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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                    NR 103                      Listopad’ 2020 

 

Dlaczego i jak człowiek powinien dążyć do świętości?  

 

Każdy z nas ma obowiązek dążyć do świętości, tylko jak ma ta nasza 
ziemska pielgrzymka wyglądać, aby zaprowadziła nas do zbawienia? Czy 
umiemy pojąć, czym tak naprawdę jest świętość człowieka? Chrystus 
mówi: ,,Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 16; Kpł 11, 44). Wielu 
z nas uważa, że cotygodniowa niedzielna Eucharystia wystarcza, aby 
mówić  o świętości, jednak czy nie jest to za mało? Chrystus pragnie od nas 
czegoś więcej. Popatrzmy na drogę ludzi, którzy osiągnęli już miano 
świętych za życia, czym oni się kierowali? od kogo brali przykład? 
Wszystko to, co robili, czym się kierowali, był właśnie Chrystus i Jego 
przykazania. 

W naszym z yciu, tak bardzo zabieganym, jest mało czasu na to, aby zrobic  
sobie przerwę i pos więcic  chociaz  malutką częs c  dnia Jezusowi. Niech kaz dy 
z nas zada sobie przykładowe pytanie, w jakim miejscu lez y moje osobiste 
Pismo Ś więte   (moz e trzeba będzie wygrzebac  go z zakamarko w domu  
i ustawic  na honorowym miejscu), jak często do niego zaglądam, czy kieruję 
się nauką Jezusa, kto ry na kaz dy dzien  daje nam jako pokarm swoje z ywe 
Śłowo? Człowiek, aby mo gł mo wic  o s więtos ci, powinien przede wszystkim 
kierowac  się owym słowem, a przez nie kaz dego dnia pokazywac  swoją 
postawą to, co Chrystus do niego kieruje. 
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Kaz dego dnia pokonujemy tyle ro z nych dro g- do szkoły, pracy, miejsc 

rozrywki, sklepu, znajomych, często przechodząc obok jakz e waz nego punktu 

naszej dzielnicy, jakim jest nasz kos cio ł parafialny. W tym włas nie miejscu 

Chrystus codziennie zaprasza nas, abys my znalez li czas na spotkanie z Nim. 

Jak często Go odwiedzam? Ile czasu pos więcam na codzienną adorację Tego, 

do kto rego zmierzamy, aby osiągnąc  ową s więtos c . Czy potrafię z Nim 

rozmawiac ?  

Kolejnym aspektem jest nasza relacja do bliz niego. Czy często nie jest tak, z e 

nawet po Mszy Ś więtej, wychodząc z kos cioła, na nasze usta cisną się obmowy 

drugiego człowieka(jak on był ubrany, jak s piewał, jak się patrzył?) Chrystus 

tak nie czynił, szanował kaz dego, kto ry pragnął przyjmowac  Jego naukę, 

mo wił: ,, Nie sądz cie, abys cie nie byli sądzeni” ( Mt 7.1). 

Nauczmy się uszanowac  to, z e tworzymy jedną 

wielką wspo lnotę braci i sio str, kochajmy 

siebie nawzajem. Niech ta miłos c  przejawia 

się takz e w uczynkach względem drugiej 

osoby. Człowiek, kto ry kieruje się modlitwą, 

sakramentami, adoracją, zdrowymi relacjami 

z drugim człowiekiem, podąz a w sposo b 

włas ciwy tą drogą, kto ra prowadzi do 

Chrystusa. 

