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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                    NR 102                      Październik’ 2020 

 

Boskie pochodzenie Różańca 

„Pochodzenie tej formy modlitwy jest boskie, a nie ludzkie...” – Leon XIII 

W XII-wiecznej Hiszpanii pewna kobieta imieniem Joanna przeżyła 

intrygującą wizję. Była wówczas w stanie błogosławionym, toteż 

odebrała to jako niebiańskie przesłanie dotyczące dziecka, które miało 

przyjść na świat. Ta świątobliwa kobieta znana jest dziś jako bł. Joanna  

z Azy, a jej wspomnienie obchodzimy 2 sierpnia. 

Joanna urodziła chłopca i dała mu na imię Dominik. Był rok 1170. W wizji, 

jakiej doświadczyła, ujrzała psa wyskakującego z jej łona z płonącą pochodnią 

w zębach. Pies pobiegł w świat, zapalając go ogniem trzymanej pochodni. 

Choć Joanna nie mogła jeszcze o tym wiedzieć, jej syn Dominik miał założyć 

Zakon Kaznodziejski (popularnie zwany dominikanami). Misją dominikanów 

jest rozpalanie świata miłością Jezusa poprzez gorliwe głoszenie świętych 

tajemnic chrześcijaństwa. Z czasem, wykorzystując łacińską grę słów, zaczęto 

nazywać ich Domini canes, co znaczy: „psy Pańskie”. Tak wypełniła się 

prorocza wizja Joanny – „posłańcy” Dominika przemierzali drogi i ścieżki 

tego świata, „węsząc” herezje i wykorzeniając je ze zbłąkanych serc  
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i umysłów. Dlatego na większości obrazów św. Dominikowi towarzyszy pies 

trzymający pochodnię w pysku. 

Boskie pochodzenie. 

Wśród heretyków, do których św. Dominik zwracał się w swych kazaniach, 

wykazując im ich błędy, byli albigensi. Była to sekta zaprzeczająca wielu 

prawdom chrześcijańskim, zwłaszcza związanym ze świętymi tajemnicami 

życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

W swoim zapale Dominik nie szczędził sił, aby wykazać albigensom błędy  

i sprowadzić ich z powrotem do owczarni poprzez głoszenie prawd 

chrześcijańskich. Gdy jednak okazało się, że jego ciężka praca przynosi 

mierne owoce, św. Dominik schronił się w puszczy w południowej Francji, aby 

modlić się o Bożą interwencję. 

I wtedy to się stało! W 1208 roku pojawił się Różaniec – dar Maryi. 

Jak głosi tradycja, Dominikowi objawiła się Matka Boża, która przekazała mu 

dar modlitwy różańcowej. Wybrany na inicjatora Różańca, św. Dominik 

usłyszał następujące słowa skierowane do niego przez Najświętszą Maryję 

Pannę: 

„Synu mój, nie dziw się, że nie udaje ci się głoszenie nauk. Orzesz bowiem ziemię, 

która nie została nawodniona deszczem. Wiedz, że gdy Bóg zapragnął odnowić 

świat, najpierw zesłał deszcz "Pozdrowienia Anielskiego".” 

Słowa Maryi do św. Dominika przywołują na myśl słowa wypowiedziane całe 

wieki wcześniej przez Pana do proroka Izajasza: 

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 

nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 

nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust 

moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co 

chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” (Iz 55, 10-11) 

Słowo Boga nie wróciło do Niego bezowocne. Wiedząc, że Dominik ma do 

czynienia z potężnym duchowym przeciwnikiem, Królowa nieba dała mu 

dokładnie to, czego potrzebował, a następnie pouczyła: 

„Czy wiesz, mój drogi Dominiku, jakiej broni użyła Trójca Święta, żeby naprawić 

świat? [...] Wiedz, że najpotężniejszą bronią był Psałterz Anielski, który jest 

podstawą Nowego Testamentu. Jeśli więc chcesz pozyskać te 

zatwardziałe serca dla Boga, rozgłaszaj mój Psałterz.” 
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Psałterz, o którym nadmienia tu 

Najświętsza Panna, był formą 

pobożności maryjnej praktykowaną 

od kilku stuleci. Ta prosta praktyka 

pobożna wprowadzona przez 

pobożnych mnichów – cystersów  

i kartuzów – polegała na odmawianiu 

stu pięćdziesięciu Zdrowaś Maryjo. 

