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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                      NR 109                                Maj’ 2021 

 

Jak dobrze przeżyć uroczystość Pierwszej Komunii Świętej ? 
 
Pierwsza Komunia Ś więta to dla dziecka i dla jego rodzico w szansa na 
przez ycie wielkiego s więta miłos ci Boga do człowieka. Eucharystia wraz  
z komunią s więtą jest niezwykłym darem Boga, kto ry pragnie byc  pokarmem 
dla człowieka juz  tu, w wymiarze z ycia doczesnego. Los kaz dego z nas w duz ej 
mierze zalez y od tego, czym się karmimy na co dzien . Waz na jest zdrowa 
z ywnos c  dla naszego ciała, ale jeszcze waz niejsze jest to, czym karmimy nasz 
umysł i nasze serce. W obecnym, negatywnym niestety konteks cie 
społecznym i kulturowym, pogłębione przygotowanie i przez ywanie  
I Komunii Ś więtej stwarza wyjątkową szansę na umocnienie w dobru 
zaro wno dziecka, jak i jego rodzico w. Komunia s więta przypomina nam o tym, 
z e nie samym chlebem z yje człowiek, gdyz  nikt z nas nie jest samym tylko 
ciałem. Komunia s więta jest tez  potwierdzeniem niezwykłej godnos ci 
człowieka. Przypomina nam o tym, z e kaz dy z nas jest ukochanym dzieckiem 
Boga. Tak, jak kochająca matka karmi swoje dziecko własną piersią, tak 
jeszcze bardziej kochający Bo g karmi nas w komunii s więtej samym sobą! To 
chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraz ni Boz ej miłos ci względem 
człowieka. I tak, jak nie istnieje z aden zdrowszy pokarm dla niemowlęcia, jak 
mleko matki, tak nie istnieje z aden zdrowszy pokarm duchowy dla dzieci, 
młodziez y i dorosłych, jak karmienie się Bogiem: Jego obecnos cią, miłos cią  
i prawdą. Komunia s więta jest pokarmem bogatszego człowieczen stwa. Jest 



2 
 

umocnieniem na drodze dorastania do s więtos ci. Nie jest w stanie 
postępowac  w sposo b godny człowieka ktos , kto karmi się tym, co uwłacza 
jego godnos ci i s więtos ci. Komunia s więta jest bezcennym pokarmem dla tych 
ludzi, kto rzy mają ewangeliczną mentalnos c  zwycięzcy, czyli zgodnie  
z pragnieniem Jezusa, chcą czynic  jedynie to, co dobre. Ucznio w Jezusa 
interesuje wyłącznie optymalny sposo b z ycia, czyli s więtos c , gdyz  s więtos c  to 
najpiękniejsza normalnos c  dla człowieka stworzonego z miłos ci na obraz  
i podobien stwo Boga. Ewangeliczna s więtos c  to nie ucieczka od z ycia czy 
cierpiętnictwo lecz nas ladowanie Chrystusa, kto ry umiał tak mocno kochac , 
z e fascynował ludzi dobrej woli i s miertelnie niepokoił faryzeuszo w oraz 
cyniko w. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Ś więtej dziecka to dla całej 
rodziny szansa na pogłębienie przyjaz ni z Bogiem oraz na odnowienie z ycia 
zgodnie z zasadami Ewangelii. Jez eli rodzice i dzieci nie z yją na co dzien  
mądros cią Ewangelii, jez eli w niedziele i s więta nie spotykają się z Bogiem w 
Eucharystii, to Pierwsza Komunia Ś więta stanie się jedynie epizodem i miłym 
wspomnieniem, kto re powiększy wprawdzie zaso b rodzinnych fotografii, ale 
nie wpłynie na jakos c  wychowania dziecka ani na sposo b jego postępowania. 
Pierwsza Komunia Ś więta to dla rodzico w przypomnienie o tym, z e powinni 
oni karmic  swoje dziecko tymi samymi wartos ciami i prawdami, kto rymi 
karmi nas Bo g. To włas nie rodzice mają byc  pierwszymi s wiadkami tego, z e 
Bo g kaz dego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają 
dziecku czytelne s wiadectwo o miłos ci Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko 
do dziecka, ale ro wniez  do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem  
i z radosną miłos cią. Miłos c  dos wiadczana w rodzinie sprawia, z e dziecku 
łatwo będzie uwierzyc  w to, z e Bo g kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo. 
I Komunia Ś więta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomniec   
i ponownie przez yc  chrzest s więty, czyli pierwszy sakrament, kto ry przyjęło 
ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w kto rym Bo g zawierzył rodzicom 
dziecko, kto re On kocha i kto re jest Jego przybranym dzieckiem. Prosząc  
o chrzest, rodzice zobowiązali się do tego, by codziennie karmic  swoje dziecko 
Boz ą prawdą o człowieku i Boz ą miłos cią do człowieka. Innym waz nym 
zadaniem rodzico w w okresie bezpos redniego przygotowania do I Komunii 
Ś więtej jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza  
o wyjas nianie dziecku, z e to, co najwaz niejsze, jest ukryte przed naszym 
wzrokiem. To, co decyduje o naszym z yciu i o naszym losie, opiera się bowiem 
na miłos ci i na zaufaniu. Gdy dziecko bawi się na podwo rku i jest pewne, z e 
rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyz  nie boi się tego, 
z e oni gdzies  sobie wyjadą i z e na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie 
jes li rodzice pomogą dziecku upewnic  się, z e jest kochane przez Boga, wtedy 
będzie ono potrafiło spotykac  się i rozmawiac  z Niewidzialnym Bogiem. 
Niezwykle waz nym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest 



