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PAPIEŻ USTANOWIŁ NOWE ŚWIĘTO 

Świetna okazja do międzypokoleniowych spotkań 

„Postanowiłem ustanowić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, 
który będzie obchodzony w całym Kościele” – powiedział Franciszek. 

Po modlitwie „Anioł Pan ski” i udzieleniu apostolskiego błogosławien stwa 
papiez  Franciszek nawiązał do przypadającego 2 lutego liturgicznego s więta 
Ofiarowania Pan skiego. Zauwaz ył, z e w wydarzeniu tym waz ną rolę odgrywa 
dwoje starców: Symeon i Anna. 

Podkres lił znaczenie głosu i działania oso b w podeszłym wieku. Postanowił 
tez , z e w czwartą niedzielę lipca obchodzony będzie Ś wiatowy Dzien  
Dziadko w i Oso b Śtarszych. W roku biez ącym przypadnie on 25 lipca. Oto 
słowa papiez a w tłumaczeniu na język polski: 

„Pojutrze, 2 lutego, będziemy obchodzili s więto Ofiarowania Pan skiego  
w Ś wiątyni, kiedy to Śymeon i Anna, oboje w podeszłym wieku, os wieceni 
Duchem Ś więtym, rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Takz e dzisiaj Duch Święty 
wzbudza w osobach starszych myśli i słowa mądrości: ich głos jest cenny, 
poniewaz  wys piewuje chwałę Bogu i strzez e korzeni narodo w. 

Przypominają nam, z e staros c  jest darem i z e dziadkowie są łącznikiem 
między ro z nymi pokoleniami, przekazując młodym dos wiadczenie z ycia  
i wiary. Często zapomina się o dziadkach i nie zapominajmy o tym bogactwie 
strzez enia korzeni i przekazywania. 



Z tego powodu postanowiłem ustanowić 
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, 
kto ry będzie obchodzony w całym Kos ciele co 
roku w czwartą niedzielę lipca, w pobliz u 
wspomnienia s więtych Joachima i Anny, 
dziadko w Jezusa. To waz ne, aby dziadkowie 
spotykali wnuko w, a wnuki spotykały się  
z dziadkami. Mo wi prorok Joel: „synowie wasi  
i co rki wasze prorokowac  będą, starcy wasi będą 
s nili” (3,1). Dziadkowie stając przed wnukami, 
będą marzyli, a młodzi czerpiąc siłę od dziadko w, 
będą szli naprzo d, będą prorokowac . Włas nie  
2 lutego jest s więto spotkania dziadko w  
z wnukami.” 

Posłannictwo ludzi starszych w Kos ciele. Ludzie starsi mają bardzo waz ną 
misję do spełnienia w Kos ciele. Ich rola jest w nim niezastąpiona. Mają wiele 
do zaoferowania. Kos cio ł, poro wnany do winnicy Pan skiej, w kto rej praca jest 
dla kaz dego, liczy na zaangaz owanie się w nim starszych. 

Kos cio ł prosi starszych i oczekuje od nich, aby kontynuowali swą pracę 
apostolską i misyjną, kto ra w ich wieku jest nie tylko moz liwa i potrzebna, ale 
włas nie dzięki temu wiekowi otrzymuje specyficzny i oryginalny wymiar. Śą 
oni czynnymi podmiotami i mają przez ywac  staros c  jako okres płodny pod 
względem duchowym i ludzkim. Śtaros c  jest etapem na drodze do domu Ojca. 
Jest darem i zadaniem. Nalez y ją przez ywac  w Bogu. Dla wiary nie ma staros ci. 
Ona nie zna wieku fizjologicznego. Dla niej jest jeden tylko wiek: 
wiecznotrwałej młodos ci w Duchu.  

