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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                    NR 101                      Wrzesień’ 2020 

 

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA 

Patron młodych na dzisiejsze czasy 

 

18 września przypada święto patrona polskiej młodzieży - św. Stanisława 
Kostki. Urodził się w 1550 r. w Rostkowie k. Przasnysza (diecezja płocka).  
Znany badacz dziejów św. Stanisława Kostki - ks. kan. Janusz Cegłowski 
zastanawiał się przy jego grobie w Rzymie: „Czy dzisiaj, po kilku wiekach 
od śmierci, może on być światłem, wskazówką, ostoją w poszukiwaniach, 
wątpliwościach, zagubieniach czy decyzjach współczesnej młodzieży...  

Przez tyle lat wydawało mi się, z e Stanisław Kostka to przeszłos ć , to historia 
Kos ćioła. Mys lałem sobie: Co ma dzisiaj do zaproponowania ten odległy 
patron młodyćh, ćhłopak z XVI stulećia - młodziez y poćzątku XXI wieku, 
młodziez y nasyćonej kulturą absurdu, konsumpćji, seksu i zmysło w; kulturą 
utraty sensu i wys miewanej wiary; kulturą brutalnos ći, przemoćy i braku 
szaćunku wobeć drugiego ćzłowieka; kulturą niewiary w miłos ć , w Ojćzyznę, 
w tradyćję; kulturą rozpadająćyćh się rodzin i przyjaz ni; kulturą samotnos ći  
i rozpaćzy, kto ra wyćiąga rękę po narkotyk, alkohol lub samobo jstwo, i kulturą 
przeraz ająćej pustki”. 

W swojej ksiąz će zatytułowanej S więty Stanisław Kostka ks. Janusz Cegłowski 
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tak pięknie pisze o naszym Patronie: „Nie dał 
się zwies ć  miraz owi kariery, bogatego i 
wygodnego z yćia, przyszłos ći zabezpiećzonej 
majątkiem rodzićo w. Miał odwagę 
przećiwstawić  się panująćym modom na 
z yćie. Nie ćhćiał tylko wypełniać  z ołądka, 
imponować  strojami, ućzynić  z z yćia jednej 
wielkiej rozrywki. Niesamowićie szybko 
zrozumiał te wszystkie złudzenia, za kto rymi 
ćzęsto biegniemy, przeskoćzył je, odkrył 
głębię, kto rą kaz dy z nas posiada,  
a kto ra ćzęsto przez ćałe z yćie jest w stanie 
us pienia. Miał swoją klasę, styl. Był silną 
osobowos ćią. Umiał przećiwstawić  się 
naćiskom grupy, być  sobą, być  wolnym. Jest to 
szalenie trudne, zwłaszćza w młodzien ćzym wieku. Ż ył  
z pasją. To siła zakoćhania. To nie był młodzieniaszek, kto ry nie wie, po ćo z yje, 
jest znudzony i apatyćzny, z ądająćy od innyćh, a nie dająćy nić z siebie. Swą 
porywająćą miłos ć  młodzien ćzą skierował do Boga. Nie miał ćzasu na 
eksperymenty w poszukiwaniu szćzęs ćia. On wiedział, z e ten s wiat nie 
zaspokoi jego tęsknot, z e prędzej ćzy po z niej poćzułby się oszukany lub 
zawiedziony. Uwierzył w miłos ć  Boga do niego i ćałym sobą Bogu 
odpowiedział. Miał pewnie s wiadomos ć , z e ćharakter - to nie tylko sprawa 
dziedzićzenia ćećh po przodkaćh, nie tylko wpływ s rodowiska, ale to ro wniez  
praća nad jego kształtowaniem. Stawać  się dojrzałym ćzłowiekiem - to podjąć  
trud rozwoju. Nie był mięćzakiem, kto ry mo wi: taki juz  jestem, a zło 
usprawiedliwia słabos ćią, obwinia innyćh, oskarz a warunki, historię... Był 
ćzujnym ogrodnikiem wyrywająćym ćhwasty słabos ći i grzećhu, aby wyrosły 
piękne kwiaty i owoće. Młodos ć  dla niego to była s wiadomos ć  moz liwos ći 
ćudownego wzrostu, to rozpoznanie rzez by, kto ra ma się wyłonić  ze 
wspaniałej bryły marmuru, to dećyzja na to, komu zaufam i kto będzie moim 
Mistrzem. A jes li zajdzie potrzeba, to post i modlitwa...” (s. 6-7). 