Nie były z nią związane żadne 

tajemnice, nie wymagała medytacji, 

nie traktowano jej jako narzędzia 

ewangelizacji ani jako broni duchowej. 

Odmawianie Zdrowaś Maryjo  

w ramach monastycznego Psałterza 

Anielskiego było bardzo miłe Bogu  

i stanowiło wspaniały sposób 

chwalenia Maryi, ale Bóg zechciał teraz 

przemienić ten psałterz w duchową broń, 

uzupełniając go o święte tajemnice, medytacje i płomienne kazania św. 

Dominika. Tak więc Maryja poleciła św. Dominikowi połączyć modlitwę Ojcze 

nasz przekazaną nam przez Jezusa oraz modlitwę Zdrowaś Maryjo 

(połączenie wypowiedzianych do Maryi słów archanioła Gabriela  

i natchnionych słów Elżbiety) z medytacją świętych tajemnic życia, śmierci  

i zmartwychwstania Jej Boskiego Syna. Tajemnice, dokładnie te same, które 

atakowali albigensi, zostały nazwane radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi 

tajemnicami Różańca. Każdą dziesiątkę Zdrowaś Maryjo oddzielono od 

innych modlitwą Ojcze nasz i przypisano jej konkretną tajemnicę. 

Ten nowy psałterz maryjny, medytacyjny i wzbogacony tajemnicami, stał się 

szczególną modlitwą mającą przemieniać serca i nawracać zagubione dusze, 

prowadzić je do pełni wiary. Był nową formą pobożności posiadającą moc 

pokonywania ciemności i przemiany świata! 

* 

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Dziesięć cudów Różańca". Autor: Donald Calloway 

MIC. Wydawnictwo PROMIC. 

(AK) 

http://wydawnictwo.pl/pl/p/Dziesiec-cudow-Rozanca/4975
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Kącik dla Milusińskich 

Kochani, w tym miesiącu zmierzycie się z zagadkami o najwaz niejszych 
znakach i symbolach biblijnych. Na wasze rozwiązania czekam do 14.10.2020. 
Powodzenia! 
 

1. Pod jaką postacią Duch S więty objawił się apostołom w dniu 

Pięc dziesiątnicy – gołębicy czy języko w ognia? 

2. Jak okres lił się Jezus – s wiatłos cią s wiata czy s wiatłos cią nieba? 

3. W jaki sposo b Judasz powiadomił straz niko w o toz samos ci Jezusa – 

pocałował Go czy poklepał po ramieniu? 

4. Co takiego Jezus przemienił w swoją krew podczas Ostatniej Wieczerzy 

– wodę czy wino? 

5. Jaki napis widniał na krzyz u Jezusa - „Kro l Z ydowski” czy „Syn Boz y”? 

6. Co takiego Jezus obmył uczniom na znak, z e powinni dbac  o innych – ręce 

czy nogi? 

7. Do jakiej ros liny poro wnał się Jezus – do krzewu winnego czu do 

figowca? 

8. Do czego s w. Paweł poro wnał Kos cio ł – do domu Jezusa, czy do Jego 

ciała? 

9. Co takiego ujrzał Tomasz, z e uwierzył w Jezusa – gro b Jezusa czy Jego 

ran? 

 (HŁ)              

                                         

 

Sakrament chrztu świętego we wrześniu otrzymali: 
1. Miłosz Stanisław Karski 
2. Hanna Przewłocka 
3. Jakub Kamuda 
   
Do wieczności w miesiącu wrześniu odeszli:  
- śp. Barbara Janowiak - Chromów 
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Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 

niedzielnych) 