Czas staros ci jest czasem pogłębienia duchowego, wiosną z ycia duchowego. 
Śtanowi szczego lną szansę dla religijnos ci. Poboz nos c , kto ra rozwijała się 
przez całe z ycie, w staros ci otrzymuje swoje ukoronowanie. Osoba starsza 
wolna od ciąz ących obowiązko w ma więcej czasu, by oddac  się refleksji nad 
sensem z ycia. Kiedys  zabiegana, byc  moz e zbytnio zajęta sprawami 
zewnętrznymi, teraz ma moz liwos c  częstszego wędrowania do sanktuarium 
swego wnętrza.  Przez z ycie duchowe ro wnie intensywne jak we 
wczes niejszych latach, a często bardziej intensywne, moz e dojs c  do głębszej 
religijnos ci, przez ywanej z większym osobistym zaangaz owaniem. 
Przykładem wielkiego rozmiłowania w modlitwie jest 
osiemdziesięcioczteroletnia prorokini Anna, o kto rej s w. Łukasz zapisał, z e 
"nie rozstawała się ze s wiątynią, słuz ąc Bogu w postach i modlitwach dniem  
i nocą" (Łk 2,37). 



Czas z ycia jest czasem łaski. Z ycie przedłuz one staje się zadaniem.  Cnoty, 
kto re człowiek pielęgnował wczes niej: wiary, nadziei, miłos ci, wiernos ci, 
zatroskania, mądros ci, mają się rozwijac  ro wniez  i w wieku starszym. Rozwo j 
osobowos ci nie kon czy się ze staros cią. Osoba ma "rosnąc " w ciągu całego 
swojego z ycia. Śtaros c  nie jest smutnym i pasywnym oczekiwaniem na s mierc , 
ale jest czasem owocnego z ycia. 

Biblia podsuwa przykłady ludzi starszych, kto rych wybierał Bo g, by 
powierzyc  im waz ne misje do spełnienia. Abraham i Śara, będący juz   
w podeszłym wieku, dają początek niezliczonemu ludowi. Śtary Mojz esz 
doprowadza naro d wybrany do granic ziemi obiecanej. Zachariasz i Elz bieta, 
"oboje posunięci w latach" (por. Łk 1,19), dają z ycie Janowi Chrzcicielowi, 
kto ry wskaz e na przychodzącego Zbawiciela. Śtary faryzeusz Nikodem będzie 
miał honor pogrzebac  s więte Ciało Chrystusa. Wniosek stąd, z e Bo g wybiera 
ro wniez  osoby starsze do wypełnienia wielkich zadan  historii zbawienia. 
Śtarsi stają się często "narzędziami" tajemnych zamysło w Opatrznos ci. Plan 
Boz y realizuje się pomimo kruchos ci i słabos ci starszych. "Bo g wybrał włas nie 
to, co głupie w oczach s wiata, aby zawstydzic  mędrco w, wybrał to, co 
niemocne, aby mocnych poniz yc , i to, co nie jest szlachetnie urodzone według 
s wiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyro z nił Bo g, by to, co jest, unicestwic , 
tak by się z adne stworzenie nie chełpiło wobec Boga" (1 Kor 1,27-29).  Bo g 
posługuje się tymi, kto rzy mogliby juz  odpocząc . Dlatego trzeba doceniac  
kaz dy etap z ycia - do samego jego kon ca. Śtaros c  jest ro wnie cennym okresem 
z ycia jak wczes niejsze, a czasami, pod pewnym względem, cenniejszym. 
Śtarsi, podobnie jak wszyscy inni członkowie Kos cioła, powołani są, by 
uczestniczyc  w misji kapłan skiej, nauczycielskiej i kro lewskiej Chrystusa. 
Śpełniają tę misję przez przekazywanie innym spus cizny duchowej, głoszenie 
Ewangelii słowem i czynem, s wiadectwo wiernos ci Bogu, uczestnictwo  
w praktykach religijnych, udział w liturgii. Utrzymują i pielęgnują miejsca 
kultu oraz strzegą ich. Włączają się w pracę komisji duszpasterskiej  
i finansowej parafii. Powinni byc  zaangaz owani w ro z nych sektorach 
duszpasterstwa. Mogą stac  się apostołami wobec swoich ro wies niko w, dzieci 
i wnuko w. Poprzez modlitwy i ofiary z cierpien  starsi wnoszą do duchowego 
skarbca, z kto rego moz e korzystac  Kos cio ł i cała ludzkos c .  
Śtarsi przez swą kruchos c  przypominają o koniecznos ci wzajemnej 
solidarnos ci w Kos ciele. Nikt nie moz e z yc  niezalez nie od innych. Wszyscy 
mają wzajemnie wspo łodczuwac  i pomagac  sobie. (Śyr 25,4-6). 
Dziedziną szczego lnie uprzywilejowaną, w kto rej starsi mają przekazywac  
swą mądros c  młodszym jest sfera etyczno-religijna. Księga Powto rzonego 
Prawa zobowiązywała do tego: "Śłuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem - 
Jahwe jedyny. Będziesz miłował twojego Boga, Jahwe, z całego swego serca,  