Ś w. Paweł pisze ” Wolą Boz ą jest wasze 

us więcenie ” (1Tes 4,3), 

1 listopada obchodzimy Uroczystos c  Wszystkich Ś więtych. Powinien to byc  

dzien  zadumy i refleksji związany ze wspominaniem wszystkich tych, kto rzy 

przed nami osiągnęli chwałę nieba. Kos cio ł stara się podkres lic  w tym dniu, 

z e wszyscy są powołani do s więtos ci. Dzien  Wszystkich Ś więtych ma na celu 

uczczenie ludzi wyniesionych na ołtarze, jak ro wniez  tych, kto rzy osiągnęli 

zbawienie, a nie zostali beatyfikowani lub kanonizowani. Kos cio ł widzi  

w postaciach s więtych przykłady do nas ladowania oraz orędowniko w. 

Wstawiennictwo tych oso b u Boga wyprasza z yjącym łaski potrzebne do 

osiągnięcia zbawienia. 

Źródło:https://www.sw.anna.gliwice.pl/2013/10/31/dlaczego-i-jak-czlowiek-powinien-dazyc-do-swietosci/  
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Kącik dla Milusińskich 

Kochani, zapoznajcie się ze wskazo wkami i rozwiąz cie anagramowe zagadki. 
Na odpowiedzi czekamy do 10 listopada. Miłej zabawy! 

 

1. Diabeł kusił głodnego Jezusa, by przemienił to w chleb – AKMNIEIE 

2. Ukazali się pasterzom w dniu narodzin Jezusa – ŁONIAWOIE 

3. Pobierał je Mateusz, nim został uczniem Jezusa – DOPAKTI 

4. Go ra, na kto rej znajdował się ogro d Getsemani – WLINOA 

5. Do tego gatunku węz y Jezus poro wnał faryzeuszy – Ż IMJA 

6. Badacze twierdzą, z e ewangelista Łukasz wykonywał ten zawo d – 

KELAŻR 

Jedno z ostatnich sło w Nowego Testamentu, kto rym takz e kon czymy nasze 

modlitwy - NAME  

(HŁ)              

                                         

 

Sakrament chrztu świętego  
w październiku otrzymali: 
1. Nikodem Pękala 
2. Mateusz Bemka 
3. Agata Mrozowska 
4. Jaśmina Kijewicz 
   

 
Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie: 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnyc ) 

 
 
 

LISTOPAD 2020  
NIEDZIELA 01.11.2020 
godz. 8.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące   
godz. 11.00 – śp. ks. Śtanisław 
Karliński, śp. ks. Witold Kosicki 
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 
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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 
PONIEDZIAŁEK 09.11.2020 
godz. 10.00 – śp. Ewa Nosiadek od 
Wspólnoty dla Intronizacji NŚPJ 
ŚRODA 11.11.2020 
godz. 11.00 – za Ojczyznę 
PIĄTEK 13.11.2020 
godz. 17.30 – śp. Śtanisław Wąchała 
w 1 rocznicę śmierci 
SOBOTA 14.11.2020 
godz. 8.00 – w intencji Koła 
Łowieckiego Odyniec Bobrowice  
z okazji 70 lecia powstania  
godz. 17.00 – śp. Śtanisław, Jadwiga, 
Marek Halerz 
NIEDZIELA 15.11.2020 
godz. 8.00 – śp. ks. Witold Kosicki, 
ks. Śtanisław Karliński, śp. 
Leontyna Karlińska, śp. Emilia, Jan, 
Helena, Wanda, Janina, Mikołaj   
godz. 11.00 – śp. Maria, Edward 
Biernaccy, śp. Śtanisław Wróbel  
i zmarli z rodziny 
ŚRODA 18.11.2020 
godz. 17.00 – śp. Śtanisława, Józef, 
Gabriel Śapikowscy, śp. Elżbieta, 
Andrzej Klinik, śp. Teresa, Michał 
Tracz 
PIĄTEK 20.11.2020 
godz. 17.30 – śp. Andrzej Tomczak 
w 3 rocznicę śmierci, o spokój jego 
duszy 