 
PAŹDZIERNIK 2020  

NIEDZIELA 04.10.2020 

godz. 8.00 – w intencji Moniki  

i Piotra w kolejną rocznicę ich 

ślubu oraz w intencji ich dzieci, 

dziękczynno-błagalna   

godz. 11.00 – śp. Franciszek, 

Katarzyna, Anna, Maria, Stanisława, 

Leokadia, Stanisław, Bolesław  

i zmarli z rodziny 

ŚRODA 07.10.2020 

godz. 17.30 – w intencji Róż 

Różańcowych naszej parafii  

z okazji ich święta 

PIĄTEK 09.10.2020 

godz. 17.30 – w intencji 

wynagradzającej za grzechy nasze, 

parafii, ojczyzny i świata 

SOBOTA 10.10.2020 

godz. 17.00 – śp. Marcin, Teresa,  

śp. Zygmunt, Janina, śp. Jan, Wanda, 

śp. Ignacy, Bronisław Szczepaniak  

i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 11.10.2020 

godz. 8.00 – śp. Michalina, Jakub 

Świżewscy, śp. Anna, Władysław 

Dworak   

godz. 11.00 – śp. rodzice Stefania, 

Jan Andrzejuk, sp. Jerzy 

Matusewicz 

WTOREK 13.10.2020 

godz. 17.30 – śp. Bronisława, 

Edmund, Wiktor Radziukiewicz 

ŚRODA 14.10.2020 

godz. 17.30 – w intencji wszystkich 

nauczycieli, wychowawców, 

katechetów oraz pracowników 

szkoły i przedszkola z okazji ich 

Święta 

PIĄTEK 16.10.2020 

godz. 17.30 – śp. Henryk Płonka  

w 9 rocznicę śmierci i zmarli  

z rodziny 

SOBOTA 17.10.2020 

godz. 17.00 – w intencji Patryka 

Waszczuk z okazji 13 urodzin 

NIEDZIELA 18.10.2020 

godz. 8.00 – śp. Tekla, Ignacy Flisak, 

śp. Lech Stefaniak i zmarli  

z rodziny   

godz. 11.00 – w intencji ks. Łukasza 

Mielnik z okazji urodzin i imienin – 

od rodziców 

ŚRODA 21.10.2020 

godz. 17.30 – śp. Jan, Maria 

Maciejewscy, śp. Teresa, Michał 

Tracz, śp. Mieczysław Mazur 

PIĄTEK 23.10.2020 

godz. 17.30 – śp. Michał Najdyk  

i zmarli z rodziny, śp. Michał Liner  

i zmarli z rodziny 
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SOBOTA 24.10.2020 

godz. 17.00 – śp. Danuta, Czesław 

Kościk i zmarli z rodziny  

NIEDZIELA 25.10.2020 

godz. 8.00 – w intencji Bartosza, 

Korneli, Karoliny oraz ich 

rodziców, o Boże 

błogosławieństwo 

godz. 11.00 – śp. Stefania 

Skowrońska 

ŚRODA 28.10.2020 
godz. 17.30 – śp. Tadeusz, Janina 
Łoś i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 30.10.2020 
godz. 17.30 – śp. Stanisław, Józefa  
i zmarli z rodziny 
SOBOTA 31.10.2020 
godz. 17.00 – śp. Jerzy Grek – od 
uczestników pogrzebu 
 
LISTOPAD 2020  
NIEDZIELA 01.11.2020 
godz. 8.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące   
godz. 12.00 – za parafian 
PONIEDZIAŁEK 02.11.2020 
godz. 17.00 – za wszystkich 
zmarłych z tegorocznych 
wypominek 
ŚRODA 04.11.2020 
godz. 17.00 – śp. Elżbieta, Andrzej, 
Jan, Józefa Klinik, śp. Teresa Tracz 
PIĄTEK 06.11.2020 
godz. 17.30 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
parafii, ojczyzny i świata 
 
 
 

SOBOTA 07.11.2020 
godz. 17.00 – śp. Kazimiera, Józef 
Rytwińscy – od sąsiadów  
i przyjaciół 
NIEDZIELA 08.11.2020 
godz. 8.00 – śp. Anna i zmarli  
z rodzin: Mielnik, Łazorka, Mycek  
i Ozimek   
godz. 11.00 – śp. Marcin, Helena  
i zmarli z rodziny 
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  

PAŹDZIERNIK 2020 
NIEDZIELA 04.10.2020 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Klinik  
w 8 rocznicę śmierci   
CZWARTEK 08.10.2020 
godz. 17.30 – w intencji wszystkich 
ofiarodawców, sponsorów kościoła 
oraz za wszystkich, którzy 
przygotowali kościół do remontu  
i sprzątali po malowaniu 
NIEDZIELA 11.10.2020 
godz. 9.30 – śp. Helena Obolewicz  
i zmarli z rodziny Szymańskich  
i Kuczyńskich   
CZWARTEK 15.10.2020 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 18.10.2020 
godz. 9.30 – śp. Dorota Chalcarz  
w 16 rocznicę śmierci   
NIEDZIELA 25.10.2020 
godz. 9.30 – śp. Halina Świątek  
w 2 rocznicę śmierci   
CZWARTEK 29.10.2020 
godz. 17.30 – wolna intencja 
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LISTOPAD 2020 
NIEDZIELA 01.11.2020 
godz. 10.00 – za zmarłych 
spoczywających na cmentarzu  
w Bronkowie   
PONIEDZIAŁEK 02.11.2020 
godz. 9.30 – za wszystkich 
zmarłych z tegorocznych 
wypominek 
CZWARTEK 05.11.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 08.11.2020 
godz. 9.30 – śp. Eugeniusz Krygier 
w 1 rocznicę śmierci, śp. Wanda, 
Michał Krygier   
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
PAŹDZIERNIK 2020  
NIEDZIELA 04.10.2020 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 11 rocznicę śmierci 
WTOREK 06.10.2020 
godz. 17.30 – śp. Anna, Stanisław 
 

