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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                                        NR 104                             Grudzień’ 2020 

 

                      Pięć pomysłów na dobry Adwent  

w czasie pandemii 

29 listopada rozpoczął się szczególny Adwent. Przeżywać go będziemy 
wśród wielu ograniczeń. Jak dobrze przeżyć ten czas, by przygotować się 
należycie do świąt Bożego Narodzenia, które również będą miały w tym 
roku wyjątkowy charakter? 

Adwent (z łac. adventus - przyjś cie, przybycie) jeśt okreśem w roku 
liturgicznym, rozpoczynającym śię od I nieśzporo w niedzieli po śobocie 
XXXIV tygodnia okreśu zwykłego (w tym roku przypada ona 29 liśtopada),  
a kon czącym śię przed I nieśzporami uroczyśtoś ci Narodzenia Pan śkiego,  
a więc w wieczo r 24 grudnia. Cały okreś, kto ry jeśt jednocześ nie pierwśzym 
okreśem w kaz dym roku liturgicznym, obejmuje cztery kolejne niedziele 
przed 25 grudnia. Dzieli śię jednak jeśzcze na dwa mniejśze okreśy: pierwśzy 
to czaś, w kto rym uś wiadamiamy śobie naśze oczekiwanie na powto rne 
przyjś cie Jezuśa w chwale, a drugi to czaś bezpoś redniego przygotowania do 
przez ywania tajemnicy Boz ego Narodzenia. 

W tym roku, kiedy na ś wiecie śzaleje pandemia, przez ywanie Adwentu będzie 
nieco inne niz  do tej pory. Ograniczenia w koś ciołach mogą wielu ośobom 
utrudnic  przez ywanie Eucharyśtii na miejścu w parafii. O śpowiedzi warto 
będzie pomyś lec  wcześ niej, niz , jak to częśto bywało, na ośtatnią chwilę przed 
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Wigilią. Co będzie z roratami? Juz  teraz zapowiadane śą akcje przez ywania 
rorat jako wydarzen  w mediach śpołecznoś ciowych. 

Jak dobrze wykorzyśtac  czaś, kto ry w duz ej mierze śpędzimy w domach? Jak 
go nie zmarnowac ? Oto 5 pomyśło w na dobry Adwent: 

1. Słowo Boże na każdy dzień 

Jak moz na lepiej poznawac  Boga?  Trzeba śięgnąc  do z ro dła, a więc do Słowa 
Boz ego. W czaśie Adwentu bardzo mocno towarzyśzy nam motyw ś wiatła, 
oczekiwania. Słowo Boz e jeśt ś wiatłem na ludzkiej ś ciez ce. Pośtanowienie, 
aby codziennie rozwaz ac  czytania z danego dnia, moz e byc  jednym  
z najlepśzych pośtanowien  na ten czaś. Moz na śkorzyśtac  takz e z cyklu 
#ZaczynamDzien ZEwangelią, w kto rym codziennie pojawiają śię komentarze 
do liturgii. 

2. Czas z bliskimi w domu oparty na Panu Bogu 

Praca w pandemii nie jeśt łatwa. Choc  wiele ośo b wciąz  dojez dz a na miejśca 
pracy, to obecnie śpora częś c  śpołeczen śtwa pracuje zdalnie, pro bując 
pogodzic  z ycie zawodowe z rodzinnym. Szczego lnie jeśt to trudne, kiedy 
dzieci mają w domach zdalne nauczanie. Mimo wielu obowiązko w, warto  
w Adwencie znalez c  czaś na oderwanie śię od tego wśzyśtkiego, co wywołuje 
w naś zmęczenie. Znalez c  czaś na rodzinny odpoczynek przy Panu Bogu. 
Ciekawym pomyśłem jeśt przygotowanie rodzinnego kalendarza 
adwentowego, zawierającego zadania na kaz dy dzien . Niech to będą dobre, 
miłe zadania, kto re będzie moz na wykonac  z uś miechem śkierowanym ku 
bliśkim, jak i ku Panu Bogu. Dobrze wymyś lic  takie rzeczy, kto re pomogą 
drugiej ośobie znalez c  czaś na modlitwę, wyręczą ją w czymś , pomogą 
odpocząc , czy tez  wśpo lnie cieśzyc  śię ze śwojej obecnoś ci. 

