatostanowy. 

Często na jabłoniach, gruszach, morelach i brzoskwiniach powstaje dużo 
zawiązków. Wiele z nich opada pod koniec czerwca (tzw. opad świętojański). 
Jeśli jednak wciąż rosną za gęsto, warto część usunąć, tak aby były oddalone 
od siebie na rozszerzoną dłoń. Dzięki temu drzewa co roku będą rodzić 
dorodne owoce. 

Oczko wodne w czerwcu 

W małym zbiorniku najlepiej umieścić je w ażurowych koszach wyłożonych 
jutą, z warstwą żwiru na dnie. Korzenie obsypujemy torfem. Brzegi juty 
zawijamy wokół nasady pędów i maskujemy otoczakami, które także 
zapobiegną wypłynięciu roślin na powierzchnię. Silnie rosnące gatunki, np. 
lilie wodne, dodatkowo obciążamy cegłą przywiązaną do kosza. W stawie  
z naturalną strefą bagienną rośliny sadzimy w podłożu. 

Balkon i taras w czerwcu 

Podlewamy 

Nawadniając kwiaty na skośnie nachylonym parapecie, podłóżmy z jednej 
strony pod skrzynkę klocki, by utrzymywała poziom. Jeśli jest nachylona, 
woda będzie się wylewała, zanim wsiąknie w podłoże. Starajmy się, by 
wiszące kosze i pojemniki również nie były przechylone. Gdy nie pada deszcz, 
roślinom dostarczamy wodę codziennie, rano lub wieczorem. Najlepiej 
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jednak jednocześnie je zasilać, stosując do podlewania rozcieńczony roztwór 
nawozu wieloskładnikowego. Wodę, którą użyjemy wieczorem, warto wlać 
do konewki już rano, by w dzień się nagrzała (zimna wywołuje szok termiczny 
i osłabia rośliny). 

Chronimy 

Nieliczne kolonie mszyc, które pojawiają się na pędach, możemy usuwać 
ręcznie. Jeśli jest ich sporo, opryskajmy rośliny środkiem owadobójczym. 

 

KĄCIK SMAKOSZA  

Chłodnik z botwiny - na jogurcie 

Składniki: 

1 pęczek botwiny,200 ml bulionu 
warzywnego, sok z 1/2 cytryny + 
dodatkowy do doprawienia, 400 ml 
gęstego jogurtu naturalnego, 200 ml 
kwaśnej śmietany 12%,  

4 rzodkiewki, 1 mały świeży ogórek lub 
1/2 dużego, 1 pęczek koperku, 1 pęczek drobnego szczypiorku sól, cukier  
i pieprz do smaku 

Sposób przygotowania: 

Botwinę dokładnie płuczemy, buraczki szorujemy, ale nie obieramy ich. 
Odcinamy łodygi i liście, kroimy je dość drobno (w kawałki około  
5 mm).  Nieobrane buraczki wrzucamy do wrzącego bulionu z sokiem 
cytrynowym, gotujemy 5 minut, po czym wyławiamy je i studzimy. Obieramy 
ze skórki, kroimy w drobną kostkę. Ponownie zagotowujemy bulion, 
wrzucamy posiekaną botwinę i blanszujemy przez 2 minuty. Cedzimy 
(bulionu nie wylewamy!) i łączymy z buraczkami. Studzimy i schładzamy 
bulion, mieszamy go z jogurtem i śmietaną. Rzodkiewki ścieramy na tarce 
o grubych oczkach, ogórka kroimy w kosteczkę, koperek i szczypiorek 
siekamy. Łączymy wszystkie składniki, doprawiamy solą, cukrem, pieprzem  
i sokiem z cytryny. Przykrywamy przezroczystą folią i wstawiamy do lodówki 
na przynajmniej 4 godziny. 
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Ciasto jogurtowe z truskawkami i kruszonką  

Składniki: 

2 szklanki mąki pszennej + 100 g 
na kruszonkę, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 2 jajka, 1 szklanka 
drobnego cukru + 4 łyżki na 
kruszonkę, 1 łyżka cukru 
waniliowego, 50 g roztopionego 
masła (lub oleju) + 70g na 

kruszonkę, 1 szklanka jogurtu 
naturalnego, 350 g truskawek, cukier puder  

Przygotowanie: 
Wszystkie składniki wyjmujemy wcześniej z lodówki, aby się ogrzały. 
Powinny mieć temperaturę pokojową.  
 