NIEDZIELA 11.10.2020 
godz. 12.30 – śp. Wanda, Józef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 18.10.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
WTOREK 20.10.2020 
godz. 17.30 – śp. Arkadiusz, 
Jarosław 
NIEDZIELA 25.10.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
WTOREK 27.10.2020 
godz. 17.30 – wolna intencja 
 
LISTOPAD 2020 
NIEDZIELA 01.11.2020 
godz. 9.00 – za zmarłych z rodzin: 
Żółtańskich, Potaszyńskich, 
Demkowicz, Kowal, Kamyszek, 
Koczan    
PONIEDZIAŁEK 02.11.2020 
godz. 11.00 – za wszystkich 
zmarłych z tegorocznych 
wypominek 
NIEDZIELA 08.11.2020 
godz. 12.30 – za parafian 

 (MK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

 
             Dzisiejszy artykuł chciałbym pos więcic  
zmianom jakie nastąpiły w prawie budowlanym, 
ułatwieniom jakie przyjęto dla kierowco w oraz 
zmianie kwoty jaka mogą dorobic  do emerytury 
emeryci, kto rzy nie osiągnęli pełnego wieku 
emerytalnego. 
 
            Największą i najistotniejszą jest nowelizacja prawa budowlanego, kto ra 
obowiązuje od 19 wrzes nia br. Zmiany zasadnicze moz na pogrupowac ,  przy 
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czym dla nas nie wszystko jest istotne, dlatego omo wię je wyrywkowo  
a zainteresowanych szczego łami odsyłam do przeczytania znowelizowanej 
ustawy. Oto szes c  grup zmian ; 
 

1. Szybsze uzyskiwanie pozwolenia na budowę przez uproszczony 
proces inwestycyjny. Projekt budowlany skro cono do trzech częs ci 

 a/ plan zagospodarowania działki, 
 b/ projekt architektoniczny i budowlany, 
 c/ projekt techniczny 
 
   Przy czym w 2020 roku do zgłoszenia wniosku  załączany jest tylko plan 
zagospodarowania. 
 

2. Inwestycje nie wymagające zgłoszenia i pozwolenia. W ustawie 
sprecyzowano  pełny ich katalog dla naszych potrzeb wymienię tylko 
dotyczące inwestycji prywatnych. Nalez ą do nich montaz instalacji 
gazowych, budowa tarasu do 35 m kwadratowych , wszelka mała 
architektura, urządzenia melioracji wodnej, oczyszczalnie s cieko w  
o wydajnos ci do 7,5 metra szes ciennego na dobę. 

 
3. Prostsza legalizacja samowoli budowlanych .Dotyczy to zwłaszcza 

budowli uz ytkowanych przez okres 20 lat oraz innych po uzyskaniu 
opinii budowlanej. Będą one po sprawdzeniu ich stanu 
bezpieczen stwa legalizowane bez konsekwencji finansowych. 

 
4. Nowy termin stwierdzenia niewaz nos ci pozwolenia na budowę  

i pozwolenia na uz ytkowanie obiektu. Stwierdzenie takie nie moz e 
nastąpic  po upływie 5 lat od decyzji. 

  
5. Zwiększenie i zaostrzenie przepiso w związanych z bezpieczen stwem 

przeciw poz arowym. Zmiany w programie „Czyste Powietrze” 
dostosowujące go do nowych przepiso w. 

              Zasygnalizowałem jedynie to co istotne dla inwestoro w prywatnych . 
 
Druga sprawa to ułatwienia dla kierowco w i posiadaczzy pojazdo w, przyjęte 
przez Sejm i Senat w pakiecie deregulacyjnym. Przewiduje on po podpisaniu 
przez Prezydenta  następujące ułatwienia; 

1. Nie trzeba będzie posiadac  przy sobie dokumentu prawa jazdy, W czasie 
ewentualnej kontroli policja będzie sprawdzała nasze uprawnienia  
w centralnej ewidencji kierowco w. 