3. Prośba o prawdziwą radość 

Adwent to czaś radośnego oczekiwania. Warto więc wzbudzic  w śobie 
prawdziwą radoś c , wynikającą z wiary, mimo tak trudnego czaśu, jakim jeśt 
niewątpliwie pandemia. Aby odkryc  głębię radoś ci, trzeba znalez c  tez  czaś dla 
śiebie. Czaś na ośobiśtą, pogłębioną modlitwę. Jeś li trudno nam śię teraz 
radowac , to warto modlic  śię codziennie, wytrwale, przez cały czaś tego 
Adwentu, prośząc o to, aby Bo g rozradował naś prawdziwie śwoją obecnoś cią 
w czaśie ś wiąt Boz ego Narodzenia. Ta prawdziwa radoś c , to coś  więcej niz  
uś miech na twarzy. To ś wiadomoś c  Boz ej obecnoś ci. I to właś nie będzie 
najlepśzym prezentem pod choinką. 

4. Piękno Eucharystii 

Nawet jeś li trudno będzie po jś c  na Eucharyśtię do koś cioła, to warto 
podkreś lic  jej piękno w domu. Pośtawic  na śtole krzyz , wieniec adwentowy, 

https://opoka.org.pl/liturgia/
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obraz... Warto zadbac  o piękno przez ywania liturgii z rodziną przed ekranem 
telewizora czy przed komputerem. Jeś li w domu śą dzieci, będzie to dla nich 
najlepśze ś wiadectwo ze śtrony rodzico w. Dzieci śą uwaz nymi 
obśerwatorami. Ponadto, trzeba pamiętac , z e koś cioły pozośtają otwarte. 
Nawet jeś li ktoś  ma obawy przed zaraz eniem, czy z powodu limitu ośo b, nie 
zmieś ci śię w koś ciele na Mśzy ś w., a nie przez ywa kwarantanny, to warto 
po jś c  do ś wiątyni w ciągu dnia na ośobiśtą modlitwę przed Najś więtśzym 
Sakramentem, przed tabernakulum. 

5. Rekolekcje internetowe 

Obecnie jeśt bardzo duz o przero z nych rekolekcji internetowych. Np. na 
kanale youtube’owym „Projekt kapucyn śki” będzie moz na wziąc  udział  
w rekolekcjach „Nadchodzi niebo”. „Ekologia – wybo r czy nakaz?” – to tytuł 
rekolekcji adwentowych, zorganizowanych przez Caritaś, kto re będą 
tranśmitowane ro wniez  w internecie na fb.com/CaritaśLaudatoSi. Fundacja 
Radoś c  Ewangelii zapraśza na rekolekcje online wśzyśtkie panie. Wydarzenie 
nośi tytuł „Kobiety w Adwencie”. SalveNET zapraśza na internetowe 
rekolekcje #CałyAdwent. Kaz dego dnia o 11.00 na ich kanale youtube’owym 
będzie pojawiał śię kro tki filmik z rozwaz aniami przygotowanymi przez 
kśięz y diecezji warśzawśko-praśkiej. To tylko niekto re z propozycji, z kto rych 
na pewno warto śkorzyśtac . 

 

 

Kącik dla Milusińskich 

BIBLIJNE ZWIERZĘTA 

Przygotowałam dla waś zagadki o zwierzętach, o kto rych mowa w Biblii. 

Podpowiedziami śą śygnaturki umieśzczone przy kaz dej zagadce. Na 

rozwiązania czekam do 16.12.2020. 

Powodzenia! 

 

1. Jeśtem roś linoz ernym owadem. Jan Chrzciciel pozywiał śię mną na 

puśtyni. Wśpomina o mnie ro wniez  Apokalipśa ś w. Jana. (Mt 3,4). 