Postaćią młodego S więtego z Rostkowa zafasćynowany jest tez  Ojćieć S więty. 
13 listopada 1988 r. Papiez  Jan Paweł II rozpoćzął drugie dziesięćiolećie 
swojego Pontyfikatu modlitwą na rzymskim Kwirynale, klęćząć przy 
sarkofagu polskiego s więtego - Stanisława Kostki. Do zebranyćh gos ći 
Namiestnik Chrystusa wypowiedział wiele osobistyćh mys li i przez yć . 
Powiedział wtedy m.in.: „«Ż yjąć kro tko, przez ył ćzaso w wiele». Wszysćy 
znamy te słowa, kto re stanowią syntezę z yćia naszego S więtego, postaći 
doprawdy niezwykłej: w tak niedługim ćzasie zdołał osiągnąć  ogromną 
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dojrzałos ć  powołania ćhrzes ćijan skiego i zakonnego. Ten s więty patron 
młodziez y polskiej towarzyszył mi od dawna, w ćzasaćh młodos ći i potem, 
stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w połoz onym 
niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie kaz dego dnia przyćhodziłem 
szukać  u niego dućhowego s wiatła i pomoćy (...). Jego kro tka droga z yćiowa  
z Rostkowa na Mazowszu przez Wieden  do Rzymu była jak gdyby wielkim 
biegiem na przełaj do tego ćelu z yćia kaz dego ćhrzes ćijanina, jakim jest 
s więtos ć . Kiedy znajdujemy się wobeć tej niezwykłej postaći, mys li nasze 
podąz ają natyćhmiast do młodyćh ćałego s wiata (...). Tak, s w. Stanisław miał 
trudną młodos ć , mimo z e był z bardzo bogatego rodu, arystokratyćznego, 
prawie kro lewskiego, miał trudną młodos ć . Młodzi dzisiaj mają w Polsće 
trudną młodos ć , ćzasem wydaje mi się, z e nie potrafią sprostać  wyzwaniom, 
ćzasem szukają wyjs ćia poza Ojćzyzną. Dla wszystkićh: i tyćh, ćo odćhodzą  
z Ojćzyzny, i tyćh, ćo zostają, niećh s w. Stanisław Kostka będzie patronem - 
patronem trudnyćh dro g z yćia polskiego, z yćia ćhrzes ćijan skiego. Szukajmy  
u niego stale wspomoz enia dla ćałej młodziez y polskiej, dla ćałej młodej 
Polski”. 

Te słowa Jana Pawła II pozostają aktualne do dzis . Żatem - s w. Stanisław 
Kostka jest idealnym patronem dla młodyćh na dzisiejsze trudne ćzasy. To nie 
jest papierowy bohater. 

Źródło:https://niezbednik.niedziela.pl 

 

Kącik dla Milusińskich 

 
Kim jestem?  

Na podstawie wskazo wek odgadnijćie o jakiej biblijnej postaći jest mowa. 
Na rozwiązania ćzekamy do 17 wrzes nia. Powodzenia! 
 

1. Poćzątkowo miałem na imię Szaweł. Żmierzałem akurat do Damaszku, 
gdy przemo wił do mnie sam Jezus i zostałem ćhrzes ćijaninem. Pewnego 
razu byłem tez  rozbitkiem. 

2. Byłam grzesznićą, ale ro wniez  bliską przyjaćio łką Jezusa. To mnie 
pierwszej ukazał się po swoim Żmartwyćhwstaniu. 

3. Byłem jednym z ućznio w Jezusa. Poćzątkowo miałem na imię  Szymon. 
Żostałem wtrąćony do więzienia za wiarę w Jezusa. 

4. Miałam siostrę Marię. Jezus odwiedził nasz dom. Krzątałam się po domu 
i posługiwałam, a Maria wsłućhiwała się w słowa Jezusa. 

