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                      Jak dobrze przeżyć Mszę świętą? 

Wpadasz do kościoła minutę przed rozpoczęciem Mszy świętej  

i dziwisz się, że jesteś rozproszony? Podczas czytań błądzisz 

wzrokiem po obrazach w bocznych nawach, a na kazaniu układasz 

listę zakupów? Nerwowo zerkasz na organistę, który zaczyna 

kolejną zwrotkę pieśni po Komunii świętej? Chyba pora na kilka 

przemyśleń. 

Zrozum, że jesteś w Niebie 

Podczas kaz dej Mszy s więtej mamy do czynienia z Kro lestwem 

Niebieskim, kto re nadchodzi, a przez Komunię s więtą łączymy się  

z mieszkan cami Nieba. Eucharystia jest, zgodnie ze słowami s w. Jana 

Pawła II, szczytem i z ro dłem z ycia chrzes cijan skiego dla kaz dego 

człowieka, niezalez nie od jego powołania i stanu: czy jest księdzem, czy 

osobą konsekrowaną, czy z yje samotnie, czy w małz en stwie, w kaz dym 

przypadku Eucharystia jest pomocą w dalszej drodze do Boga. 

Kaz dy chrzes cijanin jest powołany do s więtos ci i kaz dy jest powołany do 

bycia mistykiem, gdyz  za tym ostatnim nie kryją się przede wszystkim 

dos wiadczenia nadnaturalne, jak lewitacja, ekstaza czy bilokacja, lecz 

osobista pogłębiona relacja ze Stwo rcą i Zbawicielem. Przychodząc na 

Mszę s w., faktycznie wkraczamy w sferę sacrum, sferę, która nie należy 



już do świata doczesnego, tego, kto ry nas otacza, ze wszystkimi naszymi 

troskami i zmartwieniami, a takz e sukcesami. Stąd w kos ciołach  

w przedsionku jest umieszczana woda s więcona, a my czynimy znak 

krzyz a, odrywając się poniekąd od codziennos ci. Z przedsionka kos cioła 

wchodzimy dalej, przed ołtarz, w s wiat, gdzie liczy się nasza osobista 

relacja Bo g – ja. Im bardziej jestes my otwarci na pogłębienie tej więzi  

z Panem Jezusem, tym więcej łask jestes my w stanie przyjąc . Tylko na 

czym polega owo przygotowanie? 

Pozwól sobie na ciszę i skupienie 

Ojcowie Kos cioła, Doktorzy Kos cioła, mistycy podkres lają rolę skupienia 

oraz ciszy. Trzeba słyszec  to, co do nas jest mo wione, trzeba słuchac . Nie 

moz na słuchac , będąc mys lami gdzies  daleko, mys ląc o tym, z e trzeba juz  

wyjs c  z kos cioła i załatwiac  ro z ne sprawy. Cisza jest takim naczyniem, 

kto re moz e wypełnic  sobą Pan Jezus. Skupienie na Słowie Boz ym, na 

homilii, na przez yciu tajemnicy S mierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa 

pomaga w pełnym uczestnictwie w z yciu Kos cioła. Mało ostatnio kładzie 

się akcent na fakt, iz  w Mszy św. przeżywamy te same zbawcze 

wydarzenia z życia Syna Bożego, kto re miały miejsce 2000 lat temu.  

W sposo b bezkrwawy, jak przypomina Sobo r Trydencki, dokonuje się ta 

sama ofiara, co na krzyz u. Mimo upływu czasu mamy moz liwos c  

uczestnictwa w niej, poniewaz  Pan Jezus umarł na krzyz u za kaz dego  

i kaz dą z nas, niezalez nie od czasu i przestrzeni, dlatego mo wimy, z e 

Ofiara Krzyz owa jest ponadczasowa. 

Zaproś Ducha Świętego 

Oczywis cie czasem rozproszenie na modlitwie zdarza się kaz demu. 

Natomiast niewielu walczy o skupienie. Nie bez przyczyny przed 

słuchaniem Słowa Boz ego na Mszy s w. prosimy Pana o przebaczenie 

grzecho w, wznosimy modły, wychwalamy Boga, choc  moz e wewnętrznie 

czujemy się zdołowani lub zdominowani przez nasze troski. Pan Jezus 

obiecał nam posyłac  Ducha S więtego, Kto ry modli się za nas, gdy my nie 

potrafimy (jak to pisze s w. Paweł). Powinnis my poprosić Ducha 

Świętego o łaskę skupienia, umiejętnos ci godnego przez ycia Mszy s w. 

Nie prosimy, nie otrzymujemy. Pan Bo g nie chce nas do niczego zmuszac . 



Taka jest siła wolnej woli, kto rą jestes my obdarowani. Przygotowanie 

wymaga od nas wysiłku, zaangaz owania, aby usłyszec  głos Boz y, przyjąc  

Pana Jezusa do serca w Komunii s więtej. 

