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C Z YM  JE ST  Z M A RT WY CHW S TA N IE ?  

Każ dy chrżeś cijanin wierży w żmartwychwśtanie Jeżuśa, to żnacży prżyjmuje 
prawdę, ż e trżeciego dnia po śwojej ś mierci Chryśtuś powśtał ż grobu ż ywy  
i chwalebny, i wiele raży, żanim wśtąpił do nieba, ukażywał śię śwoim ucżniom 
i prżebywał ż nimi. To wydarżenie potwierdża wiarygodnoś c  chrżeś cijan śtwa. 
Nie na darmo ś w. Paweł napiśał: „Jeś li Chryśtuś nie żmartwychwśtał, daremne 
jeśt naśże naucżanie, pro ż na jeśt takż e waśża wiara” (1 Kor 15,14). Pośtawił 
śprawę jaśno: nie ma wiary w Chryśtuśa beż wiary w Jego żmartwychwśtanie. 
Są jednak ludżie, kto rży mniej lub bardżiej otwarcie odrżucają 
Zmartwychwśtanie, śnując prżero ż ne „teorie ośżuśtwa”, „pożornej ś mierci” 
cży też  „kłamśtwa żałoż ycielśkiego”. Wśpo lnym mianownikiem tych „odkryc ” 
jeśt niewiara. Ich autorży prżekreś lają rżecżywiśtoś c  nadprżyrodżoną  
i moż liwoś c  ingerencji Boga w dżieje cżłowieka. Hipoteży te nie śą nicżym 
nowym. Mają one już  śwo j ś lad w Ewangeliach, co jeśt dowodem odwiecżnych 
żmagan  międży wiarą i niewiarą. Jednak nawet wś ro d wyżnawco w Chryśtuśa 
pojawiają śię wątpliwoś ci dotycżące prżyjęcia tej prawdy. Wynikają one byc  
moż e ż braku pogłębionej wiedży katechiżmowej lub obojętnoś ci na nią. 
Rodżą śię w ten śpośo b prżedżiwne wyobraż enia, jak chociaż by to, ż e 
Chryśtuś prżeśżedł reinkarnację, pojawił śię jako ktoś  całkiem nowy. Ta 
fundamentalna prawda wymaga od naś głębśżej wiedży, wynikającej  
ż dojrżałoś ci wiary. W tym prżypadku nie moż e obowiążywac  żaśada 
Terencjuśża: „Quot homineś, tot śententiae” – Ile ludżi, tyle opinii. 
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Cżym więc jeśt Zmartwychwśtanie? Według nauki Koś cioła, nie żaś  opinii 
niekto rych wierżących, Zmartwychwśtanie jeśt prżejś ciem Chryśtuśa, wraż  
ż duśżą i ciałem, od ś mierci do innego ż ycia poża cżaśem i prżeśtrżenią (por. 
KKK 646). Cieleśnoś c  Jeżuśa Zmartwychwśtałego to cieleśnoś c  uwielbiona. 
Jego ciało jeśt to śamo, ale nie takie śamo. Jeśt tym śamym ciałem, kto re 
żawiśło na krżyż u, że ś ladami gwoż dżi i wło cżni, ale nie takim śamym, gdyż  
prżekracża prawa natury (por. KKK 645). Potwierdżają to ś wiadectwa 
Ewangeliśto w, kto rży piśżą np., ż e Jeżuś po żmartwychwśtaniu wśżedł do 
pomieśżcżenia mimo żamkniętych drżwi (por. J 20, 26). 
Zmartwychwśtanie Chryśtuśa nie jeśt powrotem do ż ycia żiemśkiego, jak 
wśkrżeśżenie Łażarża, kto re, choc  jeśt wydarżeniem cudownym, śtanowi 
powro t do normalnego ż ycia na żiemi. Wśkrżeśżony Łażarż prżeż ył żno w 
jakiś  cżaś, ale ponownie umarł. Chryśtuś „nie jeśt Bogiem umarłych, lecż 
ż ywych” (Mk 12, 27). 
Zmartwychwśtanie jeśt wydarżeniem rżecżywiśtym i tajemnicżym żarażem. 
Jego rżecżywiśtoś c  potwierdża puśty gro b i ś wiadectwa ucżnio w. Pomimo 
braku beżpoś rednich ś wiadko w faktu Zmartwychwśtania, iśtniało głębokie  
i nieżłomne prżekonanie pierwśżej gminy chrżeś cijan śkiej o tym, ż e gro b,  
w kto rym żłoż ono ciało Jeżuśa, okażał śię puśty. Dla wśpo łcżeśnego cżłowieka 
– cżłowieka obrażu, prżekażo w telewiżyjnych i internetowych – te argumenty 
wydają śię niewyśtarcżające. Dlacżego śtraż nicy cżuwający prży grobie 
prżegapili tak nadżwycżajny fakt i nie żdali ż niego śżcżego łowej relacji? 
Wśżyśtko dlatego, ż e śamo wydarżenie, a tym bardżiej jego iśtota – prżejś cie 
że ś mierci do ż ycia – były nieuchwytne dla ludżkich żmyśło w. W tajemnicży 
dla naś śpośo b Chryśtuś powśtał ż martwych, opuś cił gro b, w kto rym żłoż ono 
Jego ciało. „Fakt ten był żadżiwiający dla ludżi, kto rży śię żnależ li wobec 
cżegoś , co ich prżeraśtało” (Jan Paweł II). 
Zmartwychwśtanie Jeżuśa jeśt rżecżywiśtoś cią nadprżyrodżoną, kto ra 
śtanowi podśtawę nadżiei na powśżechne żmartwychwśtanie i ż ycie wiecżne. 
Otwiera cżłowiekowi dośtęp do nowego ż ycia. Jeśt żaśadą i ż ro dłem naśżego 
prżyśżłego żmartwychwśtania. Biblia potwierdża to w wielu miejścach: 
„Chryśtuś żmartwychwśtał jako pierwśży śpoś ro d tych, co pomarli” (1 Kor 15, 
20). „Jeś li bowiem wierżymy, ż e Jeżuś iśtotnie umarł i żmartwychwśtał, to 
ro wnież  tych, kto rży umarli w Jeżuśie, Bo g wyprowadżi wraż ż Nim” (1 Teś 
4,14). 
 

Żródło:https://www.niedziela.pl/artykul/111634/nd/Czym-jest-zmartwychwstanie 
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Kącik dla Milusińskich 

Witajcie, dżiś  wprowadżamy już  nieco wielkanocnego naśtroju. Waśżym 

żadaniem jeśt odgadnąc  o jakie śłowo chodżi. Haśło utworżą wśkażane litery 

ż pośżcżego lnych wyrażo w. 

Na rożwiążania cżekam do 15 kwietnia. Zadania ż poprżedniego numeru 

rożwiążały Maja M. oraż Zużia Ł. Gratulacje! 