2. Jeśtem niewielkim ptakiem. Jezuś nauczał, z e Bo g o mnie pamięta. 

Powiedział tez , z e Jego uczniowie śą waz niejśi niz  wiele ptako w mojgo 

gatunku. (Mt 10,29-31) 

3. Jeśtem wielkim zwierzęciem. Jezuś przypomniał uczniom, z e Jonaśz 

śpędził trzy dni w moich wnętrznoś ciach. Poro wnał hiśtorię Jonaśza do 

śwego zmartwychwśtania. (Mt 12,40) 



4 
 

4. Mam z ądło. Ewangelia wg ś w. Łukaśza wśpomina o mnie po Modlitwie 

Pan śkiej. Jezuś powiedział, z e ojcic nie podarowałby mnie śwojemu 

śynowi. (Łk 11,11-13) 

5. Zionę ogniem. Wśpomina o mnie ośtatnia kśięga Nowego Teśtamentu – 

Apokalipśa ś w. Jana. Symbolizuję śzatana. (Ap 12) 

(HŁ)              

                                         

Sakrament chrztu świętego  
w listopadzie otrzymali: 

1. Oleg Bogucki 
  
Do wieczności w listopadzie 
odeszli: 

1. Władyśław Tabiśz – Stary 
Zagór 

2. Marek Pilazy – Stary Zagór 
 
Spowiedź świąteczna w kościele 
w Dychowie:  
Piątek 18.12.2020  
- od godz.16.00 do godz.17.00 
Sobota 19.12.2020  
- od godz.10.00 do godz.11.00 
- od godz.15.30 do godz.17.00 
 
Pasterki w naszej parafii 
24.12.2020: 
 - godz.21.00 – Brzózka 
 - godz.22.00 – Bronków 
 - godz.24.00 – Dychów  
 
   

 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
GRUDZIEŃ 2020 
NIEDZIELA 13.12.2020 
godz. 8.00 – śp. Staniśław, Maria, 
Michał Nieznajemścy, śp. Rozalia, 
Józef, Michał, Antoni Najdyk,  
śp. Zbigniew Nalewajko 
godz. 11.00 – śp. Antoni, Helena, 
Józef, Kazimiera Rytwińścy,  
śp. Stefania Bobrowicz i zmarli                 
z rodziny 
ŚRODA 16.12.2020 
godz. 17.00 – śp. Tereśa Tracz,  
śp. Boleśław Stoczczak 
PIĄTEK 18.12.2020 
godz. 17.00 – śp. Elżbieta Suder  
w 1 rocznicę śmierci 
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SOBOTA 19.12.2020 
godz. 11.00 – śp. Grażyna Siepiora – 
od dzieci i wnuków 
godz. 17.00 – śp. Maria, Julian 
Biesiadeccy 
NIEDZIELA 20.12.2020 
godz. 8.00 – śp. Józefa Owcarz  
w 5 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – w intencji Natalii 
Tabisz z okazji 18 urodzin, oraz w 
intencji Dominika i Jakuba 
PONIEDZIAŁEK 21.12.2020 
godz. 10.00 – za duśze w czyśćcu 
cierpiące 
ŚRODA 23.12.2020 
godz. 10.00 – śp. Władyśława, 
Julian, Tadeusz, Andrzej Tomczak 
CZWARTEK 24.12.2020 
godz. 24.00 – PASTERKA – za 
Parafian 
PIĄTEK 25.12.2020 
godz. 11.00 – śp. Andrzej Mroczyk  
w 17 rocznicę śmierci, śp. Bogdan 
Ośtrowśki w 15 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodziny 
godz. 13.00 – w intencji Jana z okazji 
imienin – dziękczynna z prośbą  
o dalsze błogośławieńśtwo i opiekę 
Matki Bożej – od żony z rodziną 
SOBOTA 26.12.2020 
godz. 8.00 – w intencji P. Broniśławy 
i Tadeuśza Ozga w 50 rocznicę ślubu 
godz. 11.00 – śp. Helena, Jan 
Siedziako od córek z rodzinami 
NIEDZIELA 27.12.2020 
godz. 8.00 – śp. Staniśława, Ryśzard 
Tumiłowicz, śp. Zofia Tumiłowicz  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. zmarli z rodziny 
Jaśińśkich i Babul 
 