Przygotowujemy kruszonkę: 
Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy pokrojone masło i cukier. Składniki 
rozcieramy palcami aż powstanie kruszonka. Kruszonkę wkładamy do 
zamrażalnika.  

Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni C.  

Dno foremki 25/21cm wykładamy papierem do pieczenia.  

Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiewamy do miski, dokładnie mieszamy. 
W drugiej misce ubijamy jajka z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą 
masę. Ubijanie powinno trwać kilka minut. Dodajemy jogurt, roztopione 
masło i mąkę, krótko miksujemy na wolnych obrotach.  
Ciasto przekładamy do foremki, na wierzchu układamy truskawki, 
posypujemy kruszonką.  
 
Pieczemy w nagrzanym piekarniku przez 40 minut, do suchego patyczka.  
 
Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem.  
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Karkówka z grilla w jogurtowej 
marynacie 

Składniki: 

1 kg karkówki, 400 ml jogurtu 
naturalnego, 1 łyżka musztardy,  
2 ząbki czosnku, sól, pieprz 

Oczyszczone mięso kroimy na plastry, 
delikatnie rozbijamy dłonią. W miseczce 
mieszamy jogurt, musztardę, 
przeciśnięty przez praskę czosnek oraz 
pieprz i sól. Powstałą marynatą nacieramy 
mięso. Całość przekładamy do woreczka strunowego (ewentualnie 
plastikowego pojemnika lub szklanej miski) i umieszczamy na noc w lodówce. 

Następnego dnia grillujemy mięso z obu stron. 

Uwaga: Przy marynowaniu mięsa w jogurtowej marynacie unikamy 
wykorzystywania metalowych misek. 

Są różne szkoły doprawiania mięsa marynowanego w jogurtowej marynacie. 
Niektóre podają, by mięso solić dopiero na około 30-40 minut przed obróbką 
cieplną. Wybór pozostawiam Wam. 

Sos Feta (idealny do karkówki z grilla) 

Składniki: 85 g sera feta, 2 i ½ łyżki jogurtu 
naturalnego, 2 łyżki zimnej wody, 2 łyżeczki 
soku z cytryny, 1 mały ząbek czosnku, 2 i ½ 
łyżki oliwy, 8 dużych listków bazylii,  sól,  
pieprz. W misie rozdrabniacza umieszczamy 
jogurt, pokruszony ser feta, zimną wodę, sok z 
cytryny, bazylię oraz przeciśnięty przez praskę 
czosnek. Miksujemy do połączenia. Wlewamy 
oliwę i miksujemy jeszcze chwilę. Doprawiamy 
do smaku solą oraz pieprzem. 
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Kącik dla Milusińskich 

 
Drogie dzieci! 
Dzis  łamigło wka o s więtych, są to bardzo dobrze znane postacie, więc 

pomys lcie chwilkę, pogło wkujcie, a na pewno odgadniecie o kim mowa. 

Rozwiązaną krzyz o wkę moz na oddawac  do 18 czerwca.  

Miłej zabawy! 

 

1. Wstąpiła do Zakonu Sio str Miłosierdzia. 

2. Był biskupem 

3. Kochał ptaki. 

4. Nazwisko s w. Maksymiliana. 

5. Imię z chrztu S w. Jana Pawła II 

 

(HŁ) 
 

CYTATY DNIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ 

Niedziela 7 Czerwca 2020 r. 

«Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę  
i wierność» [Wj 34,6b] 

Poniedziałek 8 Czerwca 2020 r. 

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, teraz i po wszystkie czasy. [Ps 
121,8] 

Wtorek 9 Czerwca 2020 r. 

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? [Mt 5,13a] 
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Środa 10 Czerwca 2020 r. 

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 
wypełnić. [Mt 5,17] 

Czwartek 11 Czerwca 2020 r. 

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. [1Kor 10,17] 

Piątek 12 Czerwca 2020 r. 

Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» [1Krl 19,11a] 

Sobota 13 Czerwca 2020 r. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. [Mt 
5,37] 

(AK) 

 

 

Modlitwa różańcowa w czerwcu 

Intencja ewangelizacyjna: Droga serca. 

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się 

dotknąć Sercu Jezusa. 

 

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  130 egzemplarzy  

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

Wszelkie  zapytania można składać na Plebanii  lub w Kościele .  