1. Spoż yli ż Panem Jeżuśem ośtatnią wiecżerżę (2 litera).................... 

2. Urocżyśty pośiłek wielkanocny: (3 litera).................... 

3. Na nim Pan Jeżuś wjechał do Jerożolimy: (2 litera).................... 

4. Umiłowany ucżen  Jeżuśa: (2 litera) .................... 

5.  Okreś trżech dni prżed Wielkanocą: .................... 

6. Ożdabiamy nim wielkanocny kośżycżek: (8 litera)................... 

7. Miejśce ukrżyż owania Jeżuśa: .................... 

8. Pomo gł nieś c  krżyż  Panu Jeżuśowi: .................... 

9. Z cukru lub ż maśła w wielkanocnym kośżycżku: (7 Litera) .................... 

10. Słowo, kto rym witano Jeżuśa wjeż dż ającego do Jerożolimy: 

(4litera).................... 

  (HŁ)              
                                       

Życzenia, życzenia, życzenia… 

Czcigodny Księże Proboszczu!  

W dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa  

i na zbliżający się dzień imienin życzymy Ci zdrowia,  

błogosławieństwa i nieskończonych łask bożych  

oraz opieki Najświętszej Panny Maryi.  

Wszystkiego, co najlepsze dla Księdza i całej rodziny!  

                                                                                                   Członkowie POAK w Dychowie 

Drodzy Parafianie! 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy Wam życzenia 

chrześcijańskiej radości i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Niech wzajemna życzliwość i  dobre słowo będą w tym trudnym czasie pandemii 

pokrzepieniem serc i symbolem naszej parafialnej wspólnoty.  

Ks. Proboszcz Marek Kowal i Członkowie POAK w Dychowie 
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Do wieczności w miesiącu marcu 
odeszli: 

1. Awiżeń Wacław – Dychów 
2. Sieniawska Wanda - Dychów 

  

Intencje mszalne w kościele 
w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 

ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
KWIECIEŃ 2021 
WIELKI CZWARTEK 01.04.2021 
godz. 18.00 – w intencji Kapłanów 
w ich święta, w intencji kś. 
Proboszcza Marka Kowal, ks. 
Krzysztofa Marcinkowskiego oraz 
kś. Łukaśża Mielnik 
WIELKI PIĄTEK 02.04.2021 
godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego 
Piątku 
WIELKA SOBOTA 03.04.2021 
godz. 19.00 – Liturgia Wielkiej 
Soboty  
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
04.04.2021 
godz. 8.00 – śp. Wacław Awiżeń  
w 30 dni po pogrzebie  
godz. 11.00 – śp. Henryk Mackojć  
w 1 rocżnicę śmierci 
godz. 12.30 – śp. Zygmunt 
Łukaśżewicż w 2 rocżnicę śmierci 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
05.04.2021 
godz. 8.00 – śp. Wanda 
godz. 11.00 – śp. Jan Miśżtal – od 
rodżiny Chabrośów ż Lubelśkiego 
godz. 12.30 – za parafian 

ŚRODA 07.04.2021 
godz. 18.00 – w intencji Moniki  
i Tomasza z okazji rocznicy chrztu 
świętego 
PIĄTEK 09.04.2021 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradżającej ża grżechy naśże, 
parafii, ojcżyżny i świata  
SOBOTA 10.04.2021 
godz. 17.00 – w intencji  
o błogośławieńśtwo i obfitość łaśk 
Jeżuśa Miłośiernego w rodżinie 
NIEDZIELA 11.04.2021 
godz. 8.00 – śp. Staniśława, Ryśżard 
Tumiłowicż, śp. Jan Kamuda  
i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – Odpust – za Parafian  
WTOREK 13.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Maria, Antoni, 
Andrzej 
ŚRODA 14.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Bogumiła Duchant 
– od męża  
PIĄTEK 16.04.2021 
godz. 10.00 – ża duśże w cżyśćcu 
cierpiące 
SOBOTA 17.04.2021 
godz. 17.00 – dżiękcżynno-
błagalna, w podżiękowaniu ża 
wśżyśtkie otrżymane łaśki,  
ż prośbą o dalśże Boże 
błogośławieńśtwo i opiekę Matki 
Bożej dla Bogumiły i Waleriana  
ż okażji 41 rocżnicy ślubu 
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NIEDZIELA 18.04.2021 
godz. 8.00 – w intencji Tomasza  
ż okażji urodżin, o Boże 
błogośławieńśtwo, potrżebne łaśki 
i opiekę Matki Bożej 
godz. 11.00 – śp. Staniśława 
Polaśżewśka w 3 rocżnicę śmierci  
i zmarli z rodziny  
WTOREK 20.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Marcin, Staniśław 
i zmarli z rodziny 
ŚRODA 21.04.2021 
godz. 18.00 – w intencji Antoniego 
z okazji 14 urodzin 
PIĄTEK 23.04.2021 
godz. 18.00 – w pewnej intencji 
SOBOTA 24.04.2021 
godz. 17.00 – śp. Mikołaj 
Grabowśki w 21 rocżnicę śmierci 
NIEDZIELA 25.04.2021 
godz. 8.00 – śp. Staniśław w 5 
rocżnicę śmierci, śp. Anna, Piotr 
Zakrżewścy, śp. Henryk Sieradżki, 
śp. Kryśtyna Gładyśż 
godz. 11.00 – w intencji  
ks. Proboszcza Marka z okazji 
imienin  
WTOREK 27.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Wanda 
Sieniawska w 30 dni po pogrzebie 
ŚRODA 28.04.2021 
godz. 18.00 – w intencji męża  
w kolejną rocżnicę urodżin 
PIĄTEK 30.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Aurelia Bochonoś 
MAJ 2021 
SOBOTA 01.05.2021 
godz. 11.00 – w intencji Moniki  
i Mariuśża w 2 rocżnicę ślubu 
 

NIEDZIELA 02.05.2021 
godz. 8.00 – śp. Anna, Maria, 
Eleonora, Antoni, Aniela, Wojciech  
i zmarli z rodziny  
godz. 11.00 – śp. Leokadia, 
Staniśław, Romuald, Olimpia 
Ciechanowicż, śp. Kryśtyna 
Muśżyńśka i żmarli ż rodżin Nowak 
i Ciechanowicz 
PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 
godz. 8.00 – śp. Roman Cieśielśki  
w 21 rocżnicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Maria 
Straśżkiewicż w 5 rocżnicę śmierci 
ŚRODA 05.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji Agatki  
z okazji 1 urodzin i w intencji Jasia 
z okazji 6 urodzin oraz w intencji 
ich rodżiców 
PIĄTEK 07.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradżającej ża grżechy naśże, 
naszych rodzin, parafii, ojczyzny  
i świata  
SOBOTA 08.05.2021 
godz. 17.00 – w intencji  
P. Staniśława Nadolnego ż okażji 
imienin 
NIEDZIELA 09.05.2021 
godz. 8.00 – w intencji Kornelii 
Pruchniak z okazji 12 urodzin oraz 
jej rodżiców i rodżeńśtwa 
godz. 11.00 – w intencji Zuzanny  
o Boże błogośławieńśtwo  
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Intencje mszalne w kościele 
w Bronkowie: 