Zaangażuj się sercem i rozumem 

Wiara w to, z e Bo g moz e wszystko, zatem moz e takz e i nas usposobic  do 

dobrego bez naszego wysiłku, jest niechrzes cijan ska, 

poniewaz  chrześcijaństwo zawsze zakłada wysiłek ze strony 

człowieka. Nie jestes my marionetkami w rękach Stwo rcy, lecz 

stworzeniami, kto re powołał do istnienia ze swojej Miłos ci, dając nam 

takz e wolną wolę. Oczywis cie nie mamy w tym z adnej zasługi, bo darmo 

otrzymalis my łaskę przez Jezusa Chrystusa. Ale ten fakt nie zwalnia nas  

z wysiłku na rzecz budowania więzi z Bogiem. Jes li Pan daje łaskę,  

iz  napełnia Sobą człowieka, nawet gdy ten nic nie czuje, nadal trwa 

wspo łpraca ze Stwo rcą, polegająca na chęci otworzenia się na Pana Boga, 

na zaufaniu Mu i na poproszeniu o pomoc. Wielcy s więci, mistycy trudzili 

się o łaskę Boz ą, walczyli o nią. Włas ciwie trzeba byłoby dodac , iz  nie 

walczyli o łaskę, aby ją „wysłuz yc ”, lecz walczyli ze sobą  

i z własnymi słabos ciami, z ospałos cią, z lenistwem duchowym. Bo wiara 

w to, iż nic nie muszę robić, aby napełniać się miłością Boga, jest 

myśleniem magicznym, podszytym pychą. 

Bądź jak Maria 

Warto przy tym dodac , iz  zaufanie Bogu polega na tym, iz  On sam będzie 

działał w naszym z yciu, w kaz dej naszej trosce. Wystarczy, abys my Mu 

uwierzyli i oddali to. To, co dla większos ci ostatnio jest niewyobraz alne, 

to chęc  Stwo rcy do zajmowania się naszymi „przyziemnymi” sprawami.  

A przeciez  Pan Jezus chodził po s wiecie, stał się człowiekiem, więc zna to 

wszystko, co się nam przydarza. Dlatego na Mszy świętej powinniśmy 

być jak Maria, która siedziała u stóp Jezusa, słuchając tego, co ma nam 

do powiedzenia, w obecności z Bogiem. Starajmy się zawalczyc   

o wyciszenie, pros my Ducha S więtego o pomoc. Miejmy odwagę  

i chciejmy przez yc  Eucharystię tak, abys my potem z Nim w sercu mogli 

promieniowac  na zewnątrz. Bez Miłos ci nie da się okazywac  miłos ci 

innym. 
Z ro dło: www.bosko.pl/wiara/Jak-dobrze-przezyc-Msze-swieta.html 

https://www.bosko.pl/wiara/Jak-dobrze-przezyc-Msze-swieta.html
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Kącik dla Milusińskich 

 

Kochani, przed nami kolejna zagadka, kto ra będzie dotyczyc  biblijnych miejsc.  

Spos ro d dwo ch odpowiedzi wybierzcie tę włas ciwą. Na odpowiedzi czekam 

do niedzieli 17 stycznia. 

Zagadki z poprzedniej gazetki rozwiązała Maja Markiewicz – gratulacje! 

 

1. Gdzie urodził się Jo zef – w Betanii czy w Betlejem? 

2. Gdzie dorastał Jezus – w Nazarecie czy w Jerozolimie? 

3. Gdzie nauczał Jan Chrzciciel – na pustyni czy w mies cie? 

4. Gdzie został ochrzczony Jezus – nad rzeką czy nad jeziorem? 

5. Do kto rego pan stwa uciekli z Jezusem Jo zef i Maryja, gdy chłopca chciał 

zgładzic  kro l Herod – dl Libanu czy do Egiptu? 

6. Skąd pochodzili mędrcy, kto rzy odwiedzili Jezusa – ze Wschodu czy  

z Zachodu? 

7. Do kto rego miasta Jezus wjechał na osiołku – do Jerycha czy do 

Jerozolimy? 

8. Gdzie odbyła się ostatnia wieczerza – w izbie czy w grodzie? 

 (HŁ)              

                                         

Do wieczności w grudniu odeszli: 
 

1. śp. Jan Kamuda – Dychów 
2. śp. Jan Misztal – Dychów 
3. śp. Stefan Kowal – Dychów 
4. śp. Bogumiła Duchant – 

Dychów 
5. śp. Czesław Kawecki – Stary 

Zagór 
 
 

Sprawozdanie za rok 2020: 
 
Sakrament Chrztu – 16 
I Komunia Święta – 7 
Bierzmowanie – 14 
Śluby – 4 
Pogrzeby – 23 
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SPOTKANIA KOLĘDOWE NA MSZY ŚWIĘTEJ GODZ.17.00 