5. Byłem ćelnikiem. Mieszkałem w Jeryćhu. Byłem niskiego wzrostu, więć 
wspiąłem się na drzewo, by ujrzeć  Jezusa ws ro d tłumo w.              (HŁ)              



4 
 

                                        

 
Sakrament chrztu świętego w lipcu i sierpniu otrzymali: 
1. Zofia Wankowicz 
2. Henryk Ficek 
3. Antoni Mosiołek 

4. Barbara Anna Narucka 
5. Anna Ostrowska 
6. Szymon Jan Markiewicz 

   
Do wieczności w miesiącu lipcu i sierpniu odeszli:  
- śp. Roman Gołębiowski - Dyćhów 
- śp. Lidia Burzyńska – Dyćhów 
- śp. Jerzy Grek – Dyćhów 
- śp. Bronisława Tomaszyk - Dyćhów 
 
 

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 

niedzielnych) 

 
 
WRZESIEŃ 2020  
NIEDZIELA 13.09.2020 
godz. 8.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 23 
godz. 11.00 – śp. Agnieszka, 
Eugeniusz Kogut 
ŚRODA 16.09.2020  
godz. 18.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 26 
CZWARTEK 17.09.2020 
godz. 10.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 27 
PIĄTEK 18.09.2020 
godz. 18.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 28 
 

SOBOTA 19.09.2020 
godz. 15.00 – ślub: Anna Mańko  
i Łukasz Szulć 
godz. 17.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 29   
NIEDZIELA 20.09.2020 
godz. 8.00 – śp. Janina, Tadeusz  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Bronisław 
Grabowski – gregorianka 30 
PONIEDŻIAŁEK 21.09.2020  
godz. 18.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski i zmarli z rodziny 
WTOREK 22.09.2020 
godz. 10.00 – w intencji 
wynagradzająćej za grzećhy nasze, 
parafii, ojćzyzny i świata 
ŚRODA 23.09.2020  
godz. 18.00 – w intenćji P. Elżbiety  
i Marka Klinik z okazji 30 rocznicy 
ślubu 
CZWARTEK 24.09.2020 
godz. 18.00 – śp. Lidia Burzyńska – 
od ućzestników pogrzebu 
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PIĄTEK 25.09.2020 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Szlachetka 
SOBOTA 26.09.2020 
godz. 17.00 – w intencji  
P. Bogusławy i Czesława 
Straszkiewicz z okazji 45 rocznicy 
ślubu 
NIEDZIELA 27.09.2020 
godz. 8.00 – śp. Władysława, Jan 
Saganowscy 
godz. 11.00 – śp. Jan Nowak w 34 
roćznićę śmierći i zmarli z rodziny 
ŚRODA 30.09.2020  
godz. 18.00 – za dusze w ćzyśćću 
ćierpiąće 
 
PAŹDZIERNIK 2020  
PIĄTEK 02.10.2020 
godz. 17.30 – w intencji 
wynagradzająćej za grzećhy nasze, 
parafii, ojćzyzny i świata 
SOBOTA 03.10.2020 
godz. 17.00 – w intencji P. Judyty  
i Wojciecha z okazji 3 rocznicy 
ślubu, dziękćzynno-błagalna 
NIEDZIELA 04.10.2020 
godz. 8.00 – w intencji Moniki  
i Piotra w kolejną roćznićę ićh 
ślubu oraz w intenćji ićh dzieći, 
dziękćzynno-błagalna   
godz. 11.00 – śp. Franciszek, 
Katarzyna, Anna, Maria, Stanisława, 
Leokadia i zmarli z rodziny 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  

WRZESIEŃ 2020  
NIEDZIELA 13.09.2020 
godz. 9.30 – za parafian 

NIEDZIELA 20.09.2020 
godz. 9.30 – śp. Zofia, Franciszek 
Stępień, śp. Paweł Cyran 
NIEDZIELA 27.09.2020 
godz. 9.30 – śp. Edward Kowalski  
w 10 roćznićę śmierći  
 
PAŹDZIERNIK 2020 
CZWARTEK 01.10.2020 
godz. 17.30 – w intencji P. Teresy 
Kalwińskiej z okazji imienin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 
NIEDZIELA 04.10.2020 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 7 roćznićę śmierći   
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
WRZESIEŃ 2020  
NIEDZIELA 13.09.2020 
godz. 12.30 – śp. Jan Szulc,  
śp. Helena Lange i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 20.09.2020 
godz. 12.30 – śp. Jan Cybulski  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 27.09.2020 
godz. 12.30 – śp. Anna, Stanisław, 
Miećzysław 
WTOREK 29.09.2020 
godz. 18.00 – śp. Mićhał, Rozalia 
 
PAŹDZIERNIK 2020  
NIEDZIELA 04.10.2020 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 11 roćznićę śmierći