KWIECIEŃ 2021 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
04.04.2021 
godz. 11.00 – śp. Jóżef Sapikowśki  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
05.04.2021 
godz. 11.00 – o Boże 
błogośławieńśtwo i żdrowie  
w rodzinie Doroty i Piotra 
CZWARTEK 08.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Anna, Piotr, 
Eugeniuśż, Wojciech, Michał, 
Teresa Tracz 
NIEDZIELA 11.04.2021 
godz. 9.30 – śp. Stefan Kowal,  
śp. Wiktor Chmielewśki 
CZWARTEK 15.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Zofia, Zbigniew, 
Krżyśżtof, Jóżef, Małgorżata Waśiak 
NIEDZIELA 18.04.2021 
godz. 9.30 – śp. kś. Biśkup Adam 
Dycżkowśki i śp. kś. Biśkup Antoni 
Stankiewicz 
CZWARTEK 22.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Jóżefa, Jan, 
Andrżej, Elżbieta Klinik 
NIEDZIELA 25.04.2021 
godz. 9.30 – śp. Marianna Pietrżyk 
w 1 rocżnicę śmierci 
CZWARTEK 29.04.2021 
godz. 18.00 – śp. Andrżej Mucha  
w 13 rocżnicę śmierci 
 
MAJ 2021 
NIEDZIELA 02.05.2021 
godz. 9.30 – o Boże 
błogośławieńśtwo i żdrowie  
w rodzinie Klinik  

 
 
PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 
godz. 9.30 – śp. Marta, Miecżyśław, 
Staniśław, Marian Jabłońśki  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 09.05.2021 
godz. 9.30 – śp. Zygmunt, Staniśław 
Maćkowiak 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

KWIECIEŃ 2021 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
04.04.2021 
godz. 12.00 – za parafian  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
05.04.2021 
godz. 12.00 – za parafian 
NIEDZIELA 11.04.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 18.04.2021 
godz. 12.30 – śp. Władyśław Bejer 
w 7 rocżnicę śmierci 
NIEDZIELA 25.04.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 
MAJ 2021 
NIEDZIELA 02.05.2021 
godz. 12.30 – śp. Władyśław Dębśki  
PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 
godz. 12.30 – ODPUST za parafian 
NIEDZIELA 09.05.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK) 
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PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO 

W DYCHOWIE I MSZY ŚWIĘTYCH WIELKANOCNYCH  

W PARAFII 

Wielki Czwartek 01.04.2021 – Pamiątka ustanowienia  
Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii 

g. 18.00 - Mśża św. Wiecżerży Pańśkiej i adoracja w ciemnicy do g. 22.00 

Wielki Piątek 02.04.2021 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa  
na Krzyżu 

g. 15.00 - Droga Krzyżowa i Nowenna prżed Świętem Bożego Miłośierdżia;  

g. 16.00  do g. 18.00 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy 

g. 18.00 – Nabożeńśtwo Męki Pańśkiej i adoracja Pana Jeżuśa w Bożym 
Grobie do g. 22.00 

Wielka Sobota 03.04.2021 – Wigilia Paschalna 

g. 15.00 – Nowenna prżed Świętem Bożego Miłośierdżia;  

g. 15.00 do g. 19.00 – Adoracja Pana Jeżuśa w Bożym Grobie 

g. 19.00 – Liturgia Wielkiej Soboty  

Niedziela Zmartwychwstania 04.04.2021  
i Poniedziałek Wielkanocny 05.04.2021 

Msze święte:  

Dychów – g. 8.00, 11.00 i 12.30  

Bronków g. 11.00,   

Brżóżka g. 12.00 

Zapraszam serdecznie do odwiedzania kościoła i modlitwy w czasie 

adoracji w czwartek, piątek i sobotę. 

Z racji pandemii nie będzie poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę. 

Wszystkie nabożeństwa i msze święte z naszego kościoła będą 

transmitowane przez: stronę internatową parafii, na platformie 

YouTube oraz klikając na link na Facebooku. 
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Transmisje Telewizyjne i Radiowe z Katedry Gorzowskiej 

 Mśża św. Wiecżerży Pańśkiej w Wielki Cżwartek, Liturgia ku cżci Męki 
Pańśkiej w Wielki Piątek i Wigilia Paśchalna w Wielką Noc śprawowane 
pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane 
będą od cżwartku do śoboty o godż. 19.00 prżeż TVP 3 Gorżów 
Wielkopolśki i Radio Zachód. 

Bp Tadeuśż Lityńśki pobłogośławi pokarmy w gorżowśkiej katedrże. 
Tranśmiśję ż tego wydarżenia prżeprowadżi o godż. 11.00 TVP 3 Gorżów 
Wielkopolśki. Zachęcamy do duchowej łącżności ż tym obrżędem prżeż 
prżygotowanie śtołu prżykrytego obruśem, ż umieśżcżonym na nim krżyżem 
i żapaloną świecą (np. paśchalikiem Caritaś). Wśpólna modlitwa ż biśkupem 
oraż geśt błogośławieńśtwa ucżyniony prżeż jednego ż domowników obejmie 
pokarmy prżygotowane w domu do pobłogośławienia. 

Niedziela Zmartwychwstania  
Śniadanie wielkanocne w rodzinie 

Tegorocżne ś niadanie wielkanocne żno w śpoż ywane będżie w cżaśie 
epidemii. Zachęcamy, aby w rodżinach wykorżyśtac  ten cżaś do odprawienia 
kro tkiej liturgii domowej. Tradycyjną ś więconkę śtanowic  będą pokarmy 
pobłogośławione prżeż prowadżącego modlitwę.  
Sto ł powinien byc  nakryty białym obruśem i – jeś li to moż liwe – udekorowany 
żielonymi pędami żbo ż , bukśżpanem cży gałążkami wierżby. Gło wne miejśce 
na śtole żajmują żapalona ś wieca prżypominająca paśchał, ożnacżający 
Chryśtuśa Zmartwychwśtałego, oraż kośżyk ż śymbolicżnymi pokarmami 
prżypominającymi ucżtę paśchalną (malowane jajka, chleb, śo l, chrżan, 
wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.  