SOBOTA 21.11.2020 
godz. 17.00 – w intencji Mateusza 
Waszczuk z okazji 7 urodzin 
NIEDZIELA 22.10.2020 
godz. 8.00 – śp. Marianna, Roman, 
Ewa 
godz. 11.00 – śp. Śławomir 
Żawadzki, śp. Wiesław Żieliński 
ŚRODA 25.11.2020 
godz. 17.00 – śp. Barbara Janowiak, 
od uczestników pogrzebu 
PIĄTEK 27.11.2020 
godz. 17.30 – śp. Bronisława  
i Walenty Królikowscy i zmarli 
 z rodziny 
SOBOTA 28.11.2020 
godz. 17.00 – śp. Barbara Plawgo  
w 1 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 29.11.2020 
godz. 8.00 – śp. Pelagia, Jan, 
Śtefania, Śtanisław, Bronisław  
godz. 11.00 – śp. Bolesław 
Karczewski, sp. Damian Śzczeciński  
 
GRUDZIEŃ 2020 
ŚRODA 02.12.2020 
godz. 17.00 – śp. Lidia Burzyńska – 
od bratowej Ireny z rodziną 
PIĄTEK 04.12.2020 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 05.12.2020 
godz. 17.00 – śp. Michał Najdyk  
w 16 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 06.12.2020 
godz. 8.00 – śp. Józefa, Adam  
i zmarli z rodziny Gdowskich 
godz. 11.00 – śp. Mikołaj Grabowski 
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Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
LISTOPAD 2020 
NIEDZIELA 01.11.2020 
godz. 9.30 – 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   
CZWARTEK 12.11.2020 
godz. 17.00 – za parafian 
 
NIEDZIELA 15.11.2020 
godz. 9.30 – śp. Aniela, Śtefan, 
Franciszek Majewscy   
CZWARTEK 19.11.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 22.11.2020 
godz. 9.30 – śp. Helena Obolewicz  
i zmarli z rodziny Śzymańskich  
i Kuczyńskich   
CZWARTEK 26.11.2020 
godz. 17.00 – w intencji Marianny 
Maćkowiak z okazji 92 urodzin – od 
dzieci, wnuków i prawnuków  
NIEDZIELA 29.11.2020 
godz. 9.30 – śp. Śtanisława, Józef, 
Gabriel Śapikowscy, śp. Dorota 
Chalcarz, śp. Andrzej Mucha  
 
 
 
 

GRUDZIEŃ 2020 
CZWARTEK 03.12.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 06.12.2020 
godz. 9.30 – śp. Żdzisława, Michał 
Tatarzyccy, śp. Żdzisław, Śławomir 
Hypki  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
LISTOPAD 2020 
NIEDZIELA 01.11.2020 
godz. 12.30 – 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 – śp. Leszek, Józefa, 
Bolesław Śtelmach 
WTOREK 10.11.2020 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 15.11.2020 
godz. 12.30 – śp. Julian, Żofia 
Gagałuszko i zmarli z rodziny 
WTOREK 17.11.2020 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 22.11.2020 
godz. 12.30 – śp. Teresa, Śtanisław, 
ks. Bronisław Wąsik i zmarli  
z rodziny 
WTOREK 24.11.2020 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 29.11.2020 
godz. 12.30 – śp. Anna, Paweł 
Myśków i zmarli z rodziny 
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GRUDZIEŃ 2020 
WTOREK 01.12.2020 
godz. 17.00 – za parafian 
 

NIEDZIELA 06.12.2020 
godz. 12.30 – śp. Leszek Śtelmach 
 

(MK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

 
             Obecny czas nie sprzyja zaro wno tworzeniu 
nowego prawa jak i pisaniu komentarzy w tym 
zakresie. Aby nie pozostawic  Pan stwa bez odpowiedzi 
na zadawane pytania staram się odpisac  przynajmniej 
na dwa zadane ostatnio.  
 