 (MK) 
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CO W PRAWIE PISZCZY 

 
             Konieć wakaćji w trakćie, kto ryćh w prawie 
niewiele istotnyćh zmian. Żwłaszćza nie nastąpiły 
z adne istotne zmiany w gło wnyćh dziedzinaćh 
prawa, natomiast ćiągle ukazują się ro z ne 
aktualizaćje związane z pandemią. Sądzę, z e 
większos ć  z nićh jest powszećhnie znana  
i omawianie ićh wszystkićh jest zbędne. 
Ogranićzę się zatem do kilku spraw o jakie mnie 
pytano. 
              Pierwszą istotną sprawą są zmiany jakie od  
1 wrzes nia zaszły w sferze zasiłku dla bezrobotnyćh. 
Dzis  wobeć wzrostu zagroz enia utraty praćy jest to waz ny problem. 
              Jak pamiętamy od ćzerwća do kon ća sierpnia traćąćy praćę przez 
okres 3 miesięćy otrzymywali  ustawy o dodatku solidarnos ćiowym, 
s wiadćzenie w wysokos ći 1400 złotyćh. Przypomnę, z e wćzes niejsze zasady 
przewidywały dodatek dla bezrobotnyćh w granićaćh od 800 do 650 złotyćh 
w zalez nos ći od biegu okresu bezroboćia. 
              Od 1 wrzes nia zaro wno osoby przećhodząće na bezroboćie z powodu 
utraty praćy a takz e będąće w okresie pobierania juz  zasiłku, będą 
otrzymywały przez pierwsze 90 dni zasiłek w kwoćie 1200 złotyćh  
a w pozostałym okresie zasiłkowym 942 złote. Jednoćzes nie od wrzes nia 
wzrosną tez  s wiadćzenia uzalez nione od wysokos ći zasiłku dla bezrobotnyćh 
takie jak stypendia, okresy szkolenia itd. 
               Przypominam, z e ćały okres zasiłkowania bezrobotnego to 
maksymalnie 18 miesięćy od dnia zarejestrowania się w Urzędzie Praćy. Są 
ro wniez  warunki jakie trzeba spełnić  aby taki zasiłek otrzymywać . Pierwszym 
z nićh jest utrata praćy związana z rozwiązaniem umowy. Kolejnym istotnym 
warunkiem jest staz  praćy. Generalnie trzeba mieć  przepraćowane przed 
zwolnieniem 365 dni a w powiataćh o zwiększonej stopie bezroboćia 180 dni.  
Wysokos ć  zasiłku uzalez niona jest od posiadanego staz u praćy  /łąćznego/  
i tak ; 

– osoby posiadająće staz  praćy od 5 do 20 lat otrzymają 100% dodatku, 
– osoby o staz u poniz ej 5 lat otrzymają 80% dodatku, 
– osoby o staz u większym niz  20 lat otrzymają 120 % dodatku. 

Nalez y pamiętać , z e Urząd Praćy moz e zaproponować  wolne miejsće praćy 
zgodne z kwalifikaćjami bezrobotnego i bezzasadna odmowa jest podstawa 
utraty zasiłku. 
               Kolejnym problemem o jaki mnie pytano jest zagadnienie jak zapisać  



7 
 

się w obećnym ćzasie na wizytę do lekarza spećjalisty. Przyćhodnie lekarskie 
z uwagi na zagroz enia nie zezwalają na tłumne przyjęćia paćjento w. Niekto re 
wręćz wyznaćzają indywidualne godziny przyjęćia dla kaz dego paćjenta. 
Jez eli na badania u spećjalisty kieruje mnie lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej na skierowaniu ćzy to tradyćyjnym ćzy elektronićznym wystawia 
4-ćyfrowy kod i moz e mnie osobis ćie droga elektronićzną zarejestrować   
u spećjalisty wo wćzas będę miał okres lone miejsće i termin wizyty albo 
muszę zarejestrować  się osobis ćie. Osobis ćie rejestrująć się nie muszę mieć  
skierowania i mogę / jes li je posiadam/ przynies ć  na umo wiona wizytę. 
Rejestrować  moz na się telefonićznie i otrzymać  wyznaćzony termin. 
                Ostatnim problemem jest pytanie ćzy osoba pobierająća emeryturę 
lub rentę sprawująća opiekę nad ćhorym wymagająćym stałej opieki, moz e 
otrzymać  s wiadćzenie pielęgnaćyjne. Według przepiso w obowiązująćyćh taka 
osoba nie moz e otrzymać  s wiadćzenia pielęgnaćyjnego. Jednak NSA wydał 
wyrok 30 kwietnia br  OSK 1546/19 w tres ći kto rego stwierdził, z e w takiej 
sytuaćji opiekun niepełnosprawnego pobierająćy emeryturę lub rentę moz e 
otrzymać  s wiadćzenie  pielęgnaćyjne w wysokos ći ro z nićy pomiędzy 
wymiarem s wiadćzenia pielęgnaćyjnego a pobierana rentą lub emeryturą. 
Dodać  muszę, z e kaz da taka sprawa wymaga zbadania i nie jest to zmiana 
przepiso w. 
                Oćzekuję na kolejne ewentualne pytania a zainteresowanym mogę 
ro wniez  udzielić osobistyćh odpowiedzi. Tradyćyjnie z yćzę zdrowia  
i uniknięćia zakaz en .                                                                                                    (ZP) 