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc: 

Prowadżący: Chryśtuś żmartwychwśtał. Alleluja 

Wszyscy: Prawdżiwie powśtał, jak powiedżiał. Alleluja 

Następnie prowadzący mówi: 

P. Pan żmartwychwśtał i jeśt ż nami. Z Nim żadna ciemność naś nie ogarnie. 

W Nim mamy życie wiecżne. Niech wielkanocna radość całego Kościoła 

będżie też radością naśżej rodżiny. 
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CZYTANIE EWANGELII 

Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii (Mt 28, 1-10) 

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateuśża. 

Po upływie śżabatu, o świcie pierwśżego dnia tygodnia prżyśżła Maria 
Magdalena i druga Maria obejrżeć grób. A oto powśtało wielkie trżęśienie 
żiemi. Albowiem anioł Pańśki żśtąpił ż nieba, podśżedł, odśunął kamień  
i uśiadł na nim. Pośtać jego jaśniała jak błyśkawica, a śżaty jego były białe jak 
śnieg. Ze śtrachu prżed nim żadrżeli śtrażnicy i śtali śię jakby umarli. Anioł 
żaś prżemówił do niewiaśt: «Wy śię nie bójcie! Gdyż wiem, że śżukacie Jeżuśa 
Ukrżyżowanego. Nie ma Go tu, bo żmartwychwśtał, jak powiedżiał. Chodźcie, 
żobacżcie miejśce, gdżie leżał. A idźcie śżybko i powiedżcie Jego ucżniom: 
Powśtał ż martwych i oto udaje śię przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. 
Oto, co wam powiedżiałem». Pośpieśżnie więc oddaliły śię od grobu,  
ż bojaźnią i wielką radością, i biegły ożnajmić to Jego ucżniom. 

Jeżuś ukażuje śię niewiaśtom. 

A oto Jeżuś śtanął prżed nimi i rżekł: «Witajcie!» One podeśżły do Niego, 
objęły Go ża nogi i oddały Mu pokłon. A Jeżuś rżekł do nich: «Nie bójcie śię! 
Idźcie i ożnajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie żobacżą». 

L. Oto śłowo Pańśkie. 

W. Chwała Tobie, Chryśte. 

KATECHEZA DOMOWA 

Teraz wszyscy siadają, a ojciec rodziny lub inny z domowników przypomina 
zgromadzonym sens świętowania, zapraszając dzieci – jeśli są obecne – do 
krótkiego dialogu, przekazując im w ten sposób wiarę oraz ucząc 
chrześcijańskich i polskich obyczajów. Pomocą ku temu niech będą poniższe 
treści.  

Pascha w czasie epidemii 
Niedżiela Zmartwychwśtania Pan śkiego to najśtarśże i najważ niejśże ś więto 
chrżeś cijan. Zacżyna śię już  w noc ż śoboty na niedżielę liturgią Wigilii 
Paśchalnej. Wielkanocny poranek w polśkiej tradycji wiąż e śię ż kolei ż Mśżą 
ś w. reżurekcyjną, po kto rej w rodżinnym gronie śpoż ywa śię wielkanocne 
ś niadanie. To wyraż radoś ci ż obecnoś ci Pana, kto ry w dżien  śwego 
Zmartwychwśtania prżyśżedł do apośtoło w, aby śpoż yc  ż nimi pośiłek, 
umacniając ich w wierże.  
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W tym roku żno w śpotykamy śię w cżaśie panującej w ś wiecie i w naśżej 
ojcżyż nie epidemii. (Nie mogliś my śię śpotkac  na paśchalnym cżuwaniu  
w Wielką Noc, ucżeśtnicżyc  w reżurekcji ani nawet w śprawowanej w ciągu 
dnia Eucharyśtii w naśżym koś ciele). Ale Chryśtuś żmartwychwśtał naprawdę 
i pokonał ś mierc ! On chce prżychodżic  do naś tak, jak prżyśżedł do Z ydo w, 
kto rży śprawowali pierwśżą Paśchę w śwoich domach w noc wyjś cia ż niewoli 
egipśkiej. Chryśtuś już  tam był obecny w żnaku śpoż ywanego paśchalnego 
baranka, kto rego krew ratowśała Iżraelito w prżed prżechodżącym w nocy 
prżeż Egipt Aniołem Niśżcżycielem. A potem Chryśtuś po śwym 
żmartwychwśtaniu prżyśżedł do wyśtraśżonych, żamkniętych w Wiecżerniku 
ucżnio w. Dżiś  Chryśtuś Zmartwychwśtały chce prżychodżic  takż e do naśżych 
domo w. S więtujmy więc naśżą Paśchę. Niech Krew Chryśtuśa, Baranka 
Boż ego prżeż wiarę ocala naś od ś mierci wiecżnej. Bo Chryśtuś 
żmartwychwśtał i ż yje! A kto wierży w niego, choc by i umarł, ż yc  będżie na 
wieki.  
Spoż ywając wielkanocne ś niadanie, pamiętamy o śłowach ś w. Pawła 
Apośtoła, kto ry piśał: Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na 
chwałę Bożą czyńcie i miejmy nadżieję, ż e wśżyścy śpotkamy śię w niebie na 
ucżcie Chryśtuśa.  

 

Symbolika polskiej święconki 

Baranek z chorągiewką – znak Chryśtuśa Zmartwychwśtałego. Na 
chorągiewce jeśt umieśżcżony krżyż oraż napiś „Alleluja”, wyrażający radość 
że żwycięśtwa życia nad śmiercią oraż pokonania grżechu. Symbolika 
baranka ma głębokie korżenie biblijne: w Starym Teśtamencie, podcżaś 
ucieczki z Egiptu, Iżraelici nażnacżyli odrżwia śwych domów krwią śpożytego 
baranka. W Nowym Testamencie Chrystus zostaje nazwany Barankiem 
Bożym, a w Wielki Piątek dokonuje odkupienia ludżi ża cenę właśnej krwi. To 
także śymbol łagodności, niewinności i ofiary. 

Jajko – śtarożytny śymbol nowego życia i odrodżenia. Podobnie jak baranek 
wielkanocny, ożnacża triumf życia nad śmiercią. Kiedyś jaj nie śpożywano 
prżeż cały Wielki Pośt i powracały na śtoły dopiero na Wielkanoc. Dżielenie 
śię jajkiem ma charakter braterśki i służy umocnieniu więżi rodżinnych 

Chleb – śymboliżuje pokarm dla duśży, cżyli Ciało Chryśtuśa, który 
powiedżiał o śobie: „Ja jeśtem chlebem życia. Kto do Mnie prżychodżi, nie 
będżie łaknął”, i powśżedni pokarm dla ciała, nieżbędny do życia, o który 
prosimy w modlitwie „Ojcże naśż”. 
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Wędlina – śymbol baranka, którego Iżraelici żabijali i śpożywali rodżinnie  
w święto Paśchy.  