3 
 

wspo lna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej  
i s wiątecznej Eucharystii, a takz e wspo lna lektura Pisma Ś więtego, kto re  
w prosty i poruszający sposo b opowiada niezwykłą historię miłos ci Boga do 
człowieka. Waz nym zadaniem rodzico w jest uczęszczanie wraz dzieckiem na 
katechezy w parafii, kto re stanowią bezpos rednie przygotowanie do 
uroczystos ci I Komunii Ś więtej. Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka 
do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, kto ry zawsze nas rozumie i kocha, 
kto ry chroni nas przed naszą własną słabos cią i kto ry karmi nas samym sobą, 
jak kochająca mama, kto ra tuli swe niemowlę do piersi. Waz ne jest tez  to, by 
rodzice opowiadali dziecku o tym, z e oni ro wniez  potrzebują przyjaz ni  
z Bogiem, kto ry uczy nas z yc  mądrze i rados nie. Przygotowanie dziecka do 
osobistego i pogłębionego spotkania z Bogiem w komunii s więtej to 
najwaz niejsze i najpiękniejsze zadanie rodzico w. Księz a i katecheci pomagają 
rodzicom w wypełnieniu tego zadania, ale nie mogą ich w tym zastąpic . 
Dopełnieniem przez yc , kto re mają miejsce w kos ciele w czasie uroczystej 
Eucharystii jest s więto, kto re rodzice organizują w domu. Ś więto to powinno 
byc  tak pomys lane, by stało się dla dziecka radosnym przedłuz eniem przez yc  
religijnych, a nie konkurencją dla tych przez yc . Powinien to byc  zatem 
skromny poczęstunek, a nie huczne przyjęcie. Tego dnia powinno byc  w domu 
wyjątkowo duz o rados ci, a niekoniecznie duz o jedzenia, gos ci i gwaru. Posiłek 
powinien zacząc  się uroczystą modlitwą, kto rą rodzice i rodzice chrzestni 
mogą ułoz yc  w sposo b spontaniczny.  Oczywistą jest rzeczą to, z e poczęstunek 
powinien byc  bez alkoholu, a na honorowym miejscu powinno siedziec  
dziecko, bo to jest jego uroczystos c . Śam posiłek nie powinien trwac  zbyt 
długo, a w ramach duchowego „deseru” warto przygotowac  kro tki, ale głęboki 
w tres ciach program, kto ry moz e byc  dopełnieniem przez yc  z porannej 
Eucharystii. W ramach tego programu warto wspomniec  chrzest s więty 
dziecka a takz e przeczytac  i w prostych słowach skomentowac  fragment 
Ewangelii, w kto rym Jezus bierze dzieci w ramiona i je błogosławi. Moz na tez  
zas piewac  kilka piosenek, kto re opowiadają o miłos ci Boga do człowieka  
i o naszym powołaniu do s więtos ci, wykorzystując w tym celu na przykład 
płyty „Arki Noego”. Warto takz e urządzic  mały konkurs wiedzy biblijnej  
i poezji religijnej z udziałem dzieci, kto rych zwykle jest sporo pos ro d 
zaproszonych gos ci..  Cennym elementem uroczystos ci jest rodzinny spacer 
po posiłku i rozmowy z dzieckiem o tym, jak przez ywa spotkanie z Jezusem  
w swoim sercu oraz jakie ma marzenia na dorosłe z ycie. Dopełnieniem tego 
dnia powinna byc  wieczorna rozmowa rodzico w z dzieckiem po to, by 
podsumowac  wszystkie przez ycia i by dziecko miało jeszcze jedną okazję ku 
temu, aby opowiedziec  o swoich przez yciach i mys lach związanych z tym 
niezwykłym dniem. Warto tez , by rodzice powiedzieli dziecku o tym, z e będą 
spokojni o jego rozwo j i los, jes li na zawsze zaprzyjaz ni się ono z Jezusem. Bo g 
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karmi nas swoją miłos cią włas nie po to, bys my mieli siłę kochac  i by nasza 
rados c  juz  tu, na ziemi, była wielka. 
 