ŚRODA 30.12.2020 
godz. 17.00 – śp. Lidia Burzyńśka – 
od chrześniaczki Aliny z rodziną 
CZWARTEK 31.12.2020 
godz. 16.00 – dziękczynno-
przebłagalna i nabożeńśtwo na 
zakończenie roku  
 
STYCZEŃ 2021 
PIĄTEK 01.01.2021 NOWY ROK 
godz. 11.00 – dziękczynna za 
wśzyśtkie otrzymane Boże łaśki  
w minionym roku, z prośbą o Boże 
błogośławieńśtwo w Nowym Roku 
dla rodziny oraz w intencji 
Mieczyśławy z okazji imienin 
godz. 15.00 – dziękczynno-błagalna 
w intencji rodzin Straszkiewicz  
i Pruchniak 
SOBOTA 02.01.2021 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 03.01.2021 
godz. 8.00 – wolna intencja 
godz. 11.00 – śp. Władyśław Tabiśz 
– od ucześtników pogrzebu 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

  
GRUDZIEŃ 2020 
NIEDZIELA 13.12.2020 
godz. 9.30 – w intencji rodziny 
Klinik, o Boże błogośławieńśtwo  
i opiekę Matki Bożej  
CZWARTEK 17.12.2020 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 20.12.2020 
godz. 9.30 – śp. Józefa, Staniśław 
Lewandowścy, oraz śp. dziadkowie 
i kuzyn   
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CZWARTEK 24.12.2020 
godz. 22.00 – PASTERKA za 
Parafian 
PIĄTEK 25.12.2020 
godz. 9.30 – śp. Zdziśław Tabor w 10 
rocznicę śmierci  
SOBOTA 26.12.2020 
godz. 9.30 – śp. Staniśław 
Maćkowiak w 11 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 27.12.2020 
godz. 9.30 – śp. Synforian  
i Marianna Bemka   
 
STYCZEŃ 2021 
PIĄTEK 01.01.2020 NOWY ROK 
godz. 9.30 – wolna intencja  
NIEDZIELA 03.01.2021 
godz. 9.30 – śp. Tereśa Tracz  
w 1 rocznicę śmierci  
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
GRUDZIEŃ 2020 
NIEDZIELA 13.12.2020 
godz. 12.30 – za parafian 

WTOREK 15.12.2020 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 20.12.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
CZWARTEK 24.12.2020 
godz. 21.00 – PASTERKA za 
Parafian 
PIĄTEK 25.12.2020 
godz. 12.30 – śp. Staniśław, Tereśa 
Wąśik i zmarli z rodziny   
SOBOTA 26.12.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 27.12.2020 
godz. 12.30 – za parafian 
 
STYCZEŃ 2021 
PIĄTEK 01.01.2020 NOWY ROK 
godz. 12.30 – o Boże 
błogośławieńśtwo w Nowym Roku 
w rodzinach Kowal, Kamyszek, 
Bryćko  
NIEDZIELA 03.01.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

 
             W dziśiejśzym artykule chciałbym 
odpowiedziec  na pytania, kto re ośtatnio otrzymałem. 
Jedno z pytan  dotyczyło problemu iśtotnego  
w dziśiejśzych czaśach zwolnien  z pracy a mianowicie 
jak utrata  zatrudnienia wiąz e śię z prawem do zaśiłku 
chorobowego. Oto z  bywa tak, ze po uśtaniu zatrudnienia 
były pracownik zachoruje, nie mając jeśzcze nowego 
zatrudnienia. W okreś lonych  śytuacjach zaśiłek chorobowy, wypłacany przez 
ZUS będzie przyśługiwał. Jez eli choroba naśtąpi nie po z niej jak 14 dni od 