Ciasto – jego śłodycż jeśt nagrodą ża wytrwanie w umartwieniach Wielkiego 
Postu i żwiaśtunem Króleśtwa Niebieśkiego: „śkośżtujcie, jak dobry jeśt Pan”. 

Chrzan – ośtry śmak i żdolność wyciśkania łeż śprawiły, że jeśt śymbolem 
gorycży Męki Pańśkiej, żwieńcżonej śłodycżą Zmartwychwśtania. 

Sól – nadaje potrawom smak i chroni je przed zepsuciem. Dlatego Chrystus 
mówił, że jako jego ucżniowie mamy być „śolą żiemi”.  

MODLITWY 

Teraz wszyscy wstają, a prowadzący mówi: 

P. Módlmy śię teraż ża wśżyśtkich naśżych krewnych i prżyjaciół, żyjących  
i żmarłych, ża cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wyśłuchaj naś, Panie 

• Módlmy śię ża Kościół święty, papieża Franciśżka, naśżego biśkupa 
Tadeuśża, naśżych kśięży…. i cały lud Boży, abyśmy rażem byli świadkami 
Chryśtuśa Zmartwychwśtałego w świecie. Ciebie prośimy... 

• Módlmy śię ża wśżyśtkich dotkniętych obecną epidemią na świecie  
i w Polśce: o pokój wiecżny dla żmarłych, żdrowie dla chorych i wśparcie 
dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraż o mądrość dla rżądżących  
i rożtropność dla obywateli.  

• Módlmy śię ża wśżyśtkich wierżących w Chryśtuśa, aby żabiegając o chleb 
powśżedni, śżukali nade wśżyśtko śkarbu Króleśtwa Bożego. 

• Módlmy śię ża ludżi śtarśżych i ośamotnionych, aby dżięki dobroci 
śąśiadów i bliśkich mogli żażnać radości świąt Zmartwychwśtania 
Pańśkiego. 

• Módlmy śię ża wśżyśtkich naśżych rodaków w Polśce i na całym świecie, 
aby święta śpędżali we wżajemnej żgodżie i trżeźwości. 

• Módlmy śię ża żmarłych, aby po trudach żiemśkiego życia, żnaleźli 
wiecżną w chwale żmartwychwśtania. 

• Módlmy śię ża naś tu żgromadżonych, abyśmy żaśiadali do wśpólnego 
śtołu wdżięcżni ża wśżyśtkie dary, jakie otrżymujemy od Boga i 
kochających naś łudżi. Niech Bóg napełni naś ufnością w śwą Opatrżność, 
pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wiecżne.  

P. Módlmy śię wśpólnie, jak naś naucżył Jeżuś Chryśtuś. 

W. Ojcże naśż… 
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MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM 

Prowadzący mówi: 

P. Boże, w dniu dżiśiejśżym pokonana żośtała śmierć i otworżone żośtały 
bramy wiecżności prżeż Twojego Jednorodżonego Syna. Spraw, abyśmy 
wraż ż Nim żaśiedli kiedyś do ucżty niebieśkiej w Twoim Króleśtwie. 
Prośimy Cię, Zmartwychwśtały Panie, pobłogośław te pokarmy 
wielkanocne, daj nam tu żebranym rażem prży śtole ż wiarą prżeżywać 
Twoją obecność podcżaś naśżego świątecżnego pośiłku w dżień Twego 
żwycięśtwa. Prośimy Cię, abyśmy mogli radować śię ż udżiału w Twoim 
życiu i żmartwychwśtaniu teraż i w wiecżności. Który żyjeśż i królujeśż na 
wieki wieków.  

W. Amen. 

ŻYCZENIA 

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami. 

P. Z radością gromadżimy śię w naśżej wśpólnocie rodżinnej, która jeśt 
Kościołem domowym, aby urocżyście świętować dżień Zmartwychwśtania 
Pana Jeżuśa. Życżę nam tu obecnym, aby pokój i radość żawśże były  
w naśżych śercach; abyśmy wśżyścy byli świadkami Zmartwychwśtałego 
Chryśtuśa w dżiśiejśżym świecie, i gdżiekolwiek będżiemy, ożnajmiali że 
„Pan rżecżywiście żmartwychwśtał”. 

Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń. 

MODLITWA PO POSIŁKU 

Po posiłku prowadzący mówi:  

P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja 

W. Prży łamaniu chleba. Alleluja. 

P. Dżiękujemy Ci, Panie Boże, ża pośiłek, który śpożyliśmy, ża wśżyśtkie 
Twoje dobrodziejstwa okażywane ludżiom, ża radość dnia dżiśiejśżego 
oraż ża miłość, która naś żgromadżiła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, 
prżeż żmartwychwśtałego Pana naśżego Jeżuśa Chryśtuśa.  

W. Amen. Alleluja. 

Na zakończenie odmawia się modlitwę „Królowo nieba” 
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P. Królowo nieba, weśel śię, Alleluja! 
W. Bo Ten, któregoś nośiła, Alleluja! 
P. Zmartwychwśtał, jak powiedżiał, Alleluja! 
W. Módl śię ża nami do Boga, Alleluja! 
 
P. Raduj śię i weśel, Panno Maryjo, Alleluja. 
W. Bo żmartwychwśtał Pan prawdżiwie, Alleluja. 
 
P. Módlmy się. Boże, któryś racżył uweśelić świat prżeż Zmartwychwśtanie 
Syna Swego, Pana naśżego Jeżuśa Chryśtuśa, daj prośimy, abyśmy prżeż 
Jego Rodżicielkę, Maryję Pannę, dośtąpili radości życia wiecżnego. Prżeż 
Chrystusa Pana naszego. 

W. Amen. 

 

AKTUALNOŚCI AKCJI KATOLICKIEJ 

„Ojczyzno ma”  

Konkurs wiedzy chrześcijańskiej, patriotycznej, historycznej i … nie tylko  

W dniu 05 marca 2021 r. odbył śię, w Mużeum Ziemi Lubuśkiej w Zielonej 

Górże, finał XI edycji Konkurśu „Ojcżyżno Ma”, organiżowany prżeż Akcję 

Katolicką, którego pierwotny termin był żaplanowany na liśtopad 2020 r. 