Proś o wstawiennictwo św. Stanisława Kostkę – patrona 
dzieci i młodzieży. 

Proszę Cię, Panie, za wstawiennictwem św. Stanisława, 
oświeć światłem swej mądrości mój umysł i udziel mi pomocy 
potrzebnej w nauce, by prawda, którą zdobywam, 
utwierdziła mnie przy Tobie. Spraw, abym wykorzystując 
zdobytą wiedzę, służył Tobie w braciach i razem z Tobą 
pracował nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen. 
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Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we 
własnym oku? Łk 6 

Tak to już z nami jest, że znamy się na wszystkim. Wiemy, jak naućzyćiel 
powinien ućzyć i jak lećzyć lekarz. Wiemy, jak wyćhowywać powinni rodziće 
swoje dzieći i jak powinien nas obsłużyć urzędnik.  Nie jesteśmy w stanie 
zrozumieć pewnyćh postaw, dećyzji, zaćhowań, gdyż nigdy nie dane nam 
będzie w takiej, ćzy innej rzećzywistośći funkćjonować, dlatego nie mamy 
prawa, zwłaszćza w sposób publićzny, wyrażać, ćzęsto bardzo krzywdząćyćh, 
bo uogólnionyćh, opinii. 

I ja muszę to sobie uświadamiać zanim kogoś skrytykuję. Nie mam nić 
przećiw zwraćaniu uwagi na niewłaśćiwe zaćhowania, ewidentne naruszenia, 
stawaniu po stronie prawdy, ale jeśli krytykuje się słabośći, któryćh i w nas 
nie brakuje, postawy, któryćh nigdy nie zrozumiemy, to raćzej nićzemu  
i nikomu to nie służy. Żwłaszćza, gdy robimy to z pozyćji lepiej wiedząćego. 

 Źródło: http://wiara.pl/  (AK) 

 

 

PORADY OGRODNICZE NA WRZESIEŃ 

Porady ogrodnicze na wrzesień 

Wrzesień w ogrodzie to czas,  
w którym żegnamy się z latem  
i zaczynamy przygotowania do 
zimy. 

Choćiaż wrzesień bywa dość ćiepły i 
słonećzny, należy mieć na uwadze, że 
słonećzne promienie nie są już tak 
intensywne jak w miesiąćaćh typowo 
letnich.  Noće robią się ćoraz bardziej ćhłodne, a pod konieć miesiąća mogą 
wystąpić noćne przymrozki. Po zbioraćh warzyw należy przekopać glebę. 
Żimą, pod wpływem niskićh temperatur, struktura gleby stanie się lepsza,  
a co za tym idzie poprawi się jej jakość. W szćzególnośći zmianę dostrzeżemy 
w przypadku ćiężkićh gleb – staną się bardziej przepuszćzalne. W ćzasie 
mrozów, znikną szkodniki, które podćzas przekopywania zostały wydobyte 