2. Koniec z wymiana dowodu rejestracyjnego i karty pojazdo w, po 
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wyczerpaniu wszystkich rubryk w dowodzie rejestracyjnym. Oczywis cie 
przeglądy roczne nalez y wykonywac  ale nie będą juz  wpisywane do 
dowodu a policja sprawdzi ich fakt w CEPiK. 

3. Przy zmianie włas ciciela pojazdu czy miejsca zamieszkania nie trzeba 
będzie wymieniac tablic rejestracyjnych 

4. Nowos cią będzie wycofanie pojazdu z ruchu na okres od 3 do 12 
miesięcy jezli w wyniku wypadku drogowego pojazd doznał istotnych 
uszkodzen . Nie płaci się za ten okres składek ubezpieczeniowych. 

5. Nowos cią będzie tez  moz liwos c  wyrejestrowania czasowego pojazdu, na 
okres do 12 miesięcy z ponowną rejestracją u starosty miejsca pobytu 

Wszystkie te zmiany mają na celu ułatwienia dla kierowco w oraz 
oszczędnos ci finansowe. 
 
             Ostatni problem na dzis  to informacja o zmianie wysokos ci kwot jakie 
wolno dorobic  emerytom korzystającym z wczes niejszych emeryturą. Limity 
te zmieniły się od wrzes nia z uwagi na zmianę przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia i są obecnie niz sze. Bez zmniejszania emerytury obecnie 
wolno zarobic   do kwoty 3517,20 . Jez eli zarobisz  od tej kwoty do 6531,90 
emerytura zostanie stosownie zmniejszona. Przy zarobkach przekraczających 
6531,90 emerytura zostanie zawieszona. 
              Tradycyjnie z yczę duz o zdrowia i pomys lnos ci w unikaniu epidemii 

                                                                                                    (ZP) 

Oddany Maryi 

Żeby zrozumieć nauczanie Jana Pawła II, trzeba spojrzeć na niego „od 
wewnątrz”, przez pryzmat jego relacji z Tym, który „do końca nas 
umiłował”. 

Józef Wolny/Agencja GN: „Żeby zrozumieć Jana Pawła II , trzeba spojrzeć na 
niego „od wewnątrz”. 

W świadomości wielu współczesnych Jan Paweł II jawił się jako człowiek 
nieprzeciętny, rozmodlony, tytan pracy, nawiązujący kontakt z wieloma 
ludźmi, często o poglądach dalekich od Ewangelii, przebywający wśród nich. 
Za tym jednak kryło się ogromne bogactwo myśli, które stanowią pewien 
uporządkowany ciąg. Tam nie ma nic przypadkowego, wrzuconego tak od 
niechcenia. Żeby zrozumieć nauczanie Jana Pawła II , trzeba spojrzeć na niego 
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„od wewnątrz”, przez pryzmat jego relacji z Tym, który „do końca nas 
umiłował”. W przeciwnym razie pozostaje nieczytelny. 

Próbę takiego spojrzenia stanowi 31 rozważań, przeznaczonych dla 
dorosłych i dzieci. Autor, wykorzystując zmysł Ludu Bożego, podejmuje  
w nich ważne treści, charakterystyczne dla pontyfikatu największego z rodu 
Polaków. Inspiracją jest Litania do błogosławionego Jana Pawła II, stanowiąca 
swoistą mini biografię, przygotowana na polecenie kard. Stanisława Dziwisza 
w związku z ogłoszeniem Papieża błogosławionym Kościoła katolickiego  
w dniu 1 maja 2011 roku. Liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II wyznaczono 
na 22 października. 

Składająca się z 49 wezwań Litania jest przeznaczona do prywatnego 
odmawiania i nawiązuje do duchowych aspektów pontyfikatu Jana Pawła II, 
wyliczając cechy jego posługi pasterskiej. Dla chrześcijanina, dla którego 
Papież był zastępcą Chrystusa na ziemi i sternikiem Łodzi św. Piotra, nie 
wystarczą sentymentalne wzruszenia. Trzeba sięgać po to światowe 
dziedzictwo Jana Pawła II, który żył na naszych oczach, by nie zapomnieć  
i mieć „świadomość celu”. 

Jest to fragment książki ks. Leszka Smolińskiego "Całkowicie oddany 
Maryi", Poznań 2012, Wydawnictwo Hlondianum. 