  

    

  

z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu 
te słowa, kto re ja ci dzis  nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich 
mo wił przebywając w domu, w czasie podro z y, kładąc się spac  i wstając ze 
snu" (6,4-7). Psalmista pamięta, z e ojcowie opowiadali młodszym o wielkich 
czynach, jakich Bo g dokonał za ich dni, w czasach staroz ytnych (por. Ps 44,2). 
Podczas celebracji paschy najmłodsze dziecko z rodziny zadawało pytanie: 
"Co z  to jest za s więty zwyczaj?" (Wj 12,26). Obowiązek odpowiedzi spoczywał 
na najstarszym z rodu. Miał on wygłosic  całej zebranej rodzinie katechezę o 
wydarzeniach paschalnych. Dawał s wiadectwo wiary. Był przekazicielem 
orędzia zbawienia i wiary młodszym pokoleniom. I dzis  Kos cio ł prosi 
starszych o sumienne wypełnienie tej misji. W "Lis cie do oso b w podeszłym 
wieku" Ojciec s więty Jan Paweł II stwierdza z zachwytem: "W jakz e wielu 
rodzinach wnuki poznają podstawy wiary dzięki dziadkom!". 
W mądros ci oso b starszych spotyka się przeszłos c , teraz niejszos c   
i przyszłos c . Mając bogate dos wiadczenie przeszłos ci są one w stanie dawac  
mądre rady dotyczące teraz niejszos ci oraz przyszłos ci. Dos wiadczenie z ycia 
ludzi starszych pozostaje skarbem zawsze aktualnym i waz nym. W pewnych 
częs ciach s wiata, zwłaszcza w Afryce, starsi są darzeni szacunkiem jako "z ywe 
biblioteki" mądros ci, straz nicy bezcennego dziedzictwa ludzkiego  
i duchowego". 

Źródło: https://ddn.org.pl/ddn/duch/duch10.html 

 

Kącik dla Milusińskich 

 

1. Witajcie, dzis  do odszyfrowania biblijne imiona. Na wizyto wkach poniz ej 
przestawiono litery. Uporządkuj je, aby otrzymac  imiona biblijnych 
bohatero w. Na odpowiedzi czekam do 17 lutego 2021r. Powodzenia!!! 

2. Zagadki z poprzedniego numeru rozwiązały: Maja Markiewicz, Laura 
Wis niewska, Zuzanna Łabędzka i Karolina Łabędzka. Gratulacje! 
 
 

RAAIM  AZŚKŁU  ŁWAPE  ATMRA 
 
 

ZRAAZŁ  ZAŚDUJ  KARME  ZEUŚJ  
 

 (HŁ)              

                                         



Do wieczności w styczniu odeszli: 

1. śp. Grzegorz Franaszek – Bronków 
  

Intencje mszalne w kościele 
w Dychowie: 

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

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

LUTY 2021 
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 

ŚRODA 10.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Bogumiła Duchant 
– od uczestników pogrzebu 
CZWARTEK 11.02.2021 
godz. 11.00 – w intencji wszystkich 
chorych 
PIĄTEK 12.02.2021 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