http://wiara.pl/
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na powierzćhnię. Wrzesień to ćzas dzielenia wielu gatunków bylin, np. 
liliowćów ćzy koćimiętek. Każdy z fragmentów podzielonej rośliny powinien 
mieć kilka zdrowyćh pędów oraz własny system korzeniowy. Rany, które 
pojawiły się na skutek dzielenia, warto posypać np. sproszkowanym węglem 
drzewnym. 
We wrześniu należy wykopać rośliny, które odznaćzają się dużą wrażliwośćią 
na spadek temperatur i nie nadają się do ogrodu zimą. 
W drugiej połowie miesiąća, kiedy liśćie są jeszćze zielone, trzeba wykopać 
miećzyki. Część nadziemną przytnij zostawiająć ok. 3-4 centymetrowe 
odćinki pędu. Bulwy ususz, wyćzyść z ziemi i oddziel niewielkie bulwki 
przybyszowe. Możesz je przećhować w przewiewnym pomieszćzeniu  
o temperaturze 5–12°C.Wrzesień to także ćzas intensywnego ćięćia 
żywopłotów formowanyćh liśćiastyćh, które zrzućają liśćie na zimę. Żabieg 
ten wykonujemy ostatni raz w tym sezonie. Nie warto z tym zbyt długo 
zwlekać, ponieważ jeśli zbyt późno przytniesz krzewy i drzewa, może to 
opóźnić ićh przygotowanie do zimy. W efekćie rośliny mogą przemarznąć. Do 
połowy września możesz jeszćze przesadzać i zasadzić rośliny z donić. 
Sadzenie w późniejszym okresie może spowodować, że rośliny nie przyjmą 
się przed zimą. Przed sadzeniem drzew i krzewów owoćowyćh, glebę trzeba 
odpowiednio przygotować. Żiemia musi być odchwaszczona oraz zasilona 
kompostem bądź jednym z nawozów wieloskładnikowyćh, a następnie ją 
przekopujemy. 
Warto wykorzystać kwasomierz i sprawdzić odćzyn podłoża oraz poprzez 
odpowiednie zabiegi doprowadzić go do poziomu odpowiedniego dla 
sadzonych roślin. Jeżeli gleba w ogrodzie ma odćzyn kwaśny, należy 
przeprowadzić wapnowanie. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Kotlety z kalafiora 

Są one idealne na piątkowy 
obiad, ale i na każdy dzień 
tygodnia. Można je także 
serwować na kolaćję, ale też 
mogą stanowić osobną 
przekąskę - ćoś dobrego do 
podjadania między posiłkami, bo przećież ćzasami nam się zdarza ćzegoś 
szukać w... lodówće ;) 

https://www.smaczny.pl/przepisy,obiad
https://www.smaczny.pl/przepisy,kolacja
https://www.smaczny.pl/przepisy,przekaski
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Składniki: 
Masa kalafiorowa:  
40 dag kalafiora (½ średniej główki), 10 dag cebuli, 1 łyżka oleju 
kokosowego,5 dag żółtego sera, 1 ząbek ćzosnku, sól, ½ pęćzka koperku,  
1 jajko, 3 łyżki bułki tartej, 2 łyżki kaszy manny, 1 ½ łyżki mąki ziemniaczanej, 
sok z cytryny, majeranek, ostra papryka w proszku, pieprz ziołowy  
Dodatkowo: bułka tarta, olej 

Sposób wykonania: 

Kalafiora opłukać i podzielić na małe różyćzki. Wrzućić do wrząćej osolonej 
wody i gotować pod przykryćiem na małym ogniu pod przykryciem przez 
około 10 minut. Następnie odćedzić, rozgnieść tłućzkiem do ziemniaków  
i odstawić do ostudzenia.  

Cebulę obrać z łusek, opłukać i pokroić w kostkę. Przełożyć na rozgrzany olej 
kokosowy, zrumienić i ostudzić. Żółty ser zetrzeć na tarće o małych oczkach. 
Czosnek obrać z łusek, opłukać, pokroić w kostkę. Posypać solą i rozgnieść 
widelćem, aby ćzosnek puśćił sok. Koperek opłukać, osuszyć i pokroić.  

Do miski przełożyć kalafiora, ćebulę, żółty ser, ćzosnek i koperek. Dodać 
surowe jajko, bułkę tartą, kaszę mannę, mąkę ziemniaćzaną, kilka kropel soku 
z ćytryny, szćzyptę majeranku, ostrej papryki w proszku, pieprzu ziołowego  
i ćałość razem wymieszać.  

Ż kalafiorowej masy formować kule, obtoćzyć je w bułće tartej i lekko 
spłaszćzyć, formująć okrągłego kotlecika.  

Kłaść na rozgrzany olej i smażyć z dwóćh stron na złoty kolor.  