7 
 

uśtania zatrudnienia / uśtanie ubezpieczenia/  zaśiłek będzie wypłacany 
przez ZUS.. W przypadku choroby zakaz nej  okreś ten liczy śię z uwagi na 
dłuz śze wylęganie , dopiero od momentu ujawnienia, jednak nie po z niej niz  
po 3 mieśiącach od utraty pracy. 
             Zachorowanie zawśze muśi potwierdzic  lekarz wyśtawiając 
zaś wiadczenie o niezdolnoś ci do pracy, kto re przedkładamy w ZUS a nie  
u byłego pracodawcy. Okreś choroby nie moz e byc  dłuz śzy niz  182 dni  
a jedynie w przypadku gruz licy 270 dni.. 

             Kolejne pytanie dotyczyło dziedziczenia mieśzkania śpo łdzielczego. 
Prawo do mieśzkania śpo łdzielczego nie podlega dziedziczeniu. Dziedziczyc  
moz na jedynie wkład członkowśki zmarłego członka śpo łdzielni. 
Spadkobierca moz e natomiaśt wśtąpic  do śpo łdzielni i objąc  wkład po 
zmarłym. Jez eli jeśt kilku śpadkobierco w /np troje dzieci/ muśi zośtac  
zawarte porozumienie kto  śpłaci w ramach podziału wkładu pozośtałych  
i dopiero wo wczaś moz e wśtąpic  do śpo łdzielni. 

            Otrzymałem ro wniez  pytanie jak w przypadku wezwania do śądu 
uzyśkac  zwrot utraconego zarobku. Pracodawca w przypadku wezwania 
pracownika do śądu muśi mu udzielic  zwolnienia ale nie płaci mu za ten czaś 
wynagrodzenia. Wyśtawia natomiaśt zaś wiadczenie o wyśokoś ci utraconego 
zarobku  a pracownik muśi zwro cic  śię o wypłatę do śądu. Makśymalna 
obecnie śtawka dziennego wynagrodzenia  za pełny etat wynośi aktualnie, 
124,80 PLN. 

            Tyle aktualnoś ci a z okazji zbliz ających śię S wiąt z yczę wśzyśtkim 
radośnych ś wiąt i wiele  zdrowia. 
 

                                                                                                    (ZP) 

SPOTKANIE Z BOGIEM CZ. 1 

Filozofowie przed Jezusem Chrystusem i po Jezusie Chrystusie jedynie 
objaśniali świat. Objaśniali świat i objaśniali śmierć. Jedynie Chrystus 
przyszedł i chciał nie tyle objaśnić śmierć, ile przezwyciężyć śmierć. I to 
jest coś wielkiego! 

Są w życiu ludzkim (…) dwa rodzaje śpotkań z Bogiem. Jedno takie, kiedy 
człowiek wyciąga rękę i mówi: Boże, daj; Boże, poradź, uzdrów; Boże, zrób 
jakiś cud. Jeśteś bogactwem, jeśteś potęgą, wśzyśtko możeśz. To śą śpotkania 
najczęśtśze. Ludzie przychodzą do Boga jako do wielkiego bogactwa –  
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z wyciągniętą ręką. Ale śą inne śpotkania z Bogiem, takie trochę podobne do 
betlejemśkich, gdzie ludzie przychodzą nie po to, ażeby Bóg dał, ale po to, 
ażeby oni coś Bogu ze śiebie dali. Przy tych drugich śpotkaniach dzieje śię coś 
przedziwnego. Ludzie ubodzy nagle odkrywają, że śą bogaci. Ci, którzy nie 
mają nic, śą przekonani, że mogą jeśzcze bardzo dużo ze śiebie Bogu dać. Ci, 
którzy cierpią biedę, nagle czują śię lepśi od śamych śiebie. To jeśt bardzo 
ważne. Są takie śpotkania z Bogiem, w których człowiek nagle, śpotykając 
Boga, czuje śię lepśzy od śamego śiebie. Czuje, że może więcej, niż mu śię 
dotąd wydawało. (Wiara ze słuchania, 286) 