SOBOTA 13.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Czesław Kawecki – 
od uczestników pogrzebu 
NIEDZIELA 14.02.2021 
godz. 8.00 – śp. Bogumiła Duchant – 
od Bogusi i Waleriana z rodziną 
godz. 11.00 – w intencji Joanny  
i Rafała z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej, od rodziców 

ŚRODA 17.02.2021 
godz. 17.00 – za parafian 
PIĄTEK 19.02.2021 
godz. 17.00 – o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
w pewnej rodzinie 

SOBOTA 20.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Wanda, Maria, 
Zbigniew Maciulewicz 
NIEDZIELA 21.02.2021 
godz. 8.00 – dziękczynna za 
szczęśliwe narodziny wnuka 
Piotrusia z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Piotrusia i jego rodziców 
godz. 11.00 – w intencji Maji Stasiak 
z okazji 12 urodzin 

PIĄTEK 26.02.2021 
godz. 17.00 – za parafian 

SOBOTA 27.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Bronisław, 
Mirosław 
NIEDZIELA 28.02.2021 
godz. 8.00 – śp. Prakseda Płonka  
w 12 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji P. Anny  
i Śławomira Kasprzyk z okazji 
kolejnej rocznicy ślubu 

 
MARZEC 2021 
ŚRODA 03.03.2021 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
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PIĄTEK 05.03.2021 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszych rodzin, ojczyzny i świata 

SOBOTA 06.03.2021 
godz. 17.00 – w intencji Agnieszki  
z okazji urodzin 
NIEDZIELA 07.03.2021 
godz. 8.00 – śp. Anna Mielnik  
w 3 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Helena, Śtefan 
Waszczuk, śp. Ryszard 
Przybyłowski i zmarli z rodziny 
Podhajeckich i Waszczuk 

 

Intencje mszalne w kościele 
w Bronkowie: 

 LUTY 2021 
NIEDZIELA 07.02.2021 
godz. 9.30 – śp. Michał Ilczuk 
NIEDZIELA 14.02.2021 
godz. 9.30 – śp. Melania, Piotr 
Grześków, śp. Śtanisława, 
Władysław Wankowicz, śp. 
Karolina, Jan Hasiuk 
CZWARTEK 18.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Grzegorz 
Franaszek – od uczestników 
pogrzebu 

NIEDZIELA 21.02.2021 
godz. 9.30 – śp. Śtefan Kowal – od 
Matek Żywego Różańca z Bronkowa 
CZWARTEK 25.02.2021 
godz. 17.00 – śp. Józef, Emilia Bielak 
i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 28.02.2021 
godz. 9.30 – śp. Śtefan Kowal – od 
parafian z Bronkowa 
 

MARZEC 2021 
CZWARTEK 04.03.2021 
godz. 17.00 – wolna intencja 

NIEDZIELA 07.03.2021 
godz. 9.30 – śp. Kazimierz, Jan, 
Marian, Andrzej, Halina, Zofia 
Świątek, śp. Elżbieta Kicenko, śp. 
Jan, Katarzyna, Jan Babiarz 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

LUTY 2021 
NIEDZIELA 07.02.2021 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodziny Ciesielskich 
WTOREK 09.02.2021 
godz. 17.00 – za parafian 

NIEDZIELA 14.02.2021 
godz. 12.30 – śp. Franciszek  
i Mikołaj Śtasiszyn 
WTOREK 16.02.2021 
godz. 17.00 – za parafian 

NIEDZIELA 21.02.2021 
godz. 12.30 – śp. Grzegorz 
Romanowski w 4 rocznicę śmierci  
i zmarli z rodzin 
NIEDZIELA 28.02.2021 
godz. 12.30 – śp. Anna Myśków  
w 1 rocznicę śmierci 
 
MARZEC 2021 
WTOREK 02.03.2021 
godz. 17.00 – za parafian 

NIEDZIELA 07.03.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK) 
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AKTUALNOŚCI AKCJI KATOLICKIEJ 

Co budziło nasz podziw w osobie  

śp. Jego Ekscelencji  

księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego?  