 Źródło: http://wiara.pl/  (AK) 

 

 

PORADY OGRODNICZE NA PAŹDZIERNIK 

Październik w ogrodzie to czas przygotowania ogrodu do zimy. Mimo że 

w październiku kwitną jeszcze niektóre 

rośliny, to deszczowe i często chłodne dni oraz 

spadające z drzew liście przypominają, że to 

już jesień. Podpowiadamy jakie prace trzeba 

wykonać w ogrodzie w październiku. 

Drzewa i krzewy ozdobne liściaste 

Czas na sadzenie krzewów - kupowanych w pojemnikach albo z tzw. gołym 

korzeniem. Przed laty w punktach sprzedaży najwięcej roślin pojawiało się 

jesienią. Teraz, gdy królują uprawy pojemnikowe, wiosną oferta jest bogatsza, 

http://wiara.pl/
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ale nadal aktualne jest stare ogrodnicze przysłowie: "Kto sadzi rośliny 

jesienią, każe im rosnąć, a kto wiosną, ten musi je o to prosić". Wielokrotnie 

przekonaliśmy się o słuszności tej zasady. Drzewa i krzewy (zwłaszcza róże) 

posadzone w październiku do mrozów zdążą się trochę ukorzenić, a wiosną 

rozpoczną wegetację w najodpowiedniejszym dla siebie momencie. Będą 

mniej narażone na wysychanie z powodu nadmiaru wiosennego słońca. 

Rośliny z gołym korzeniem wykorzystuje się głównie do zakładania 

żywopłotów, bo są o wiele tańsze. Po posadzeniu trzeba skrócić je 

przynajmniej o 1/3, by gałązek było mniej. Roślinie, która jeszcze nie zdążyła 

dobrze się ukorzenić, będzie wtedy łatwiej zaopatrzyć się w wodę i składniki 

odżywcze. 

Iglaki 

Gdy jesień jest niezbyt deszczowa, musimy podlewać wszystkie krzewy 

iglaste. To dobrze służy także liściastym gatunkom zimozielonym. Rośliny 

muszą zdążyć dobrze nawodnić wszystkie tkanki przed zimą. W przeciwnym 

razie będą podatniejsze na tzw. suszę fizjologiczną, która grozi im, gdy ziemia 

zamarznie (i nie można z niej pobierać wody), a słońce silnie świeci i wieją 

wysuszające wiatry. 

Byliny 

Do końca miesiąca możemy jeszcze sadzić tulipany, narcyzy i hiacynty. 

Zwykle sadzimy je tam, gdzie wcześniej rosły nieduże dalie. Do świeżo 

wzruszonej ziemi dodaję garść lub dwie nawozu jesiennego, który zawiera 

zwiększone dawki fosforu i potasu. Dokarmione cebulki wydają dorodniejsze 

kwiaty. 

 

Sadzimy kłącza konwalii. Zakopujemy je na głębokości 2 cm. Gleba powinna 

być wilgotna i próchniczna, a stanowisko cieniste lub półcieniste (pod 

koronami drzew warunki są zbyt trudne, bo często jest tam za sucho). 

Kwiaty jednoroczne i dwuletnie 

Zbieramy wszystkie resztki kwiatów sezonowych. Można je wyrzucić na 

kompost, ale lepiej zakopać zeschłe rośliny na wolnych zagonach, aby 
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rozkładając się, zasilały glebę w próchnicę. Po dwóch miesiącach wszystkie 

resztki rozłożą się w niej całkowicie. Wokół rozet kwiatów dwuletnich 

rozkładamy korę lub suche liście. Dopiero po pierwszych przymrozkach całe 

rośliny zakryjemy gałązkami iglaków lub agrowłókniną (wcześniej mogłyby 

się zaparzyć). 

Trawnik 

Trawę kosimy, dopóki nie przestanie rosnąć. Zimy są coraz cieplejsze, więc 

trzeba ją skracać nawet w listopadzie. Starannie wygrabiamy z trawnika 

opadłe liście, bo pozostawione na zimę gniłyby i niszczyły murawę. Warto je 

przeznaczyć na kompost. Uzyskana z nich ziemia jest świetnym dodatkiem do 

podłoża dla kwiatów doniczkowych. 

Drzewa i krzewy owocowe 

Możemy sadzić agrest i porzeczki (mniej więcej 10 cm głębiej niż rosły  

w szkółce). Do małych ogrodów najlepsze są krzewy szczepione w formie 

niedużych drzewek. Trzeba tylko przez kilka pierwszych lat uprawiać je przy 

paliku, żeby korona nie wyłamała się pod ciężarem śniegu czy owoców albo 

wskutek jesiennych wiatrów. Gdyby tak się stało, zostanie tylko dzika 

podkładka, a z niej nie będzie owoców. 