W KOŚCIELE W DYCHOWIE 

12.01.2021 wtorek  

Dąbki, Domy nad Bobrem, Prądocinek, Brzezinka, Chromów 

13.01.2021 środa 

Stary Zagór  

14.01.2021  czwartek 

Dychów - ul. Sportowa numery od 56A do 63 

Dychów – ul. Rybacka numery od 55D do 50 i 49A, 49, 47A, 48, 48A 

Dychów – ul. Kwiatowa i Prądocińska do numeru 64 

15.01.2021 piątek 

Dychów – ul. Spacerowa i Strumykowa, czyli numery od 21 do 34 

Dychów – Osiedle Słoneczne i numery 46A, 46B, 43, 41, 40, 36 i oraz nr.18 
Dychów - numery 8,9,7 i bloki 13,14 

18.01.2021 poniedziałek 

Dychów  - Osiedle Zielona Polana  

Dychów - blok 7A, oraz dom numer 7 

Dychów - numery 1 do 6 (żółty blok), 68B i ul. Leśna nr. 65, 65A, 65B, 65C, 

65D 

19.01.2020 wtorek 

Dychów - blok 68 i 68A 

 
Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie: 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
STYCZEŃ 2021 
NIEDZIELA 10.01.2021 
godz. 8.00 – śp. Emilia Ficek w 30 
dni po pogrzebie 

godz. 11.00 – śp. Aniela, 
Wawrzyniec, Maria, Józef Bielecki  
i zmarli z rodziny 
WTOREK 12.01.2021 
godz. 17.00 – o Boże 

błogosławieństwo w Nowym Roku 

dla rodzin, mieszkańców: Dąbki, 

Domy nad Bobrem, Prądocinek, 

Brzezinka, Chromów 

ŚRODA 13.01.2021 
godz. 17.00 – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
dla rodzin, mieszkańców: Stary Zagór 
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CZWARTEK 14.01.2021 
godz. 17.00 – – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
dla rodzin w Dychowie:  
ul. Sportowa numery od 56A do 63, 
ul. Rybacka numery od 55D do 50  
i domy 49A, 49, 47A, 48, 48A,  
ul. Kwiatowa i Prądocińska do 
numeru 64 
PIĄTEK 15.01.2021 
godz. 17.00 – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
dla rodzin w Dychowie:  
ul. Spacerowa i Strumykowa, czyli 
numery od 21 do 34, Osiedle 
Słoneczne i domy 46A, 46B, 43, 41, 
40, 36 i oraz nr.18, numery 8,9,7  
i bloki 13,14 
SOBOTA 16.01.2021 
godz. 17.00 – śp. Jan Misztal – od 
żony 
NIEDZIELA 17.01.2021 
godz. 8.00 – w intencji dzieci, 
wnuków i prawnuków w Polsce i za 
granicą, o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej w Nowym 
Roku 
godz. 11.00 – śp. Jan Kamuda w 30 
dni po pogrzebie 
PONIEDZIAŁEK 18.01.2021 
godz. 17.00 – o Boże 
błogosławieństwo w Nowym Roku 
dla rodzin w Dychowie: Osiedle 
Zielona Polana, blok 7A, oraz dom 
numer 7, numery 1 do 6 (żółty 
blok), 68B i ul. Leśna nr. 65, 65A, 
65B, 65C, 65D 
 

WTOREK 19.01.2021 
godz. 17.00 – o Boże 

błogosławieństwo w Nowym Roku 

dla rodzin w Dychowie: Bloki 68  

i 68A 

ŚRODA 20.01.2021 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
CZWARTEK 21.01.2021 
godz. 17.00 – za wszystkie Babcie  
z okazji ich święta 
PIĄTEK 22.01.2021 
godz. 10.00 – w intencji Marianny  
i Tomasza, dziękczynno-błagalna 
SOBOTA 23.01.2021 
godz. 17.00 – śp. Stefan Kowal – od 
rodziny Mielnik 
NIEDZIELA 24.01.2021 
godz. 8.00 – śp. Jan Misztal w 30 dni 
po pogrzebie 
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Nieznajemski w 3 rocznicę śmierci 
SOBOTA 30.01.2021 
godz. 17.00 – w intencji Anieli  
z okazji 6 urodzin oraz w intencji jej 
rodziców i rodzeństwa 
NIEDZIELA 31.01.2021 
godz. 8.00 – śp. Bogumiła Duchant – 
od rodziny Mielnik 
godz. 11.00 – w intencji Maji  
i Przemysława z okazji urodzin 
 
LUTY 2021 
WTOREK 02.02.2021 
godz. 17.00 – śp. zmarli rodzice 

Janina i Tadeusz Łoś 
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ŚRODA 03.02.2021 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
PIĄTEK 05.02.2021 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszych rodzin, ojczyzny i świata 
SOBOTA 06.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Stefan Kowal –  
od Krystyny Grabowskiej 
NIEDZIELA 07.02.2021 
godz. 8.00 – śp. ks. Witold Kosicki, 
śp. Emilia i Jan 
godz. 11.00 – śp. Jan Misztal –  
od rodziny Misztal z lubelskiego 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