Śądzę, że będę wyrazicielem wszystkich 
członków Akcji Katolickiej a także osób spoza 
naszego stowarzyszenia. W osobie zmarłego, 
naszego umiłowanego ks. Bp Adama 
Dyczkowskiego, podziwialiśmy Jego miłość do 
Kościoła i ludzi, bez względu na ich wiek i wykształcenie. Ta Jego postawa była 
wielokrotnie wyrażana np. podczas homilii na spotkaniach opłatkowych AK,  
w okresie Bożego Narodzenia, kiedy ks. Bp przytaczał nam obraz, kiedy do nowo 
narodzonego Jezusa dotarli zarówno mędrcy ze Wschodu jak i prości pasterze. Bp 
Adam, jako pierwszy biskup w powojennej Polsce powołał struktury diecezjalne AK, 
a stało się to 27.11.1994 r. Byliśmy i jesteśmy z tego faktu bardzo dumni na 
spotkaniach krajowych AK, że nasz Pasterz pierwszy w Polsce posłuchał wezwania 
Św. Jana Pawła II. Na pewno ta odpowiedź na wezwanie papieża wynikała ze 
zrozumienia, że należy poprzez formację świeckich przygotowywać ich do bycia 
bardziej odpowiedzialnymi za Kościół. Miłość do ludzi ks. Bp Adama przejawiała się 
w różnych sytuacjach. Pamiętam na spotkaniu opłatkowym w Gorzowie Wlkp. jak 
ks. Bp w przerwie grania na gitarze zwrócił się do ponad 70-o letniego uczestnika 
spotkania tymi słowami – „a Ty młody człowieku co chciałbyś abyśmy jeszcze 
zaśpiewali?” Na zawodach wędkarskich, organizowanych przez AK, uczestniczyli 
często wędkarze, którzy nie byli blisko Kościoła. Bp Adam potrafił poprzez serdeczną 
rozmowę i zainteresowanie wędkowaniem, wydaje mi się zbliżyć te osoby do Pana 
Boga. Trudno to było zmierzyć, ale osoba Bp Adama przyciągała w kolejnym roku 
większą ilość chętnych osób na zawody. AK zapraszała też zmarłego Pasterza na finał 
Konkursu „Ojczyzno Ma”, w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Bp Adam był zafascynowany 
odpowiedziami młodych uczestników Konkursu. Zawsze serdecznie im gratulował, 
że tak dużo wiedzą. Bp Adam wiedział, że każda inicjatywa AK powoduje zbliżenie 
ludzi, tych młodych i starszych, do Kościoła i Pana Boga. Śzczerze zawsze gratulował 
władzom naszego stowarzyszenia tych inicjatyw i zaangażowania. Nasz kochany Bp 
Adam na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Będzie brakować nam Jego poczucia 
humoru i tej gotowości bycia wśród świeckich.  

Ryszard Furtak 
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

(AK) 
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CO W PRAWIE PISZCZY 

Tradycyjnie zacznę od problematyki emerytur dla senioro w. 
Wszyscy Pan stwo znacie juz  wstępną wysokos c  wskaz nika 
waloryzacji oraz terminy i wysokos c  wypłat 13 i 14 emerytury. 
Natomiast często padają pytania czy oraz jak moz na podwyz szyc  
swoje s wiadczenie. Istnieje taka moz liwos c  dla niekto rych 
senioro w i to nawet o 300 złotych miesięcznie.. juz  kiedys  
wspominałem,  z e w tym celu nalez y wystąpic  do ZUŚ-u  
z wnioskiem o przeliczenie emerytury. Moz na to wykonac   w kilku 
okres lonych przypadkach. Konkretnie będą to: 
– osoby kto re nie złoz yły w momencie odchodzenia na emeryturę wszystkich 

zas wiadczen  o swoich okresach składkowych a obecnie odnalazły takie dokumenty, 
– osoby kto re po przejs ciu na emeryturę podjęły ponownie pracę od kto rej były 

odprowadzane składki ubezpieczeniowe, 
– wreszcie osoby, kto re nie mają dotychczas zaliczonych okreso w bezskładkowych  

w związku z wychowywaniem dzieci, studiami bowiem obecnie przepisy 
umoz liwiają zaliczenie tych okreso w jako składkowe. 