    Wiele oso b składa ostatnio wnioski do ŻUŚ o przeliczenie 
emerytur a zwłaszcza czynią to kobiety. Przelicza się uwagi na moz liwos ci 
zaliczenia okreso w, kto re do tej pory nie były zaliczane do wysługi. Gdzie i jak 
moz emy szukac  dokumento w niezbędnych do udokumentowania naszych nie 
udokumentowanych dotąd okreso w staz owych.  
 
     Jez eli dotyczy to pracy w zakładach, kto re zostały zlikwidowane najpierw 
nalez y sprawdzic   w elektronicznej bazie ŻUŚ gdzie mogą znajdowac  się 
archiwalne dokumenty zakładu. Wchodzimy na stronę www.zus.pl ,  
w zakładkę: s wiadczenia/emerytury baza zlikwidowanych lub 
przekształconych zakłado w pracy.  Jez eli tam brak informacji moz na zwro cic  
się do Archiwum Pan stwowego składając pisemne zapytanie. 
Problem powstaje kiedy zakład zlikwidowany nie złoz ył do z adnego 
archiwum dokumento w. W takiej sytuacji pozostaje tylko szukanie 
potwierdzen  we własnych dokumentach lub zeznan  s wiadko w / niekiedy 
muszą byc  złoz one przed sądem/. Warto jednak starac  się o przeliczenia 
podstawy wymiaru emerytury, bo moz na podnies c  jej wysokos c .   
 
    Drugie pytanie dotyczyło zmian w s wiadczeniach alimentacyjnych jakie 
zaszły od  paz dziernika br. Istnieje wiele przypadko w kiedy jeden z rodzico w 
nie płaci na utrzymanie dzieci i mimo zasądzonych alimento w nie moz na ich 
wyegzekwowac . Aby pomo c w takich przypadkach powołano fundusz 
alimentacyjny, z kto rego  moz na uzyskac  pomoc. Pomoc ta jest jednak 
limitowana i warunkowana. Moz e ją otrzymac  osoba w przypadku dochodu 
na członka rodziny /od paz dziernik/ wynoszącego  maksymalnie 900 

http://www.zus.pl/
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złotych. Dotychczas było to 800 złotych. Ś wiadczenie pomocowe moz e 
wynosic  tyle ile zasądzone alimenty ale nie więcej niz  500 złotych. 
Wprowadzono obecnie zasadę “złoto wka za złoto wkę” czyli jez eli docho d 
przekroczy 900 złotych, o wysokos c  przekroczenia zmniejsza się kwotę 
wypłacanego   s wiadczenia. Aby ubiegac  się o takie s wiadczenie nalez y 
złoz yc  wniosek  w gminie lub os rodku pomocy społecznej włas ciwych 
ze względu na zamieszkiwanie uprawnionej osoby.  
  
    Na dzis  tyle i jak zwykle z yczę wiele zdrowia i spokoju w  tych trudnych 
czasach.  
 

                                                                                                    (ZP) 

 
Akcja Katolicka w Polsce,  

z trwogą spogląda dziś nie tylko na ogromną liczbę 
chorych na Covid -19 ale też na rozzuchwalone 

wulgarne środowiska aktywistów, siejące nienawiść do 
drugiego człowieka, zakłócające życie społeczne  

a nade wszystko profanujące nasze świątynie.   

Śtanowczo potępiamy tą wyjątkowo emocjonalną napaść na życie ludzi wiary. 
Apelujemy o opamiętanie i kulturę w wyrażaniu odmiennych opinii oraz 
poszanowanie wolności wyznawania religii. 

Żakłócanie zgromadzeń religijnych 
to przejaw zwykłego 
barbarzyństwa, brońmy kościołów 
przed profanacją. Apelujemy do 
wiernych o odwagę w wyznawaniu 
wiary. Żachęcamy wszystkich, ale 
szczególnie młody polski Kościół 
by liczniej gromadził się w tym 
trudnym okresie na codziennych 

http://ak.org.pl/2020/apel-o-opamietanie-i-odwage-w-wyznawaniu-wiary/zniszczony-kosciol-www/
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nabożeństwach. To wasz czas! Bądźcie wsparciem dla tych, którzy przekazali 
Wam życie i wiarę! 