  
STYCZEŃ 2021 
NIEDZIELA 10.01.2020 
godz. 9.30 – śp. Sylwester 
Kaczkowski w 2 rocznicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 
godz. 17.00 – o Boże 

błogosławieństwo w Nowym Roku 

dla rodzin w Bronkowie: domy 

numery od 59 do 77C 

NIEDZIELA 17.01.2021 
godz. 9.30 – śp. Stanisława 
Sapikowska w 14 rocznicę śmierci    
NIEDZIELA 24.01.2021 
godz. 9.30 – śp. Karolina, Jan Hasiuk, 
śp. Stanisława, Władysław 
Wankowicz   
 
 

NIEDZIELA 31.01.2021 
godz. 9.30 – śp. Elżbieta Klinik   
w 2 rocznicę śmierci   
 
LUTY 2021 
WTOREK 02.02.2021 
godz. 9.30 – śp. Henryk, Stanisław 

Kałwińscy 

CZWARTEK 04.02.2021 
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 07.02.2021 
godz. 9.30 – śp. Michał Ilczuk 

 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
STYCZEŃ 2021 
NIEDZIELA 10.01.2020 
godz. 12.30 – śp. Stefan Kowal –  
od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Brzózki 
NIEDZIELA 17.01.2021 
godz. 12.30 – śp. Stefan Kowal –  
od Rady Parafialnej w Brzózce 
NIEDZIELA 24.01.2021 
godz. 12.30 – śp. Stefan Kowal –  
od Róży Różańcowej w Brzózce 
NIEDZIELA 31.01.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 
LUTY 2021 
WTOREK 02.02.2021 
godz. 11.00 – za parafian 

NIEDZIELA 07.02.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK) 



8 
 
 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

 
Jak zwykle nowy rok z reguły przynosi wiele zmian  

w prawie a zwłaszcza w obecnych dynamicznych. Przedstawię 
dzisiaj kilka z nich najbardziej istotnych. 

Bardzo waz ną sprawą jest wyro wnanie emerytur dla oso b, 
kto re urodziły się w 1853 roku i przeszły na tak zwane 
wczes niejsze emerytury. W 2013 roku weszły przepisy, kto re 
sprawiły, z e osobom będącym na wczes niejszych emeryturach 
pomniejszono s wiadczenia emerytalne, a najbardziej protestował w tym przedmiocie 
rocznik 1953. w 2019 roku poprawiono ten przepis i na razie umoz liwiono emerytom 
z tego rocznika odzyskac  utracone pieniądze. Takich emeryto w jest w kraju 63 tysiące. 
Podkres lic  nalez y, z e są dwie grupy takich emeryto w: 
a/ emeryci, kto rzy mimo z e potem osiągnęli pełny wiek emerytalny pozostali na 
wczes niejszej emeryturze, 
b/ emeryci, kto rzy potem przeszli na  zwykłą emeryturę i stracili na tym. 

Ci z grupy pierwszej muszą do 11 stycznia 2021 złoz yc  w ZUS wniosek  
o przejs cie na powszechną emeryturę i zostanie im wyliczona korzystniejsza 
emerytura a emerytom z drugiej grupy ZUS samoistnie wyliczy wysokos c  utraconych 
kwot. Wyliczone kwoty zostaną wyro wnane w najszybszych moz liwych terminach 
wypłat i po potrąceniu 17% podatku przekazane uprawnionym. Jak wskazują 
wyliczenia przeciętne wyro wnanie moz e wynies c  12000 zł. 

Kolejną sprawą jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 złotych   będzie 
ono musiało wynies c  2800 zł brutto  / na rękę 2061 zł/. Wzrasta ro wniez  minimalna 
stawka godzinowa  do kwoty 18,30 brutto  a w ubiegłym roku wynosiła 17 zł. 
S wiadczenia pochodne ro wniez  wzrastają jak choc by dodatek za pracę w godzinach 
nocnych. Bardzo istotnym jest wzrost kwoty wolnej od potrącen  komorniczych  kto ra 
liczona jest od wynagrodzenia minimalnego. 

W kodeksie pracy  zostanie wreszcie uregulowana praca zdalna, ale szczego ły 
podam dopiero po ukazaniu się przepiso w będących jeszcze w opracowaniu. Wreszcie 
wydłuz ony zostanie urlop dla ojco w z 14 dni do dwo ch miesięcy, zgodnie  
z prawodawstwem UE. Ostatecznie tez  okres lono zasady wypłat 13 i 14 emerytury. 
Obie mają wynies c  1250 zł brutto, przy czy 14 będzie w całos ci przysługiwała 
emerytom  nie osiągającym więcej niz  2900 zł brutto a powyz ej tej kwoty będzie 
zmniejszana złoto wka za złoto wkę. 