Dokumenty warto przejrzec  i złoz yc  wniosek, bowiem nie moz na stracic  na 
dotychczasowym s wiadczeniu  a jedynie zyskac . 

Kolejny raz otrzymałem pytanie czy zawsze przy odejs ciu na emeryturę 
pracodawca musi wypłacic   odprawę emerytalną. Ponownie odpowiadam, z e zawsze, 
chyba, z e pracownik juz  wczes niej korzystał u innego pracodawcy z tego s wiadczenia. 
Jez eli pracownik zatrudniony jest u dwo ch pracodawco w to odprawę moz e otrzymac  
tylko od jednego. Jez eli pracodawca odmo wi wypłaty s wiadczenia nalez y wystąpic  do 
Śądu Pracy pamiętając by uczynic  to przed pływem okresu przedawnienia to jest 3 lat. 

Ostatni problem to pytanie czy darowizna w trakcie trwania małz en stwa trafia do 
majątku wspo lnego. Wszystko zalez y od istniejących sytuacji i tak: 
– jez eli pomiędzy małz onkami istnieje intercyza to kaz dy przycho d jest wyłącznie 

własnos cią tego małz onka, kto ry go uzyskuje, 
– jez eli między małz onkami istnieje wspo łwłasnos c  to i tak kaz de z nich ma swo j 

majątek osobisty a darowizny kierowane do jednego z nich wchodzą do majątku 
osobistego chyba, z e darczyn ca w akcie notarialnym darowizny wskaz e, z e 
obdarowuje oboje, 

– moz na ro wniez  aktem notarialnym wyrazic  akt obdarowania swoją darowizną 
wspo łmałz onka / na przykład otrzymując od rodzico w darowiznę mieszkania kto re 
staje się moją własnos cią osobistą, mogę przekazac  je do wspo łwłasnos ci/. 
Zapamiętac  nalez y, z e przy wspo lnos ci ustawowej przedmioty codziennego uz ytku 
zawsze stanowią wspo łwłasnos c .   
W następnym miesiącu zajmiemy się problematyka ochrony konsumento w  

i proszę o ewentualne pytania w przedmiocie.                                                                          (ZP) 



9 

 