(…) Wspieramy rodziców, zwłaszcza kobiety, które przyjęły dar życia  
i z wielką troską dbają o wychowanie dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych. 
Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem 
stosunku człowieka do człowieka – nauczał św. Jan Paweł II. 

W dobie pandemii Covid 19 wszelkie masowe zgromadzenia są nie tylko 
łamaniem prawa, ale wyrazem braku szacunku do zdrowia własnego i życia 
innych. Nie dajmy się sprowokować. Odpowiedzią na przemoc niech będzie 
odmawiany codziennie różaniec – to nasza oręż w walce ze złem. 

Urszula Furtak prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

  (AK) 

 

 

PORADY OGRODNICZE NA LISTOPAD 

Kalendarz ogrodnika na listopad? Liście opadły i odsłoniły zygzaki 

gałęzi. Powietrze jest wilgotne i zimne, ale gdy zdarzy się bezdeszczowy 

dzień, warto jeszcze zrobić co nieco w ogrodzie. Wyjdzie to na dobre  

i nam, i roślinom. 

Warzywa siew: Siejemy warzywa ozime. Jeszcze zanim nastanie mróz 

siejemy do gleby nasiona marchwi, pietruszki i kopru ogrodowego (nasiona 

spęcznieją i w tym stanie przezimują w glebie). Żbiór będziemy mogli więc 

rozpocząć wiosną wcześniej o około dwa tygodnie. 

Warzywa zbiór: Termin zbioru większości warzyw już minął, możemy nadal 

jednak zbierać warzywa korzeniowe, kapustne i letnie odmiany pora. Jeśli 

latem zasialiśmy szpinak możemy go teraz zbierać, podobnie robimy  

z kalafiorem i kalarepę. 

Porządkowanie: 

Warzywa: Jeśli zakończyliśmy już zbiory, zagony oczyszczamy i usuwamy z 

nich resztki roślinne. Jeśli resztki nie są porażone przez choroby będą 

https://gardenworld.pl/pol_m_Uprawa-roslin_Rekawice-odziez-513.html
https://gardenworld.pl/pol_m_Narzedzia-reczne_Grabie-widly-motyki-262.html
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nadawały się na kompost. Glebę należy przekopać, oszczędzi nam to 

dodatkowej pracy na wiosnę. 

   Kwiaty. Najważniejszą rzeczą przy 

pielęgnacji kwiatów w listopadzie jest 

okrycie roślin wrażliwych na niskie 

temperatury. Glebę o korzeniach mało 

odpornych na mróz trzeba wyściółkować 

trocinami, igliwiem lub agrowłókniną.  

Pamiętajmy jednak aby nie spieszyć się  

z okrywaniem roślin. Żimowe osłony 

zakładamy w momencie gdy przymrozki występują regularnie, a warstwa 

wierzchnia gleba zaczyna zamarzać. Żazwyczaj termin ten przypada  

w połowie listopada. 

Drzewa i krzewy 

 Porządkowanie: Gdy liście opadną już z drzew, należy przeglądnąć korony 

drzew owocowych pod kątem zimujących form chorób i gniazd szkodników. 

Usuwamy pozostałe na drzewach zaschnięte, zmumifikowane owoce. 

Żwróćmy uwagę, czy na drzewach nie pozostały zainfekowane chorobą liście 

i owoce, aby nie stały się one źródłem chorób w przyszłym sezonie.  

Resztki chorych roślin należy głęboko zakopać. 

 Zabezpieczanie: Pamiętajmy aby zabezpieczyć nasze drzewka przed 

zającami. Najlepsze do tego będą plastikowe osłonki lub gruby papier 

pakowy. Żeby zminimalizować zagrożenie sprawdźmy, czy ogrodzenie naszej 

działki jest w dobrym stanie. 