*** 
W świecie iśtnieją ślady Boga – Boga jako Stwórcy. Ale Bóg żywy, żywy 
Zbawiciel, jeśt między nami o tyle, o ile zośtał wybrany. Można Boga wybrać  
i można Boga nie wybrać. Jeśli Boga nie wybierzemy, nie będzie Go wśród naś. 
Jest w tym odkrycie i wielkie dowartościowanie naśzej wolności. Bóg jeśt 
wśród naś na miarę naśzego wyboru. Bóg pomaga nam łaśką w dokonaniu 
tego wyboru. Ale łaśka nie zmuśza nikogo do tego, aby wybór zośtał 
dokonany. Człowiek wybiera: wybierają ludzie, wybierają rodziny, wybierają 
narody. Jeśli nie wybiorą, Boga nie będzie wśród ludzi. (…) Bóg przychodzi 
poprzez ludzką wolność. (Wiara ze słuchania, 78) 

*** 
Na co dzień Bóg jeśt dla mnie przede wśzyśtkim Chryśtuśem. My, 
chrześcijanie, jeśteśmy w uprzywilejowanej śytuacji, bo zamiaśt mówić  
o abśtraktach i żyć abśtraktami, możemy na przykładzie Chryśtuśa mówić  
o konkretach. Odpowiedzią na pytanie, kim On jeśt, w moim wypadku 
mogłoby być przywołanie tych fragmentów Ewangelii, do których najchętniej 
powracam. Są to tekśty eucharyśtyczne: zapowiedź Eucharyśtii, naśtępujące 
potem śceny odejścia ludzi, uśtanowienie Eucharyśtii i związana z tym 
symbolika, czyli – Bóg między nami. (Przekonać Pana Boga, 5) 

*** 
Co naś uderza przede wśzyśtkim w życiu Jezuśa Chryśtuśa? Uderza naś jakaś 
głęboka logika Jego czynów. Jego życie śkładało śię z miliona odrębnych 
czynów, ale bez żadnej prześady możemy to życie nazwać jednym wielkim 
czynem, bo te wśzyśtkie drobne czyny układały śię w jeden logiczny, zwarty 
rząd. Wśzyśtko w tym wielkim czynie Jezuśa Chryśtuśa było razem ze śobą 
śplecione. Najbardziej paradokśalne rzeczy były przeniknięte jedną 
integrującą ideą. (…) 

O co właściwie Chryśtuśowi chodziło? (…) Oto świat w śwoim rozwoju śtanął 
nad przepaścią śmierci. Ludzie śtanęli nad przepaścią śmierci. I trzeba temu 
światu wśzczepić nowe życie. Kto to życie wśzczepi światu? Jedynie Bóg. Ale 
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człowiek, świat jeśt z Bogiem śkłócony. I oto śyn cieśli z Nazaretu podejmuje 
wielką decyzję: że On przez śwój życiowy czyn te dwie śkłócone 
rzeczywiśtości ze śobą pogodzi. I przez Niego tej umierającej ludzkości jakieś 
życie zośtaje zaśzczepione. Jakie życie? Powiedzmy: tajemnicze życie. (…) 

Filozofowie przed Jezusem Chrystusem i po Jezusie Chrystusie jedynie 
objaśniali świat. Objaśniali świat i objaśniali śmierć. Jedynie Chryśtus 
przyśzedł i chciał nie tyle objaśnić śmierć, ile przezwyciężyć śmierć. I to jeśt 
coś wielkiego! (Nadzieja czeka na słowo, 15–18) 

*** 
Są takie momenty, kiedy śię widzi, że ma śię na śwojej drodze kogoś drugiego. 
I to kogoś takiego, kto ten odcinek drogi prześzedł pierwśzy. Jeśt o parę 
kroków do przodu. Na tym polega chryśtianizm jako więź z Chryśtuśem. To 
jeśt bardzo śwoiśte przeżycie, nieśłuśznie zwane przeżyciem miśtycznym. 
Moim zdaniem jeśt to po prośtu śzalenie ludzkie przeżycie. Mamy je wobec 
ojca, wobec matki, wobec najbliżśzych towarzyśzy naśzego dramatu. I nagle 
pojawia śię towarzyśz wśzyśtkich towarzyśzy, który kiedyś gdzieś 
powiedział: „nie bójcie śię”. Wtedy człowiek prześtaje śię bać… (Między 
Panem a Plebanem, 365) 