PORADY OGRODNICZE  NA LUTY 

W lutym dni stają się coraz dłuższe  
i przyroda zaczyna przygotowywać się 
powoli do wiosny. Jeśli występują opady 
śniegu to należy go podgarniać pod drzewa 
i krzewy a przy opadach intensywnych 
należy strząsać śnieg z gałęzi w celu 
zabezpieczenia przed złamaniem. Luty 
bywa czasem bardzo mroźny - taka pogodę 
najlepiej okryć rośliny włókniną czy 
tekturą. Powoli rozpoczyna się nowy sezon - 
pora cięć, sadzonkowania, wysiewu pierwszych siewów roślin 
jednorocznych; kwiatów warzyw i ziół. Kończy się spoczynek roślin 
doniczkowych zimujących w pomieszczeniach. Przy odpowiedniej pogodzie 
rozpoczyna się nawożenie i podlewanie roślin ogrodowych oraz prace 
pielęgnacyjne przy trawnikach. 
Zabiegi pielęgnacyjne w lutym: Jeżeli pogoda pozwala to rozpoczynamy 
nawożenie gleby a pod iglakami uzupełniamy ubytki wyściółki z kory 
sosnowej. Podczas odwilży, zwłaszcza gdy brakuje śniegu warto podlać iglaki 
oraz rośliny zimozielone liściaste, co zapobiegnie ich usychaniu. Jeżeli pogoda 
pozwala to przeprowadzamy opryski brzoskwiń przeciwko kędzierzawości 
liści. Pod koniec lutego przeprowadza się cięcia pielęgnacyjne drzew  
i krzewów - wyciąć należy gałęzie uschnięte, połamane i dotknięte chorobą. 
Wycinamy też grube konary starych drzew. Cięcia smarujemy maścią 
ogrodniczą. Można prześwietlić krzewy jagodowe takie jak porzeczki, agrest 
czy jagoda kamczacka. Przycinamy żywopłoty i krzewy ozdobne kwitnące 
latem, takie jak budleja, tawuła japońska, hortensje czy powojniki. Pod koniec 
lutego, przy odpowiedniej pogodzie można zacząć cięcia prześwietlające 
jabłoni i grusz. Przycinamy również rośliny zimujące w pomieszczeniach 
takie jak fuksje, bugenwille, oleandry czy sundaville. 
Wysiew nasion: Można wysiać do pojemników nasiona roślin jednorocznych  
o przedłużonym okresie wegetacji takich jak szałwia, begonia, lobelia, 
żeniszek, petunia, werbena czy lewkonie - więcej w rozdziale Rozmnażanie 
roślin. Można też wysiewać do nasiona bylin takich jak orliki i ostróżki a do 
inspektu rośliny kiełkujące w niskich temperaturach takie jak goryczka, miłek 
i tojad. Trzeba pamiętać, że większość bylin potrzebuje więcej czasu do 
wykiełkowania niż rośliny jednoroczne czy dwuletnie. Wysiewamy również 
do skrzynek zioła takie jak bazylia i majeranek oraz warzywa takie jak 
wczesna sałata, szpinak, pomidory, papryka, cebula, seler i warzywa 
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kapustne. Pod koniec lutego zaczyna się wysiewać pod szkłem lub folią 
warzywa takie jak marchew, por czy rzodkiew. 
Od końca lutego przyroda zaczyna się budzić i można już zacząć nawozić np. 
kompostem drzewa i krzewy a na trawniku rozsypać wapno - nawet wtedy 
gdy nie stopniał jeszcze śnieg. Po takim zabiegu trawa zacznie pięknie rosnąć.  
Koniec zimy to trudny okres dla zwierząt a szczególnie ptaków bo kończą się 
zapasy oferowane przez matkę naturę - warto więc pamiętać o skrzydlatych 
sprzymierzeńcach, które pomagają w tępieniu szkodników. Dokarmiajmy 
skrzydlatych mieszkańców ogrodów, najlepiej ziarnami zbóż lub kaszą. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Pstrąg pieczony z cebulą, cytryną, koperkiem i masłem. 
Składniki: 
Pstrąg patroszony 2 szt. 
Cytryna 1 szt. 
Cebula 2 szt. 
Czosnek 4 ząbki 
Koperek 1 pęczek 
Masło 50 g 
Oliwa z oliwek 
Śól i pieprz do smaku 
Sposób przygotowania:  
Przygotowanie dania zaczynamy od nazwijmy to farszu z cytryny jednak jest 
to raczej rodzaj marynaty, który nada naszemu pstrągowi wyjątkowego 
smaku.  
Cytrynę sparzamy i dokładnie szorujemy następnie kroimy na mniejsze 
kawałki i wrzucamy na suchą ale rozgrzaną patelnie. Mocno przypiekamy  
z obu stron. W między czasie cebulę obieramy i kroimy w pół plastry, 
dodajemy do cytryny na patelnie. Przyprawiamy solą i pieprzem oraz 
dodajemy 2 ząbki czosnku pokrojone w plastry. Całość podsmażamy 2-3 
minuty. Następnie przekładamy do miski i zostawiamy do wystygnięcia.  
Pęczek koperku drobno siekamy, pozostałe 2 ząbki czosnku obieramy  
i przeciskamy przez praskę. Do miseczki wkładamy miękkie masło, koperek i 
czosnek. Następnie przyprawiamy solą do smaku i rozcieramy wszystko na 
jednolitą masę.  
Na blachę wyłożoną pergaminem nalewamy niewielką ilość oliwy z oliwek  
(rozcieramy ją ręką po całym pergaminie). Następnie układamy umytego  
i osuszonego pstrąga. Ryby nacinamy w poprzek robiąc małe kieszonki.  
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W przygotowane kieszonki wkładamy masło roztarte z koperkiem a środek 
ryby faszerujemy cytryną z cebulą.  
Tak przygotowane pstrągi wkładamy do nagrzanego piekarnika do 180 
stopni na około 20 minut. Po tym czasie pieczony pstrąg jest gotowy do 
jedzenia. Pamiętajcie tylko, aby nie jeść tej cytryny z cebulą ze środka ryby 
jest to  jedynie farsz, który ma nadać naszemu pstrągowi smaku i aromatu. 
  