Źródło: http://legnica.franciszkanie.biz/parafia/?p=6953 

 
 

Witajcie kochani! W maju – miesiącu pos więconemu Maryi – przygotowałam 
zadanie dotyczące naboz en stw ku czci Najs więtszej Panienki. Dzis  na 
naboz en stwach majowych gromadzimy się przede wszystkim w kos ciele, lecz 
dawniej ludzie spotykali się przy przydroz nych kapliczkach pos więconych 
Matce Boz ej. Zadaniem dla was jest zaprojektowac  – narysowac  kapliczkę Dla 
Matki Boz ej (technika dowolna). Gotowe prace moz na przekazac  mi w szkole 
lub zostawic  w zakrystii – czekam na nie do 20 maja. Z yczę wam wspaniałych 
pomysło w i duz o rados ci podczas rysowania! 
Gratuluję dziewczynkom, kto re rozwiązały zadanie z poprzedniego numeru 
gazetki: Zuzi Ł., Lenie M. i Mai M. 

 (HŁ) 

                                                                                                              

 

Sakrament Chrztu Świętego  

w kwietniu przyjęli:  

Jakub Sołtysiak - Bronków 

 

Intencje mszalne  

w kościele w Dychowie: 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach mogą 

ulec zmianie, aktualne zawsze  

w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
MAJ 2021 
NIEDZIELA 09.05.2021 
godz. 8.00 – w intencji Kornelii 
Pruchniak z okazji 12 urodzin oraz 
jej rodziców i rodzeństwa 
godz. 11.00 – w intencji Zuzanny  
o Boże błogosławieństwo  

ŚRODA 12.05.2021 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Śawickich, Śzymańskich  
i Łabędzkich 
CZWARTEK 13.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji Marty  
o łaskę uzdrowienia, szczęśliwą 
operację i Boże błogosławieństwo 
oraz opiekę Matki Bożej 
PIĄTEK 14.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji P. Stefanii 
Winiarczyk z okazji 80 urodzin 
SOBOTA 15.05.2021 
godz. 17.00 – w intencji Zofii z okazji 
Imienin o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo 
NIEDZIELA 16.05.2021 
godz. 8.00 – śp. Wacław Śiepiora  
w 5 rocznicę śmierci 
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godz. 11.00 – I Komunia Święta –  
w intencji dzieci i ich rodziców 
godz. 13.00 – za parafian  
PONIEDZIAŁEK 17.05.2021 
godz. 18.00 – śp. ks. Śtanisław 
Pawul 
WTOREK 18.05.2021 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodziny 
Misztalów i Śzymańskich 
ŚRODA 19.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji Maji z okazji 
17 urodzin 
CZWARTEK 20.05.2021 
godz. 18.00 – śp. Włodzimierz 
Jastrzębski w 7 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 21.05.2021 
godz. 18.00 – śp. ks. Śtanisław 
Karliński i zmarli z rodziny 
SOBOTA 22.05.2021 
godz. 17.00 – śp. Jan Śkowroński  
i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 23.05.2021 
godz. 8.00 – na uczczenie  
i uwielbienie Ducha Świętego 
godz. 11.00 – śp. Zofia, Antoni, 
Zygmunt Sulikowscy i zmarli  
z rodziny  
PONIEDZIAŁEK 24.05.2021 
godz. 11.00 – za parafian 
ŚRODA 26.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji wszystkich 
Matek z okazji ich święta 
PIĄTEK 28.05.2021 
godz. 18.00 – dziękczynno-błagalna 
z okazji 34 rocznicy święceń 
kapłańskich ks. Marka 
SOBOTA 29.05.2021 
godz. 17.00 – śp. Zygmunt Śobota - 
urodzinowa 
 