To są aktualne, istotne zmiany. Kon cząc z yczę wszelkiej pomys lnos ci w Nowym 
Roku.                                                                                                                                     (ZP) 
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SPOTKANIE Z BOGIEM CZ.  2 

*** 

Świat nie jest najlepiej urządzony. Wielu ludzi o tym wiedziało i my też o tym 
wiemy. I wielu bardzo mądrych ludzi usiłowało rehabilitować Boga za świat, 
który stworzył. Od czasów Platona do czasów Gottfrieda Leibniza najtęższe 
umysły ludzkie wysilały się w tym celu, aby zrehabilitować Boga za zło  
i niedoskonałości, jakie na Jego świecie istnieją. A wszystkie wysiłki zmierzały 
do tego, aby za wszystko zło, jakie na świecie jest, odpowiedzialnym uczynić 
ludzką wolność. To człowiek miał być winny złu i grzechowi na świecie 
istniejącemu. I Chrystus, zdaje się, w swoisty sposób także dotknął tego 
wielkiego nieśmiertelnego zagadnienia: kto jest winny temu, że na świecie 
jest zło, że świat jest taki jaki jest? 

Chrystus mówi, że miłość leżała u podstaw wcielenia. „Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego umiłowanego dał…” Miłość! Ale wydaje się, że nie tylko 
ta miłość Ojca do ludzi była u podstaw wcielenia. Wydaje się, że istniała tam 
także inna miłość: miłość Syna do Ojca. Syn zdecydował się na wcielenie 
dlatego, aby przez swój akt wcielenia „zrehabilitować” Ojca za świat, który 
stworzył. Od tego czasu wszystkie pięści, które z ziemi do nieba się podnoszą, 
aby Bogu grozić za zło na świecie istniejące, zatrzymują się na Jego krzyżu. 
Wielka idea, wielka koncepcja: nie teorią, nie słowem, ale czynem 
„rehabilitować” Boga za świat, który stworzył. (…) Bóg jest miłością. Bóg, 
stwarzając świat, nie popełnił grzechu. Bóg stworzył świat z miłości. Od 
początku do końca Chrystus będzie to ludziom powtarzał: akt stworzenia nie 
jest aktem upadku Boga, lecz aktem ukochania przez Boga ludzi i istnienia. 
(Nadzieja czeka na słowo, 37–38) 

*** 

Błogosławieństwa są pieśnią, którą śpiewa Bóg, chwaląc swoje stworzenie.  
W modlitwie to człowiek wyśpiewuje pieśń chwały Bogu, a tu jest odwrotnie. 
To Bóg mówi: błogosławieni… Błogosławieni, czyli godni zachwytu, 
naprawdę wielcy i wspaniali. (…) Bóg jak gdyby formułuje przykazania  
w stosunku do samego siebie, a nie do ludzi. Nie nakazuje: bądź ubogi…, tylko 
opowiada, czym się zachwycił. Skoro się zachwycił, nie może potępić i – tym 
samym – w pewien sposób zobowiązuje siebie. (Przekonać Pana Boga, 206) 
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*** 

Zazwyczaj mówi się tak: człowiek poszukuje pełnego szczęścia, ale na tej 
ziemi znaleźć go nie może, więc „otwiera się” na Boga. Wynika z tego, że wiara 
jest ściśle powiązana z pragnieniem szczęścia – jest owocem tego pragnienia. 
(…) Spotykając te i tym podobne propozycje, czuję narastający we mnie 
protest. Myślę sobie: kto tak szuka, nigdy nie znajdzie. „Otworzy się” na 
szczęście i… rozminie z łaską. Przydarzy mu się to, co przydarzyło się 
Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami: otwarła na oścież drzwi swego domostwa 
i Oblubieniec odszedł. Dlaczego? 

Z prostego powodu: kto się otwiera, wyznacza miarę Oblubieńcowi. Kto chce 
widzieć, chce zamknąć Boga w obszarze własnych źrenic; kto chce słyszeć, 
nagina Jego głos do głosów tego świata. Cóż z tego, że usłyszy i zobaczy, skoro 
ten, kogo zobaczy i usłyszy, nie będzie już Bogiem? Złudzenie Boga weźmie za 
Boga. Dlatego temu, kto mi mówi, że szuka Boga i nie znajduje Boga, mam 
ochotę powiedzieć: może lepiej przestań. 