Kurczak w kremowym sosie koperkowym z marchewką i porem  
 

Składniki: 

600 g fileta z kurczaka 
przyprawy: sól, pieprz, 1 listek 
laurowy, 1 ziele angielskie, 1/2 łyżeczki 
kurkumy, 1 łyżka mąki, 2 łyżki oliwy + 
1 łyżka masła, 1 marchewka, 1/2 pora, 
150 ml bulionu drobiowego, 150 ml 
śmietanki 30%, pęczek koperku 

Przygotowanie: 
Kurczaka oczyścić z błonek i kostek, 
pokroić na mniejsze filety (odkroić 
polędwiczkę), następnie rozbić tłuczkiem w najgrubszej części na ok. 1 cm 
filety. Doprawić solą, pieprzem i delikatnie obtoczyć w mące. Rozgrzać 
patelnię z oliwą, a gdy będzie gorąca włożyć kurczaka, podsmażać po ok. 2 
minuty z każdej strony. Odłożyć na talerz. Na tę samą patelnię włożyć obraną 
i startą na tarce marchewkę oraz dokładnie umytego i pokrojonego w 
kosteczkę lub paseczki pora. Śmażyć mieszając przez ok. 2 minuty, dodać 
masło i jeszcze chwilę podsmażać. Dodać bulion i zagotować. Dodać liść 
laurowy, ziele angielskie i kurkumę, wymieszać. Przykryć i gotować przez ok. 
3 minuty. Włożyć podsmażone filety z kurczaka i gotować bez przykrycia 
przez ok. 2 minuty, w międzyczasie raz przewrócić mięso. Wlać śmietankę i 
dodać koperek, wymieszać i zagotować. Pogotować chwilę jeśli sos nie jest 
jeszcze gęsty. 
 
Oponki serowe 

Składniki: 500 g półtłustego twarogu (trzykrotnie zmielonego lub 
przeciśniętego przez praskę)1 duże jajko, 2 żółtka z dużych jajek, 3 łyżki 
kwaśnej śmietany 18%, 3 łyżki drobnego cukru do wypieków, 1 opakowanie 
cukru wanilinowego (16 g) lub prawdziwego cukru z wanilią, 1 łyżeczka sody 
oczyszczonej, 2 szklanki mąki pszennej (+ więcej do podsypywania) 
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Wszystkie składniki powinny być  
w temperaturze pokojowej. Wszystkie składniki 
umieścić w misie miksera i zmiksować do 
otrzymania miękkiego, lekko klejącego się 
ciasta (należy zacząć od 2 szklanek mąki 
pszennej i w razie potrzeby podsypywać). 
Gotowe ciasto może się lekko kleić. Ciasto na 
oponki z serem rozwałkować na grubość około 
1 cm, podsypując z obu stron mąką,  
i wycinać oponki np. przy pomocy szklanki  
i zakrętki/kieliszka. Oponki wrzucać na głęboki i rozgrzany olej (temperatura 
oleju 175ºC, jak przy pączkach), smażyć z obu stron na złoty kolor. Odsączyć 
z tłuszczu na papierowym ręczniczku kuchennym, na koniec  gotowe oponki 
posypać obficie cukrem pudrem. 

Smacznego!!!                                               
                                                                                                                        (EZ) 

 

 

Modlitwa różańcowa w lutym: 

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet 

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez 
społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane. 

 

 

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 kierun 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 .  