Warzywa 

Usuwamy z zagonów większość warzyw. Zostawiamy jedynie kapustę 

brukselską, pory i jarmuż .Będziemy je zbierać stopniowo do grudnia.  

Na wolnych grządkach rozkładamy kompost lub obornik (4-6 kg/m2) albo 

nawozy fosforowe i potasowe (w dawce 3-5 dag/m2). Ziemię przekopujemy 

na głębokość 30 cm. Skopanych grządek nie grabimy (wtedy lepiej chłoną 

wilgoć). Zagony można przekopywać przez całą jesień, póki ziemia nie 

zamarznie. Lekkiej ziemi ogrodzie służy to lepiej, niż kopanie na wiosnę, które 

powoduje duże straty wilgoci. 

Owoce natury 

Owoce na jesienne przetwory możemy zbierać, nawet jeśli nie mamy sadu. 

Wprawdzie nie jabłka czy węgierki, ale owoce niektórych gatunków 
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ozdobnych - głogów, berberysów, derenia jadalnego, pigwowców, jarzębiny, 

rokitnika czy róży pomarszczonej. Świetnie nadają się na nalewki, soki  

i dżemy. Mrożone i suszone mogą być dodatkiem do zup, sosów, deserów. 

Wiele z nich ma właściwości lecznicze. Najlepszą pogodą do zbiorów są suche, 

ciepłe i słoneczne dni. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Jabłka, pigwowiec, buraki i orzechy - tym żyjemy w październiku. Jedz 
sezonowo - wypróbuj nasze przepisy! Nie 
pożałujesz!  

Kurczak maślany 

Składniki: 

1 kurczak o wadze 1,3-1,5 kg, sól, pieprz , 3-5 
ząbków czosnku + 2 całe główki, garść 
listków szałwii, 4-5 małych kwaśnych jabłek, 
trochę soku z cytryny, 2-3 marchewki, 5-6 
małych cebul (mogą być szalotki), 120 g stopionego masła , 1-2 łyżki oliwy  

Sposób przygotowania 

Kurczaka nacieramy solą, pieprzem i przeciśniętymi przez praskę ząbkami 
czosnku. Pod skórę wciskamy kilka liści szałwii. Wkładamy na godzinę do 
lodówki. Usuwamy gniazda nasienne z jabłek, miąższ grubo kroimy. Do 
środka kurczaka wkładamy tyle kawałków jabłek, ile się zmieści (niezbyt 
ciasno), pozostałe skrapiamy sokiem z cytryny i wkładamy do lodówki. 
Marchewki obieramy, kroimy wzdłuż na pół. Obie główki czosnku i obrane 
cebulki również kroimy na pół. Kurczaka wkładamy do żaroodpornego 
naczynia, smarujemy połową masła, pieczemy godzinę w 180 st. Co kilka 
minut smarujemy go najpierw stopionym masłem (pozostawiamy 1-2 łyżki - 
będą potrzebne do smarowania jabłek), a potem sokiem, który wypłynie 
podczas pieczenia. W czasie gdy kurczak się piecze, rozgrzewamy na patelni 
oliwę, wkładamy główki czosnku (stroną przecięcia do dołu), cebule i 
marchewki. Smażymy 6-7 minut, solimy, dodajemy do mięsa 15 minut przed 
końcem pieczenia. Wkładamy pozostałe jabłka, smarując je resztą masła. Pod 
koniec pieczenia sprawdzamy, czy kurczak jest gotowy: nakłuwamy udko w 
najgrubszym miejscu - jeżeli wypływający sok jest przezroczysty, wyjmujemy 
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z piekarnika. Kurczaka podajemy w naczyniu, w którym się piekł, posypujemy 
resztą szałwii. 

Zupa jesienna 

Zapraszam Was dzisiaj na zupę przygotowaną z darów jesieni, bardzo prostą 
do przygotowania, wręcz leniwą i wygodną bo wystarczy obrać, pokroić, 
wrzucić i czekać na efekt a ten jest naprawdę cudowny. 

Zupa wygląda pięknie i kolorowo, jak słoneczna, ciepła jesień. 

Jest aromatyczna, doskonała w smaku, grzejąca ciało i poprawiająca humor. 