Stosunek między wiarą a szukaniem jest odwrotny, niż się zazwyczaj wydaje. 
To nie poszukiwanie wiary jest źródłem wiary, ale wiara jest źródłem 
poszukiwania. Nikt nie szuka, nie wierząc, że znajdzie. Szuka ten, kto wierzy. 
Z pewnością nie szuka wtedy swego nieszczęścia. Ale musi być gotowy nawet 
na nieszczęście. Bóg przychodzi nie tylko jako szczęście nieszczęśliwych, ale 
również jako nieszczęście szczęśliwych. Miary ludzkiego szczęścia nie są 
miarami Boga. (Zrozumieć własną wiarę, 15–16) 

*** 

Święty Jan od Krzyża pisze bardzo surowo o tym, że dusza, która chce spotkać 
Boga, musi wykreślić, wyrzucić z siebie wszystko to, co było dotąd. Musi 
przekreślić swoją pamięć. Musi przekreślić pamięć dlatego, że Pan Bóg 
przychodzi do człowieka zawsze inaczej, niż przychodził dotychczas. Żadne 
słowo nie może zamknąć Boga i Jego bogactwa. Żadne duchowe przeżycie, 
żaden zachwyt duchowy nie może Boga ogarnąć. I dlatego człowiek, który 
przywiązał się do jakiegoś jednego słowa, do jakiegoś jednego zachwytu, 
zostałby, jak ten wędrowiec na drodze, przywiązany do jednego widoku. 
(Wiara ze słuchania, 59) 
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*** 

Chrystus odszedł. Wydarzenie Odkupienia na krzyżu dokonało się (…) Co 
pozostało? Pozostał głos Nieobecnego. My wiemy, że głosy nieobecnych są 
czasami o wiele mocniejsze od głosów obecnych. Groby mają dziwną moc 
przemawiania. Pozostał więc po Chrystusie głos. Głos, który starał się mówić: 
„Jeżeli chcesz, możesz…” (…) Nie ma przymusu. Im większa wartość, tym 
większa wolność. Im bardziej boski jest Bóg, tym większą wolność ma Piotr. 
„Jeżeli chcesz, możesz, ale nie musisz”. Odkupienie przynosi ze sobą 
doświadczenie wolności. Najgłębsze z możliwych doświadczenie wolności. 
(Nadzieja czeka na słowo, 130) 

(AK)

  

 

PORADY OGRODNICZE  

NA STYCZEŃ 

Kalendarz ogrodnika 
 

W styczniu zaczynamy drobne 
prace pielęgnacyjne. Nowy rok, 

nowy sezon, nowe plany, ale 
ogród jeszcze śpi, więc trzeba 

trochę poczekać z intensywnym 
działaniem. Pozostają do 

wykonania jedynie drobne 
prace pielęgnacyjne. 

Drzewa i krzewy ozdobne liściaste.  
Jeśli chcemy łatwo i niedrogo rozmnożyć jaśminowiec, forsycję, ligustr lub 
wierzbę, czas przygotować ich sadzonki zdrewniałe. Ścinamy gałązki, 
owijamy je folią i wkładamy na dwa, trzy miesiące do lodówki (co kilka dni 
wietrzymy je, żeby nie zapleśniały). Gdy tylko ziemia rozmarznie, sadzonki 
potniemy na mniejsze kawałki i umieścimy w gruncie. 
 
 