AKTUALNOŚCI POAK 

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA  

DLA PARAFIAN 

Kochani Parafianie! 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

Ksiądz Proboszcz 

                   wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej  

składają najserdeczniejsze życzenia,  

aby Nowonarodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione  

i ożywił to, co już martwe. 

Niech światło Jego słowa prowadzi nas wszystkich przez życie do wieczności. 

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt oraz wielu łask bożych w nowym roku! 

Niech Wam błogosławi Boża Dziecina, a Najświętsza Maryja Panna ma w swojej opiece.   

(AK) 
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PORADY OGRODNICZE NA GRUDZIEŃ 

Nadchodzi zima i naśz ogród powoli zapada w zimową drzemkę.  Jednak 
grudzień dla ogrodnika to jeśzcze nie czaś odpoczynku. To właśnie w  tym 
świątecznym mieśiącu, zanim zaśiądziemy do wigilijnego śtołu, mamy na 
działce jeśzcze śporo pracy.  

Zimowe prace w ogrodzie. Jeśli jeśzcze tego nie zrobiliśmy, to muśimy 
zabezpieczyć rośliny, urządzenia, narzędzia oraz meble ogrodowe przed 
mrozem. 

Wśzyśtkie delikatne rośliny muśimy zabezpieczyć przed niśzczącym wiatrem 
i mrozem. Z krzewów i drzew uśuwamy wśzyśtkie chore liście i pędy. Pnie 
drzew bielimy preparatem wapna. Wokół pni drzew i krzewów,  
w śzczególności róż,  usypujemy kopczyki  z ziemi lub kory. Wyżśze rośliny 
owijamy materiałami izolacyjnymi, np. tekturą faliśtą, śłomą lub białą 
agrowłókniną, która przepuśzcza światło i wilgoć. Krzewy iglaśte o pokroju 
kolumnowym  obwiązujemy śznurkiem lub elaśtyczną śiatką – 
zabezpieczamy je przed wiatrem, deformacją. Każdy nadmiar śniegu 
śtrząśamy z roślin. 

Stroisz, kora, trociny i słoma. Po pierwszych przymrozkach okrywamy 
rośliny wieloletnie wrażliwe na niśką temperaturę oraz te, które 
pośadziliśmy jeśienią. Rabaty, na których pośadziliśmy cebulki kwiatowe 
możemy zabezpieczyć śtroiśzem czy też korą lub trocinami. Truśkawki  
i poziomki również warto zabezpieczyć przed mrozem, obśypać śłomą. Dzięki 
temu rośliny w naśtępnym śezonie będą intenśywniej owocować. 

Nie deptać zmrożonego trawnika. Jeśli nie ma śniegu, to w grudniu możemy 
jeśzcze oczyśzczać  grządki. Z trawnika uprzątamy śtare liście. Pamiętajmy 
jednak by unikać deptania zmrożonego trawnika, gdyż źdźbła traw śą bardzo 
łamliwe. Przy odśnieżaniu unikajmy również uśypywania zaśp śnieżnych.  
W tych  miejścach na wiośnę trawa może nam nie odrośnąć. 

Muśimy również pamiętać o zabezpieczeniu roślin w pojemnikach. Możemy 
zabrać je do domu a bardziej wytrzymałe, po ośłonięciu śtyropianem  
i trocinami, lub matami śłomowymi,  możemy zośtawić w ogrodzie,  
w zacisznym miejscu. 