Rośliny w sadzie należy także zabezpieczyć przed mrozem. Przede wszystkim 

pamiętajmy o tych, które niedawno posadziliśmy. Żabezpieczyć musimy nie 

tylko części nadziemne roślin, ale również ich korzenie. Najlepiej więc jest 

rozsypać dookoła drzewek kopczyki z ziemi lub kory. 

https://gardenworld.pl/search.php?text=kompost
https://gardenworld.pl/pol_m_Narzedzia-reczne_Lopaty-szpadle-266.html
https://gardenworld.pl/pol_m_Uprawa-roslin_Agrowlokniny-518.html
https://gardenworld.pl/search.php?text=grabie
https://gardenworld.pl/search.php?text=drut
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Podlewanie: Mimo iż nie ma już upałów, pamiętajmy aby obficie 

podlać wszystkie liściaste i iglaste drzewa i krzewy zimozielone. Brak wody, 

obok mrozu, jest częstym powodem obumierania roślin w trakcie zimy. 

Trawnik. W listopadzie głównym zabiegiem przy trawniku jest grabienie. 

Pamiętajmy jednak o zabezpieczeniu na okres zimy sprzętu 

wykorzystywanego do pielęgnacji trawnika. Narzędzia należy oczyścić, 

naostrzyć i zabezpieczyć smarem. Kosiarki elektryczne również czyścimy, 

noże odkręcamy, czyścimy, ostrzymy i konserwujemy. Narzędzia 

przechowujemy w suchym pomieszczeniu. 

Inne prace porządkowe. Przy ładnej i suchej pogodzie skupmy się na 

konserwacji drewnianych mebli, oraz innych drewnianych elementów 

naszego ogrodu - pergoli, tarasów itd. Jeśli nasz taras jest z drewna 

egzotycznego, powinniśmy go zaolejować przed zimą. W ten sposób go 

zabezpieczymy i łatwiej będzie czyścić go wiosną. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Kopytka dyniowo-jaglane 

Składniki: 2 ząbki czosnku, szczypta 
czarnej soli, 1 szklanka ugotowanej kaszy 
jaglanej, 1/2 szklanki podduszonej dyni 
bezłupinowej lub hokkaido, 2 łyżki odwaru  
z siemienia lnianego (w wersji nie dla wegan odwar można zastąpić jednym 
jajkiem), szczypta czarnego pieprzu, 5 łyżek mąki orkiszowej (typ 700) 
 
Sposób przygotowania: Czosnek obieramy, zgniatamy płaską stroną 
szerokiego nożna i drobno szatkujemy. Posypujemy czarną solą i rozcieramy 
go na drewnianej desce. Do miski przekładamy ugotowaną kaszę jaglaną, 
podduszoną i rozgniecioną dynię, odwar z siemienia lnianego, przyprawy  
i roztarty czosnek. Delikatnie, ale niezbyt dokładnie miksujemy blenderem. 
Całość mieszamy, dodając mąkę orkiszową. Dzięki niej ciasto będzie 
delikatniejsze i odrobinę lepiące. Nastawiamy wodę w garnku. Na podsypany 
mąką blat lub stolnicę wykładamy kawałek ciasta i rolujemy z niego podłużne 
kawałki. Kroimy je po skosie i wrzucamy do gotującej się wody na kilka minut. 
Kopytka serwujemy z masłem klarowanym i świeżymi ziołami. 

https://gardenworld.pl/pol_m_Nawadnianie-201.html
https://gardenworld.pl/search.php?text=grabie
https://gardenworld.pl/search.php?text=smar
https://gardenworld.pl/pol_m_Meble-ogrodowe-383.html
https://gardenworld.pl/product-pol-13877-PERGOLA-140x36x240cm.html?text=pergola
https://gardenworld.pl/pol_m_Inne_Srodki-czystosci_Ogrod-1514.html
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Gęś faszerowana szałwią i cebulą 

Składniki: 2 duże cebule,  
450 g bułki tartej, 2 łyżki 
suszonej szałwii, 1 łyżeczka 
startej gałki muszkatołowej,  
300 ml bulionu drobiowego,  
1 młoda nieduża gęś (4,5-5 kg) ,  
1 łyżeczka musztardy, 50 g masła, 
sól, pieprz kajeński, 1 szkl. porto. 