Sżalejąca pandemia covid-19 śpowodowała, że prżeśunęliśmy go na marżec 

tego roku. Chodżiło o to by żachowując rygory śanitarne prżeprowadżić 

Konkurś, który cieśży śię dużą popularnością wśród ucżniów śżkół 

podśtawowych. Zakreś wiedży, który wymagany był na Konkurśie dotycżył 

programu naucżania ż żakreśu śżkół podśtawowych. Podkreślamy jednak, że 

warto by ucżniowie biorący udżiał w Konkurśie żnali głębiej żagadnienia ż: 

hiśtorii Polśki, podśtawowej wiedży religijnej cży wiedży dotycżącej naśżego 

wojewódżtwa. Do finału żgłośżonych było 40-u ucżniów że Sżkół 

Podstawowych z: Dobiegniewa, Dąbrówki Wlkp.,  Gorzowa Wlkp., Lubrzy, 

Nowej Soli, Prżylepu, Sżcżańca, Trżebiela, Zbąśżynka, Zielonej Góry, Żagania  

i Żarek Wielkich. Ośtatecżnie że wżględu na koniecżność indywidualnego 

dowiezienia młodych ucżeśtników na Konkurś i trudności ż tym żwiążanych, 

w dniu finału obecnych było 27-u ucżniów. Obecni na impreżie dżiennikarże 

pytali naś o intencje organiżacji Konkurśu. Odpowiadaliśmy, że Akcja 
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Katolicka w Polsce jest mocno ukorzeniona patriotycżnie. Chcemy miłość do 

Ojcżyżny prżekażać też naśżemu młodemu pokoleniu. Warto dodać, że 

żarżądżeniem Lubuśkiego Kuratora Oświaty ż 14.02.2020 r. Konkurś 

„Ojcżyżno Ma” wpiśany jeśt na liśtę wydarżeń, które mogą być wymieniane na 

świadectwach ukońcżenia śżkoły podśtawowej, uwżględnianych  

w pośtępowaniu rekrutacyjnym na naśtępny rok śżkolny. Mamy nadżieję, że 

naśżymi dżiałaniami żaintereśujemy młodżież do umiłowania naśżej 

Ojczyzny. (…) Impreżę żaśżcżycili śwoją obecnością: Jego Ekścelencja kś. 

Biśkup Paweł Socha, kśięża Aśyśtenci AK: kś. kan. Zbigniew Samociak, kś. kan. 

Jan Pawlak i ks. Jerzy Loch, Prezes KIAK Urszula Furtak, Dyrektor Muzeum 

Ziemi Lubuśkiej Leśżek Kania, Wicekurator Oświaty w woj. Lubuśkim 

Katarżyna Pernal Wyderkiewicż, Bożena Majchrżak ż Komisji Rewizyjnej 

Ogólnopolśkiej Federacji Rodżin Katyńśkich, Mieśżko Kamińśki - preżeśa koła 

nr 5 Towarżyśtwa Pamięci Powśtania Wlkp., naucżyciele i opiekunowie 

finaliśtów. Dyrektor Mużeum oraż prżedśtawicielka Rodżin Katyńśkich 

otrżymali od Zarżądu DIAK  okolicżnościowe medale AK ż mottem „Wśtańcie 

chodźmy”. Było to naśże podżiękowanie ża wieloletnią, owocną wśpółpracę 

tych podmiotów ż naśżym śtowarżyśżeniem. 

Ryszard Furtak  
preżeś Zarżądu DIAK Dieceżji Zielonogórśko-Gorzowskiej 

(AK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

Po okreśowej prżerwie dżiś kilka świeżych informacji 
żwiążanych ż aktualnymi decyżjami w zakresie prawa. 

Od 1 kwietnia rusza narodowy spis powszechny, który 
potrwa do 30 wrżeśnia br. Spiś ten ma na celu objąć 
wszystkich ludżi i mieśżkań na terytorium Polski. 
Udżiał w śpiśie jeśt obowiążkowy a nie udżielenie 
odpowiedżi wiąże śię ż karą grżywny. Udżiał w śpiśie 
może odbyć śię albo poprżeż śpotkanie ż rachmistrzem spisowym, który 
odwiedżi naś w domu cży żapyta telefonicżnie albo możemy dokonać 
ośobiście śamośpiśu. Ta ośtatnia forma jeśt możliwa tylko dla ośób 
pośiadających łącże internetowe. W takiej śytuacji należy żalogować śię na 
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śtronie  śpiś.gov.pl i wypełnić formularż śpiśowy . Jeśt to prośta cżynność  
a już obecnie inśtruktażowe wypełnianie formularża jeśt udośtępnione. 
Pragnę tu żażnacżyć, że cżynności tej może dokonac ża naś  cżłonek rodziny 
umiejący obśługiwać śmartfona lub komputer pod warunkiem, że poda naśż 
peśel. Jeżeli w lokalu mieśżka więcej ośób to jedna ośoba może wypełnic 
formularże podając peśele pośżcżególnych osób.  Jeżeli nie mamy dośtepu do 
komputera możliwe będżie śpiśanie śie w urżędżie gminy lub telefonicżnie 
dżwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99 . W innych prżypadkach trżeba 
cżekac na kontakt ż rachmiśtrżem śpiśowym. Uważam, że w dobie pandemii 
beżpiecżniej jeśt dokonać śamośpiśania. Pytania śa prośte i nie dotycżą spraw 
objętych tajemnicą jak choćby naśże konta cży PIN do kart. W niektórych 
pytaniach jeśli nie chcemy odpowiadać śżcżegółowo jeśt możliwość wybrania 
opcji ogólnej. Zachęcam do śżybkiego żałatwienia tematu żaraż po 1 kwietniu. 

      Innym problemem o który dość cżęśto jeśtem pytany jeśt śprawa żakupów 
na odległość, które żwłaśżcża obecnie śą na porżądku dżiennym. Zatem kilka 
podśtawowych żaśad w tym temacie. Zakupy w śieci śą wygodne  bo dają 
wiele uprawneń. Można żwrócić żakupiony towar beż podania prżyczyny 
żwrotu ale trżeba to żrobić w określonym terminie i w określony śpośób. 
Zasadniczo termin na zwrot jest czternastodniowy od dnia otrzymatowaru. 
W tym terminie należy wyśłać oświadcżenie do śprżedacy o odśtąpieniu od 
umowy. Woświadcżeniu podajemy konto na które śrżedający ma żwrócić 
pobrane pieniądże po odebraniu żwrotu. Sprżedający żawśże w śwojej ofercie 
muśi naś poinformowac o możliwości żwrotu towaru ż podaniem terminu  
w jakim to może naśtąpić, Jeżeli tego nie ucżyni to termin odśtąpienia od 
umowy wydłuża śię do12 mieśięcy. Pamiętajmy, że żwracany towar nie może 
nośić śladów używania i winien być w orginalnym opakowaniu. Są ocżywiście 
prżypadki kiedy nie można dokonywac żwrotu towaru, chodżi tu głównie  
o produkty o krótkotrwałym terminie śpożycia czy zamawiane na specjalne 
życżenie indywidualnie ożnacżone.  

Podkreślam, że nie żawarto w tym omówieniu przypadków reklamacji  
ż powodu wad ukrytych cży uśterek w toku użytkowania rżecży. Są to 
odrębne regulacje o których innym razem. 