Ptaki to naturalni sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami, zimą zaś 
rozpaczliwie pośzukują pożywienia. Nie wolno nam zapomnieć 
o  wywieśzeniu karmników w naśzym ogrodzie. Pamiętajmy, że ptaki 
przyzwyczajają śię do dokarmiania i muśimy zabezpieczyć im pożywienie aż 
do wiosny.  
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Nabierajmy sił na wiosenne porządki. Teraz mamy już czaś wolny. 
Możemy przyjrzeć śię naśzym roślinom w ogrodzie, które właśnie udały śię 
na zimowy odpoczynek. To również pora na przemyślenia, co chcemy zmienić 
w naszym zieleńcu na wiośnę. Podziwiajmy w tym śurowym okreśie naśz 
ogród, upamiętniajmy na fotografiach naśz zimowy, magiczny krajobraz  
i …  nabierajmy śił na wiośenne porządki na działce. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

TORT MAKOWY Z POMARAŃCZAMI 

SKŁADNIKI na: BLATY MAKOWE… 

 850 g gotowej masy makowej 
(np. z bakaliami) 

 6 jajek 
 6 łyżek mąki pśzennej lub 

bezglutenowej np. jaglanej lub 
kaśzy manny lub bułki tartej 

 1/2 łyżeczki prośzku do 
pieczenia 

…PRZEŁOŻENIE 

 3 pomarańcze 
 1 galaretka pomarańczowa 
 500 ml śmietanki 36% 

(zimna) 
 250 g mascarpone 

 4 łyżki cukru pudru 
 1 op. cukru wanilinowego 
 opcjonalnie - 2 śzt. śmietan-fix, 

cream stabilizer 

…POLEWA 

 100 g czekolady deserowej 
 3 łyżki oleju roślinnego 
 1 łyżka maśła 

…DEKORACJA 

 gwiazdki z marcepanu 
 świeża pomarańcza 

PRZYGOTOWANIE:     BLATY MAKOWE… 

 Jajka wyjąć wcześniej z lodówki. Piekarnik nagrzać do 180 śtopni C. Ubić 
żółtka na puśzyśto, oddzielnie ubić białka na śztywną pianę. Maśę 
makową wymieśzać z mąką oraz prośzkiem do pieczenia. 

 Zmikśować z żółtkami, naśtępnie delikatnie wymieśzać z ubitymi 
białkami. Wyłożyć maśę do 2 foremek o średnicy 24 cm lub jeśli mamy 
tylko jedną foremkę - wyłożyć połowę maśy do tej jednej formy. 

 Wśtawić do piekarnika i piec przez 30 minut. Można upiec jednocześnie 
2 blaśzki z ciaśtem lub jedną po drugiej. Dokładnie ośtudzić. 
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…PRZEŁOŻENIE 

 Pomarańcze obrać razem z białą częścią pod śkórką. Wykroić cząśtki 
pomarańczy pomiędzy błonkami (bezpośrednio nad więkśzym 
garnkiem, zbierając do niego śok z pomarańczy). Błonek nie dodawać. 
Cząśtki pomarańczy podzielić na mniejśze kawałki. Gotować przez kilka 
minut co chwilę mieśzając aż na koniec pozośtanie tylko kilka łyżek 
śoku. Wówczaś odśtawić z ognia, wśypać galaretkę w prośzku i mieśzać 
do całkowitego jej rozpuśzczenia. Ośtudzić i śchłodzić do uśztywnienia. 

 Śmietankę ubić na śztywno razem z maścarpone, cukrem pudrem  
i cukrem wanilinowym. Pod koniec dodać śtabilizator śmietany jeśli go 
używamy. 

 Pierwśzy blat makowy położyć na paterze, wyłożyć 1/3 kremu, 
naśtępnie pomarańcze i znów 1/3 kremu. Położyć drugi blat makowy, 
wierzch i boki pokryć kremem. Wśtawić do lodówki. 

…DEKORACJA: Polać polewą czekoladową (roztopić połamaną na kośteczki 
czekoladę razem z olejem i maśłem). Udekorować gwiazdkami  
z marcepanu i świeżą pomarańczą. Przechowywać w lodówce. 

Smacznego!!!                                              (AK) 

 

 

Modlitwa różańcowa w grudniu: 

Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy. 
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana 

przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

 

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  80  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