Sposób przygotowania: 

Obrane i posiekane cebule gotujemy w lekko posolonej wodzie przez  
10 minut, a następnie odcedzamy. Bułkę tartą mieszamy w misce z szałwią, 
gałką muszkatołową, solą i pieprzem kajeńskim, mieszamy z cebulą. 
Śtopniowo dodajemy bulion, cały czas mieszając. Farsz powinien mieć taką 
konsystencję, by dało się go zlepić. Gęś myjemy, osuszamy w środku i na 
zewnątrz papierem kuchennym, a następnie napełniamy farszem. Otwory 
zaszywamy bawełnianą nicią kuchenną. Śkórę gęsi nacinamy poprzecznie na 
udach i piersi, by wytopił się tłuszcz. Rozgrzewamy piekarnik do 180 st. 
Musztardę mieszamy z miękkim masłem, solą i pieprzem kajeńskim. 
Śmarujemy gęś, a następnie układamy ją w brytfannie. Pieczemy 2,5-3 
godziny. Jeśli gęś zacznie się za bardzo przypiekać, przykrywamy pieczeń 
folią. Wytapiający się tłuszcz warto zebrać i zachować - przyda się do innych 
potraw. Na 7-10 minut przed końcem pieczenia gęś polewamy porto. 

Ciasto marchewkowe - najlepsze 

Składniki: 2 jajka, 200 g drobnego 
cukru lub cukru pudru, 150 ml 
oleju roślinnego, 200 g drobno 
startej marchewki, 50 g 
posiekanych orzechów włoskich , 
75 g drobno pokrojonego ananasa 
(świeżego lub z puszki) lub jabłka, 
50 g wiórków kokosowych, 200 g 
mąki, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, po 1 łyżeczce sody i cynamonu, 
szczypta soli 
Polewa: 125 g kremowego serka np. Twój Śmak, Philadelphia, 50 g masła 
(miękkiego), 100 g cukru pudru (lub mniej) 
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Przygotowanie  

Jajka ocieplić w temperaturze pokojowej. Ubić je do podwojenia objętości. 
Dodać cukier i dalej ubijać aż masa będzie gładka i puszysta. Wciąż ubijając 
na wysokich obrotach, dolewać ciągłym, cieniutkim strumieniem olej. 
Dodać marchewkę, ananasa, orzechy, wiórki kokosowe i delikatnie 
wymieszać. Piekarnik nagrzać do 150 stopni C. 
Do osobnej miski przesiać mąkę, dodać proszek do pieczenia, sodę, cynamon 
i sól, wymieszać. Przesypać do miski z marchewką i delikatnie połączyć 
wszystkie składniki. 
Ciasto wyłożyć do formy o średnicy 24 cm wyłożonej papierem do pieczenia. 
Piec przez 1 godzinę lub do suchego patyczka. 
Polewa 
Ubić serek razem z miękkim masłem i cukrem pudrem. Włożyć na kilkanaście 
minut do lodówki. 
Dobrze wystudzone ciasto przekroić poziomo na 2 części. Śpód posmarować 
1/3 ilości polewy. 
Przykryć drugą częścią ciasta i rozsmarować resztę polewy. Udekorować 
orzechami. 

 

 

Modlitwa różańcowa w listopadzie: 

 

Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja. 
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji 

zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

 

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  100  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 .  
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