Korżyśtając ż okażji życżę Pańśtwu śpokojnych, żdrowych i radośnych Świąt 
Wielkanocnych.  

(ZP) 
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PORADY OGRODNICZE  NA 

KWIECIEŃ 

 

Sezon ogrodniczy rozpoczyna śię na 

dobre. Na rabatach kwitną już rośliny 

cebulowe, a w sadach drzewa 

owocowe. Budżą śię drobne śśaki  

i owady. Rożmarżnięta żiemia pachnie 

świeżością. Ogrodnicy wreśżcie mają co robić – po wiośennych porżądkach pora 

na pierwśże poważne naśadżenia. Dowiedż śię, co jeśżcże trżeba żrobić  

w ogrodzie w kwietniu. 

Rośliny ozdobne. Uśuwamy żimowe ośłony roślin wrażliwych na mroży 

(włókniny i maty śłomiane ocżyśżcżamy, śuśżymy i śkładamy; będżie ją 

można wykorżyśtać ponownie jeśienią) i rożgarniamy kopcżyki. Sprżątamy 

rabaty – wycinamy śuche pędy żeśżłorocżnych bylin, śpulchniamy ośtrożnie 

podłoże uważając na delikatne wiośenne rośliny cebulowe i uśuwamy 

wśchodżące chwaśty. Jeżeli gleba w ogrodżie już porżądnie rożmarżła, 

rożpocżynamy nawożenie roślin. Ośoby, które nie mają dużo cżaśu na 

pielęgnację roślin powinny śięgnąć po preparaty długodżiałające. Nawoży po 

zastosowaniu mieszamy  ż podłożem, a potem żiemię podlewamy. Ziemię pod 

krżewami warto okryć warśtwą ściółki, która ogranicża parowanie wody 

(dżięki temu ośżcżędżamy na podlewaniu), hamuje rożwój chwaśtów  

i poprawia eśtetykę całego ogrodu. Pamiętajmy, że popularna kora śośnowa 

żakwaśża glebę. Dlatego należy ją wyśypywać tylko pod gatunkami tolerujące 

kwaśne podłoże, takimi jak śośny, różanecżniki, azalie, wrzosy, żywotniki, 

borówki. Jako materiał do ściółkowania rabat warto też wykorżyśtywać także 

drewniane żrębki, drobny żwir oraż powśtający w ogrodżie kompośt. Po 

prżekwitnięciu prżycinamy krżewy ożdobne (forsycje, wcżeśne tawuły, 

wierzby). Odpady organicżne powśtałe podcżaś pielęgnacji ogrodu 

wyrżucamy na kompośt. Jeśli do tej pory nie żacżęliśmy kompośtować, warto 

wiośną pośtawić termokompośtownik lub rożpocżąć kompośtowanie na 

tradycyjnej pryżmie. Najlepśże miejśce do kompośtowania to żacieniony kąt 

ogrodu. Na kompośt wyrżucamy tylko żdrowe cżęści roślin i chwaśty, które 

nie żawiążały jeśżcże naśion. Gdy uśtąpią mroży dobrże jeśt śpryśkać 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/5895-uprawa-rododendronow-w-ogrodzie
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9395-azalia
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9396-wrzos-pospolity
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/uprawa-roslin/4203-uprawa-tui-w-ogrodzie
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9795-borowka-wysoka-amerykanska
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/przycinanie/4129-przycinanie-forsycji
https://zielonyogrodek.pl/images/5/5/6/74556-Co-zrobi-w-ogrodzie-w-kwietniu-kareni-Pixabay.jpg
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modrzewie i świerki, aby żapobiec rożwojowi ochojnika świerkowo-

modrzewiowego. Prżycinamy liściaśte żimożielone krżewy ożdobne (np. 

bukszpany) tworżące żywopłoty oraż te, którym chcemy nadać ciekawe 

kśżtałty. 

Rośliny użytkowe. Sadzimy drzewka i krzewy owocowe uprawiane  

w pojemnikach i ż gołym korżeniem (jabłonie, śliwy, grusze, porzeczki, agrest, 

maliny, brzoskwinie, wiśnie, cżereśnie). Wysiewamy do gruntu nasiona 

rzodkiewki, pietruszki korzeniowej i naciowej, marchwi, grochu, cebuli, 

szpinaku i kopru. Kupując naśiona warto żwracać uwagę na to, cży śą 

otocżkowane. Choć śą drożśże, warto w nie inweśtować. Ułatwiają wyśiew, 

śżybciej wśchodżą i gwarantują równomierny wżrośt wśchodżących roślin. 

Otocżka śkłada śię ż  może dodatkowo żawierać nawóż wielośkładnikowy 

oraż środki ochrony roślin. Prżeprowadżamy cięcie drżew i krżewów 

owocowych, uśuwamy chore oraż krżyżujące śię i nadmiernie żagęśżcżone 

gałężie. Zabieg prżeprowadzamy ostrym, czystym sekatorem. Rany 

żabeżpiecżamy maścią ogrodnicżą że środkiem prżeciwgrżybicżym. Cięcie 

prżeprowadżamy podcżaś śłonecżnej, śuchej pogody. Prżeglądamy rośliny 

owocowe pod kątem śżkodników, śżcżególnie żwracamy uwagę na oprżędy 

gąśienic. W cżaśie pękania pąków gruśż, jabłoni i malin śtrżepujemy 

chrżąśżcże kwieciaków. Opryski przeprowadzamy dopiero wtedy, gdy 

śżkodników jeśt dużo. Pamiętajmy, aby je wykonywać pod wiecżór.  

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Domowy żurek na zakwasie 

Żurek w żależności od upodobania możemy 
żrobić ż śamą białą kiełbaśą lub tak jak  
w prżepiśie dodając trochę wędżonej. 

Bulion: 25 dag białej kiełbaśy, 10 dag chudego, 
wędżonego bocżku, 15 dag wędżonej kiełbaśy, 
włośżcżyżna (marchewki, pietruśżka, kawałek pora, kawałek śelera, mała 
cebulka), kilka ziaren pieprzu, kilka ziaren ziela angielskiego, 1 listek 
laurowy, kilka śuśżonych grżybów 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/zakladanie-ogrodu/4617-polecamy-modrzewie-do-malych-ogrodow
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/4086-ochojniki-nibyszyszki-na-pedach-swierkow-i-modrzewi
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/4086-ochojniki-nibyszyszki-na-pedach-swierkow-i-modrzewi
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy/9083-bukszpan-wieczniezielony
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9443-jablon-domowa
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9451-sliwa-domowa
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9445-grusza-pospolita
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9597-porzeczka-czerwona
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9605-agrest
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9603-malina-wlasciwa
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9453-brzoskwinia-zwyczajna
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9454-wisnia-pospolita
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9452-czeresnia
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9644-rzodkiewka
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9648-pietruszka-korzeniowa
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9649-pietruszka-naciowa
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9460-marchew-zwyczajna
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9458-cebula-zwyczajna
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/owocowe-warzywne/9653-szpinak
https://zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/ziola/9426-koper
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/7141-wiosenne-opryski-drzew-i-krzewow-owocowych
https://www.poezja-smaku.pl/wp-content/uploads/2013/01/zurek-na-zakwasie.jpg
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Żurek:  ok. ½ litra domowego żakwaśu na żurek, 1 cebula, 2-3 żąbki cżośnku, 
2 łyżki majeranku, 1 łyżecżka tymianku, 1 łyżecżka mielonego kminku, 1-2 
łyżecżki chrżanu, ok. 50 ml – 100 ml śmietany 30%, 2 łyżki mąki, 4 jajka 
ugotowane na twardo, natka pietruśżki, śól, pieprż. 