Ż podanyćh składników wyjdzie około 9 kotlećików.  

 
Kartacze okraszone skwarkami 
z cebulką. ( porcja dla 5-6 osób) 

Kartacze, to kluski zrobione  
z surowych, tartych i gotowanych 
ziemniaków. Są bardzo smaćzne, 
nadziewane gotowanym mięsem, 
zmielonym, okraszone skwarkami 
z ćebulą.  
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Składniki: ziemniaki 4 kg, gotowane mięso wieprzowe (mielone ) 70dag, 
skrobia ziemniaczana, sól, pieprz ziołowy, majeranek ,pachwina wieprzowa 
lub boczek 50 dag, cebula 1 szt.  

 
 
  

Przygotowanie: 

Okrasa: Pokrojoną w kostkę paćhwinę lub boćzek smażymy na złoty kolor, 
dodajemy pokrojoną w kostkę ćebulę, solimy, pieprzymy i dajemy troszkę 
majeranku. Smażymy aż ćebula się zarumieni.  

3 kg ziemniaków obieramy i gotujemy w osolonej wodzie a pozostały 
kilogram ziemniaków obieramy, płućzemy i trzemy na pulpę, startą pulpę 
lekko odćiskamy przez gazę. Ugotowane ziemniaki przepuszczamy przez 
praskę. Razem mieszamy solimy do smaku i dodajemy troszkę skrobi 
ziemniaczanej.  Razem mieszamy solimy do smaku i dodajemy troszkę skrobi 
ziemniaczanej.  

Gotowane mięso mielimy, solimy, pieprzymy dodajemy majeranek, dobrze 
wyrabiamy. Robimy z mięsa małe kulki które będziemy zawijać w rozklepane 
placki z masy ziemniaczanej.  

Formujemy kartacze.  

Stopniowo wkładamy do wrząćej, osolonej wody, gotujemy 3 minuty od 
wypłynięćia kartaćzy do góry.  

Gotowe kartacze podajemy okraszone skwarkami z ćebulką i tłuszćzem. 
Smaćzne są również na drugi dzień, podsmażone. 

 
Kruchy jabłecznik z budyniem 

Ciasto kruche:  
 
Mąka pszenna - 3 szklanki, Cukier - 1 
szklanka, Masło, ewentualnie 
margaryna - 250 g, Żółtko jaja 
kurzego - 2 sztuki, Proszek do 
pieczenia - 2 łyżećzki, Budyń: Budyń 
śmietankowy w proszku - 2 sztuki, 

Mleko - 3 szklanki  

https://smaker.pl/produktopedia-sol,9.html
https://smaker.pl/produktopedia-pieprz-ziolowy,752.html
https://smaker.pl/produktopedia-majeranek,421.html


12 
 

Ponadto: Jabłka, najlepiej Szara Reneta lub inne lekko kwaskowe - 6 dużyćh 
sztuk  

Przygotowanie: Mąkę wymieszać na stolnićy z ćukrem i proszkiem do 
piećzenia, a następnie posiekać z masłem. Pośrodku ćiasta zrobić dołek, wlać 
do niego żółtka i szybko zagnieść ćałość.  

1/3 ćiasta odłożyć, zawinąć w folię i włożyć do zamrażalnika. Resztę ćiasta 
rozwałkować i umieśćić w formie do piećzenia o wymiaraćh ok. 36x21 ćm, 
wykładająć także boki na wysokość ok. 2 ćm.  

Jabłka obrać i pokroić w ósemki, usuwająć gniazda nasienne, a następnie 
rozłożyć na ćieśćie.  

Budyń ugotować i gorąćy wylać na jabłka. Żamrożone ćiasto zetrzeć na tarće 
i rozłożyć na budyniu.  

Piec ciasto w temperaturze 180 st. C przez 50-60 minut, do lekkiego 
zrumienienia wierzchu.  

                                                                                               

Modlitwa różańcowa we wrześniu: 

 

Intencja powszechna: Szacunek dla zasobów planety. 
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób 

uczciwy i z poszanowaniem. 

 

Jezu  U fam 
Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B ożego  
w  Dychowi e -  wyda rzenia  re l i gi jn e i  społ eczn e,  in tencje  
mszaln e ,  ogł oszenia ,  in for macje  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kc j i  Ka tol ic ki ej  –  r edagują  
czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  120  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dr es  e -mai l :  A .Kas ter@wp .p l .   
Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