https://kosciol.wiara.pl/doc/5158157.Spotkanie-z-Bogiem
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Iglaki.  
Sprawdzamy, czy odmiany kolumnowe nadal są dobrze zabezpieczone przed 
deformacją pod wpływem czap śniegu. Jeżeli sznurek lub siatka, którymi są 
owinięte, nadmiernie się poluzowały, związujemy je mocniej. Z odmian  
o szerokim pokroju w razie dużych opadów jak najszybciej strzepujemy śnieg. 
Drzewa i krzewy owocowe.  
Bielimy wapnem grube pnie i konary, aby mniej się nagrzewały w słońcu. 
Zmniejszymy w ten sposób różnice między temperaturą tkanek roślinnych  
w dzień i w nocy. Zabieg chroni korę przed pękaniem i pojawianiem się ran 
zgorzelinowych. Najłatwiej przygotować roztwór do bielenia rozrabiając 2 kg 
wapna palonego w 10 l wody. Aby wapna nie zmywały deszcze, dobrze jest 
dodać do roztworu kleistą zawiesinę ugotowaną ze zwykłej mąki pszennej. 
W pogodne dni dokładnie oglądamy pnie i konary, aby sprawdzić, czy nie ma 
na nich jaj szkodników. Gdyby się pojawiły, zmiatamy je szczotką do jakiegoś 
pojemnika i zakopujemy głęboko lub palimy. 
Byliny. Jeżeli jesienią przygotowaliśmy doniczki z roślinami cebulowymi, 
możemy zacząć je pędzić, tzn. pobudzać do kwitnienia. Pojemniki przenosimy 
z ogrodu lub balkonu do domu. Początkowo mogą stać w ciemnym miejscu 
najlepiej w temperaturze 10-15OC (gdy będą miały za ciepło, wytworzą 
niewykształcone, tzw. papierowate, kwiaty). Gdy wykiełkują i osiągną 10 cm 
wysokości, doniczki przenosimy w jasne miejsce o temperaturze 18-20℃.  
W czasie kwitnienia rośliny znów powinny mieć nieco chłodniej, żeby za 
szybko nie przekwitły. 
Trawnik. 
Na nowych posesjach, gdzie jeszcze nie założono ogrodu, warto przyjrzeć się, 
jak przebiegają dróżki wydeptywane przez domowników na śniegu. Zarys 
ścieżek nanosimy na plan ogrodu, a w terenie (zanim śnieg stopnieje) 
zaznaczamy je kołeczkami. Wiosną przy zakładaniu trawnika zaplanujemy  
w tych miejscach utwardzone nawierzchnie, żeby uniknąć wydeptywania 
trawy. 
Oczko wodne.  
Jeśli mamy w zbiorniku ryby, pilnujemy, by powierzchnia wody nie zamarzła 
całkowicie. Skucie tafli lodem odcina zwierzętom dostęp tlenu i naraża je na 
śmierć. Dobrym sposobem zapobiegania zamarzaniu przerębla jest 
umieszczenie w nim brzęczyka poruszającego wodę. Można go kupić  
w sklepie akwarystycznym. Niestety, sprawdza się tylko przy niezbyt dużych 
mrozach. Gdy temperatura spada poniżej -10oC, lód z przerębli trzeba 
codziennie usuwać mechanicznie. 
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Kwiaty balkonowe i tarasowe.  
Wszystkie rośliny przechowywane w pomieszczeniach właśnie teraz 
najbardziej cierpią z powodu niedoboru światła. Nie służy to zwłaszcza 
okazom stojącym w zbyt ciepłych pomieszczeniach. Trzeba się liczyć z tym, 
że wypuszczą wiele długich, wiotkich i jasnych pędów. Pod koniec miesiąca 
warto je przyciąć, co pobudzi rośliny do rozkrzewienia się. Przyrosty, które 
rośliny wypuszczają po takim zabiegu, są już na ogół mocniejsze, a ich 
wzrostowi sprzyjają wydłużające się dni. 
Projektowanie to sztuka.  
Zima to dobry czas na zaprojektowanie ogrodowej rabaty. Zaczynamy od 
oceny warunków w miejscu, gdzie chcemy posadzić rośliny. Uwzględniamy 
oświetlenie oraz wilgotność i żyzność gleby. Następnie wypisujemy rośliny 
odpowiednie do wybranego miejsca. Na liście powinny się znaleźć gatunki 
kwitnące o różnych porach roku oraz o zróżnicowanej wielkości i pokroju.  
W zestawieniu uwzględniamy krzewy, byliny i rośliny sezonowe. Na papierze 
w kratkę rysujemy plan rabaty w odpowiedniej skali. Rozmieszczamy 
wybrane rośliny tak, by niższe znalazły się na obrzeżach, a wyższe w środku. 
Staramy się je tak pomieszać, by w każdym miesiącu w kilku miejscach rabaty 
coś kwitło. Takie planowanie to żmudna praca i zajmie nam na pewno kilka 
wieczorów, ale satysfakcja murowana. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

PULPETY 
Pulpeciki, czyli kulki doprawionego mięsa 
mielonego gotowane w aromatycznym 
sosie to danie, które lubią szczególnie 
dzieci. 
Są proste do przygotowania i mają 
przewagę nad kotlecikami taką, że są 
zdrowsze i mniej kaloryczne bo nie smażone 
a także szybciej można je przygotować, bo kulki od razu wrzucamy wszystkie 
do garnka. 
Można przygotować je na wiele sposobów gotując czy to w sosie 
pomidorowym, dyniowym, koperkowym czy innym. Dziś proponujemy  wam 
pulpeciki w bardzo prostym sosie jogurtowym. 
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Składniki:   400g mielonego mięsa, 1 jajo, 4 łyżki kaszy manny, 3 łyżki 
utartego sera żółtego, sól, ząbek czosnku, łyżeczka oregano, łyżeczka suszonej 
natki pietruszki 

Sos: 2 małe cebule, 2 ząbki czosnku, mała marchewka,400ml bulionu,30ml 
oliwy,200ml jogurtu,1 łyżka mąki 

Wykonanie: 
Mięso wymieszać z jajkiem, kaszą, serem, przeciśniętym przez praskę 
czosnkiem i przyprawami. 
Formować małe pulpeciki, układać na talerzu i wstawić do lodówki do czasu 
gotowania. 
Cebulę posiekać drobno, marchew zetrzeć na tarce i zeszklić na oliwie. 
Dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, bulion i gotować wszystko ok 5 min. 
W tym czasie jogurt wymieszać z mąką, a następnie zahartować dodając do 
niego chochlę gorącego bulionu. Jogurt wlać do bulionu, zagotować, doprawić 
do smaku. 
Do sosu delikatnie powkładać klopsiki jeden obok drugiego, przykryć 
przykrywka i gotować na wolnym ogniu, w międzyczasie klopsiki delikatnie 
przewrócić na druga stronę. 
Podawać z ugotowanymi ziemniakami tłuczonymi, makaronem lub kaszą np. 
jaglaną czy gryczaną i surówką. 
  