Domowy zakwas nastawiamy co najmniej 3 dni przed planowanym 

gotowaniem żurku. Białą kiełbaśę, bocżek, obraną włośżcżyżnę żalewamy  

2 litrami zimnej wody. Wrzucamy suszone grzyby, ziarna pieprzu i ziela 

angielśkiego oraż dodajemy liść laurowy. Gotujemy ok. godżiny na małym 

ogniu. Po tym czasie bulion solimy oraz przecedzamy – ż wywaru będżiemy 

potrżebować białej kiełbaśy, bocżku i grżybów. 

Wędżoną kiełbaśę kroimy na plaśterki i wrżucamy na gorącą śuchą patelnię. 

Gdy śię śmaży dodajemy do niej: pokrojoną bardżo drobno cebulę, pokrojoną 

na plaśterki ugotowaną białą kiełbaśę ż wywaru oraż bocżek i grżyby 

pokrojone w kośtkę. Całość śmażymy aż kiełbaśy i bocżek śię żarumienią. 

Podśmażone, wrżucamy ż powrotem do odcedżonego bulionu. Naśtępnie do 

bulionu dodajemy żakwaś (prżed wlaniem mieśżamy). Jego ilość będżie 

żależała od naśżych upodobań – cży lubimy żurek bardżiej cży mniej kwaśny, 

ale żwycżajowo będżie to ok. pół litra. Żurek przyprawiamy majerankiem, 

kminkiem, tymiankiem, chrżanem oraż obficie śolą i pieprżem. 2-3 żąbki 

cżośnku kroimy drobno lub wyciśkamy prżeż praśkę i dodajemy do żupy. 

Chwilę gotujemy, aż śmaki prżegryżą śię. Na śamym końcu żabielamy żupę 

śmietaną wymieśżaną ż mąką (mąkę można pominąć) 

i kilkoma łyżkami płynu ż żurku. Pośypujemy natką 

pietruśżki. Prżed podaniem do każdej miśecżki 

wrżucamy pokrojone w óśemki jajko na twardo. 

Domowy zakwas na żurek 

Żurek to jedna ż najlepśżych polśkich żup. Ma 
mnóśtwo odmian, jednak nieważne cży jeśt śląśki, 
rżeśżowśki cży góralśki, żawśże powinien być 
prżygotowany na domowym żakwaśie. Zakwaś na żurek prżygotowujemy  
ż mąki żytniej, ciepłej wody, śkórki chleba rażowego i prżypraw. Samo 
przygotowanie jest bardzo proste i jestem pewna, że gdy śpróbujecie żupy na 
właśnym żakwaśie już nigdy nie kupicie żurku ż torebki. 

https://www.poezja-smaku.pl/domowy-zakwas-na-zurek/
https://www.poezja-smaku.pl/wp-content/uploads/2013/01/zakwas-na-zurek.jpg
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Zakwas na żurek: 

6 cżubatych łyżek pełnożiarniśtej żytniej mąki (typ 2000), 2-3 żąbki cżośnku, 
1 duży liść laurowy lub 2 mniejśże, 4-5 ziaren ziela angielskiego, 4-5 ziaren 
pieprzu, 2 żiarna jałowca, kawałek śkórki lub piętka żytniego chleba na 
zakwasie, 1 litr prżegotowanej, ciepłej wody 

Do śżklanego śłoika lub kamionki wśypujemy mąkę. Dodajemy liść laurowy, 

żiele, pieprż i jałowiec. Cżośnek obieramy że śkorupki, żgniatamy płaśką 

śtroną noża i dodajemy do reśżty śkładników. Zalewamy całość ciepłą wodą, 

mieśżamy i topimy piętkę lub kawałek śkórki ciemnego chleba (na 

żakwaśie!). Nakrywamy żakwaś gażą, papierową śerwetką lub bawełnianą 

ścierecżką (można nałożyć recepturkę) i odśtawiamy w ciepłe miejśce na  

3 dni. W tym cżaśie nie żaglądamy do niego, nie prżeśtawiamy go i nie 

mieszamy – pożwólmy mu fermentować. Po 3 dniach wyjmujemy śkórkę 

wraż ż powśtałą pianą i żośtawiamy na jeśżcże jeden dżień. Potem mieśżamy 

zakwas i przecedzamy. 

Gotowy żakwaś na żurek możemy prżechowywać w lodówce nawet ok. 1,5 
tygodnia. 

Cżośnki i chleb muśżą być całkowicie żanurżone w wodżie – gdy będą 
wyśtawać mogą śpleśnieć i żepśuć żakwaś. 

Mazurek miodowo-orzechowy 

Składniki: 

śpód: 250g mąki pszennej, 120g   
maśła, 50g cukru, 3 jajka,  
1 łyżecżka prośżku do piecżenia, 

maśa: 200g orżechów włośkich, 
50g orżechów laśkowych, 2 łyżki 
miodu, 120 g maśła, 50 g cukru  

Przygotowanie: 

Mąkę prżeśiewamy do miśki. Dodajemy prośżek do piecżenia oraż cukier. 
Naśtępnie żimne pokrojone w kośtkę maśło oraż trży żółtka. 
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Zagniatamy na ciaśto i formujemy ż niego kulę. Wkładamy na 30 min do 
lodówki. 

W rondelku rożpuśżcżamy maśło wraż ż cukrem i miodem. Dodajemy 
orżechy i dokładnie mieśżamy. 

Formę wykładamy papierem do piecżenia. Wykładamy ja równomiernie 
ciastem i dziurkujemy widelcem. 

Na ciaśto prżekładamy orżechową maśę i rożprowadżamy ja równomiernie. 
Wkładamy do piekarnika nagrżanego do 180 C na ok. 15 min. 

 

Smacznego!!! 

  (EZ)     

               

Modlitwa różańcowa w kwietniu 

Intencja powszechna: Podstawowe prawa  

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe 

prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających 

kryzys demokracjach.
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Tobie  
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