Jarzynowa w jesiennym wydaniu. 

 Składniki:  

2 plastry dyni (ok 30dag),mały burak – 
może być też z listkami, 4 ziemniaki, 1 łyżka 
kaszy jęczmiennej wiejskiej (w wersji 
bezglutenowej np. jaglanej), 2 marchewki, 
pietruszka, cebula, 2 łodygi selera 
naciowego, pół szkl ugotowanej fasoli białej 
drobnej (może być z puszki), 5 szt ziela angielskiego, liść laurowy, pół pęczka 
natki pietruszki, łyżka masła, sól, pieprz czarny świeżo mielony, szczypta 
chili, opcjonalnie do podania kleks śmietany lub jogurtu 

Wykonanie: 

Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na maśle 

Ziemniaki, buraka,  marchew, pietruszkę obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do 
garnka razem z cebulą, posiekanym selerem, kaszą – zalać wodą (ok 1,5l). 

Dodać przyprawy (ziele ang, laur, natkę pietruszki) i gotować ok 15 min, 
dodać pokrojoną w kostkę dynię i gotować jeszcze 10 min aż warzywa będą 
miękkie. 

Dodać fasolę, finalnie doprawić do smaku solą, pieprzem i chili. 

Ciasto marchewkowe z serkiem mascarpone i białą czekoladą 
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Przepis na foremkę keksową o długości około 
25 cm. 

Składniki:    

ciasto marchewkowe: 

225 g (1,5 szklanki) mąki pszennej,2 łyżeczki 
proszku do pieczenia,250 ml oleju,225 g 
(szklanka i troszkę) cukru trzcinowego,3 
duże jajka ,1 łyżeczka mielonego cynamonu,1 
łyżeczka mielonej gałki muszkatołowej,250 g drobno tartej marchewki -  
3 średnie sztuki,100 g (1 szklanka) rodzynek,100 g (1 szklanka) orzechów 
laskowych 

krem twarożkowy: 

250 g twarożku -  mascarpone,100 g białej lub karmelowej czekolady  

Wykonanie: 

1. Zmiksuj olej z cukrem trzcinowym, w trakcie dodaj jajka i miksuj, aż 
masa lekko zgęstnieje. 

2. Mąkę przesiej przez sito razem z proszkiem do pieczenia, cynamonem  
i gałką. 

3. Dodaj mąkę porcjami do masy jajecznej i krótko zmiksuj. 
4. Dodaj do ciasta rodzynki (jeśli są bardzo suche możesz je wcześniej zalać 

gorącą wodą i poczekać aż lekko napęcznieją),posiekane orzechy oraz 
tartą marchewkę - wymieszaj wszystko dokładnie łyżką. 

5. Przełóż ciasto do foremki keksowej o długości około 25 cm wyłożonej 
papierem do pieczenia. 

6. Piecz w 180 stopniach (tryb góra/dół) przez około 70-80 minut - do 
suchego patyczka. 

7. Po upieczeniu ostudź. 
8. Aby przygotować krem czekoladę połam na mniejsze kawałki i rozpuść 

w kąpieli wodnej (do małego garnka wlej wodę do wysokości około 1-2 
cm i zacznij ją gotować, na garnku postaw szklanką żaroodporną lub 
metalową miskę, włóż czekoladę i czekaj aż się rozpuści - dokładnie 
wymieszaj). 

9. Serek mascarpone lekko zmiksuj, dodaj rozpuszczoną czekoladę  
i energicznie zmiksuj. 



16 
 

10.Kremem posmaruj ciasto - gruuubą warstwą 🙂 

Składniki odżywcze 

Wielkość porcji: 100 g Kalorie: 393 Tłuszcze: 27 g Węglowodany: 33 g 
Błonnik: 1,2 g Białka: 5 g  

                                                                                               

Październik 

Rozważamy na różańcu tajemnice zbawienia. Za Jezusem, do Ojca, idziemy 
śladami Maryi i świętych. Od nich uczymy się zawierzenia. Totus Tuus. Cały 
Twój. Cały oddany Bogu. Cały oddany Jezusowi. Cały oddany Maryi.  
Mamy nadzieję, że rozważania tajemnic różańca i gorliwa modlitwa  przybliżą 
nasze zbłąkane ścieżki dnia codziennego do dróg zawierzenia, za Jezusem  
i z Maryją – do domu Ojca. 

 

Modlitwa różańcowa w październiku: 

 

Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele. 
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu,  

w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za 
Kościół. 

 

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  130  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