KARKÓWKA Z KAPUSTĄ I ANANASEM 

Składniki : 

1½ kg – karkówki, 800 g – kiszonej kapusty, 1 puszka 
– ananasa, sól, pieprz, kolendra, ½ łyżki – smalcu,  
ziemniaczki jak młode, ziemniaki, woda, mleko, 2 ząbki 
– czosnku, sól, koperek 

Opis przygotowania 
 
Umyte i osuszone ręcznikiem papierowym mięso doprawiamy solą, pieprzem 
i niewielką ilością granulowanego czosnku. Odstawiamy na noc do lodówki. 
Następnego dnia mięso obsmażamy krótko ze wszystkich stron, po czym 
umieszczamy w naczyniu żaroodpornym. 
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Kiszoną kapustę (jeśli jest zbyt kwaśna można przepłukać) odciskamy 
dokładnie, a następnie drobno siekamy. Rozkładamy ją wokół karczku. 
Osączonego z zalewy ananasa kroimy w kostkę. Rozkładamy na kapuście  
i zalewamy zalewą z ananasa. 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy pod 
przykryciem do miękkości (przez około 1 i 1/2 godziny). 
Upieczony karczek przekładamy na deskę i kroimy dopiero jak lekko 
przestygnie. Podajemy np z ziemniakami i kapustą z ananasem. 
Mięso umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, po czym natrzeć solą  
i pieprzem młotkowanym z kolendrą (można kupić taką mieszankę lub 
samemu - w moździerzu - utłuc ziarna pieprzu z ziarnami kolendry). Można 
też natrzeć zwykłym, mielonym pieprzem. 
Patelnię rozgrzać, dać tłuszcz i obsmażyć mięso ze wszystkich stron. 
Przełożyć do gęsiarki (lub do dużego naczynia żaroodpornego). 
Kapustę kiszoną podzielić na porcje, dobrze odcisnąć (w przeciwnym razie 
kwaśny smak zdominuje potrawę) i lekko przesiekać. Tak przygotowaną 
kapustą obłożyć mięso. 
Ananasa wyjąć z puszki, pokroić na kawałki (można też kupić konserwę  
z pokrojonym ananasem). Sokiem z puszki zalać mięso, a ananasem posypać 
kapustę. Przykryć i wstawić do piekarnika na około 2 godziny. 
Upieczone mięso pokroić na plastry, podać z ziemniakami i kapustą  
z ananasem - jako dodatkiem. 
Ziemniaki obrać. Zalać wodą i mlekiem - pół na pół. Dodać czosnek  
w łupinach. Przyprawić solą. Ugotować. Przed podaniem posypać koperkiem. 
 
NAPOLEONKA 
 
Składniki: 
na kruche ciasto: 
2 szklanki mąki pszennej, 250 g masła,  
1 szklanka kwaśnej śmietany 18% 
na masę: 
3 szklanki mleka, 3/4 szklanki cukru, 1 cukier 
wanilinowy, 4 duże jaja, 4 łyżki mąki pszennej, 
5 łyżek mąki ziemniaczanej 
Przygotowanie: 
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Z mąki, masła i śmietany zagnieść ciasto, tak jak na kruche (ciasto można 
również wyrobić w malakserze). Włożyć do lodówki na minimum 2 godziny 
lub nawet na cała noc; podzielić na 2 części. 
Po tym czasie ciasto rozwałkować cieniutko, przełożyć na dwie blaszki  
o wymiarach 32 x 23 cm (wyłożone wcześniej papierem do pieczenia lub 
wysmarowane masłem) i piec w temperaturze 190 – 200ºC przez około 20 – 
25 minut. 
Zagotować 2 szklanki mleka z cukrami. 
Pozostałą szklankę zmiksować z jajkami i mąką pszenną oraz ziemniaczaną. 
Tak zmiksowaną mieszankę wlać do wrzącego mleka, energicznie mieszając, 
gotować, by otrzymać bardzo gęsty budyń. Gorący budyń wylać na jeden płat 
ciasta i przykryć drugim. 
Po ostudzeniu posypać cukrem pudrem. 
Napoleonka jest najsmaczniejsza dnia kolejnego (ciasto musi zmięknąć pod 
wpływem budyniu). Kroić ostrożnie nożem z piłką, jest bowiem niezwykle 
krucha. 

Smacznego!!!                                              (EZ) 

 

 

Modlitwa różańcowa w styczniu: 

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie 

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami  
z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 

 

Jezu Ufa m 
Tobie  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B ożego  
w  Dychowi e  –  wyda rzenia  r e l igi jne  i  sp oł eczne ,  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  
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