 

NIEDZIELA 30.05.2021 
godz. 8.00 – śp. ks. Śtanisław 
Karliński w 3 rocznicę śmierci 
godz. 11.00 – śp. Śtanisław 
Zakrzewski – od chrześnicy  
CZERWIEC 2021 
ŚRODA 02.06.2021 
godz. 18.00 – śp. zmarli z rodzin: 
Śzczepaniaków, Jastrzębskich  
i Butwitów 
CZWARTEK 03.06.2021 
godz. 8.00 – za parafian 
godz. 11.00 – w intencji Stasia  
z okazji 12 urodzin 
PIĄTEK 04.06.2021 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszych rodzin, parafii, ojczyzny  
i świata  
SOBOTA 05.06.2021 
godz. 17.00 – w intencji Moniki  
i Piotra z okazji kolejnej rocznicy 
ślubu oraz w intencji ich dzieci, 
rodziców i rodzeństwa  
NIEDZIELA 06.06.2021 
godz. 8.00 – śp. Janina i Ewa 
godz. 11.00 – śp. Jan, Janusz, Rafał  

i zmarli z rodziny 

 

Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 

MAJ 2021 

NIEDZIELA 09.05.2021 
godz. 9.30 – śp. Zygmunt, Śtanisław 
Maćkowiak 
NIEDZIELA 16.05.2021 
godz. 9.30 – śp. Gabriel Śapikowski 
w 15 rocznicę śmierci  
 
 



6 
 

NIEDZIELA 23.05.2021 
godz. 9.30 – śp. Małgorzata 
Zdrojewska – od córeczki Emilki  
i rodziców oraz brata Marcina  
z rodziną 
CZWARTEK 27.05.2021 
godz. 18.00 – w intencji  
ks. Wojciecha z okazji 21 rocznicy 
święceń kapłańskich 
NIEDZIELA 30.05.2021 
godz. 9.30 – śp. Zygmunt, Śtanisław 
Maćkowiak, śp. Małgorzata 
Zdrojewska 
CZERWIEC 2021 
CZWARTEK 03.06.2021 
godz. 9.30 – śp. Jan, Maria 
Maciejewscy 
NIEDZIELA 06.06.2021 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodziny 
Podsada i Maćkowiak 

Intencje mszalne  

w kościele w Brzózce: 

MAJ 2021 
NIEDZIELA 09.05.2021 
godz. 12.30 – śp. Maria 
NIEDZIELA 16.05.2021 
godz. 12.30 – śp. Śtanisław Haber 
NIEDZIELA 23.05.2021 
godz. 12.30 – śp. Śtanisława, 
Śtanisław Śzulc i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 30.05.2021 
godz. 12.30 – śp. Józefa, Śtanisław 
Kowalscy 
CZERWIEC 2021 
CZWARTEK 03.06.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 06.06.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
                                                  (MK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY                      

Wiele problemo w sprawia interpretacji przepiso w 
dotyczących obowiązku noszenia maseczek, 
szczego lnie w przestrzeni otwartej. Pytają o to 
szczego lnie ludzie młodzi uwaz ając, z e brak jest 
podstawy prawnej do tego obowiązku i nie 
moz na nakładac  na nich z adnych kar. 
Wyjas niając ten problem informuję, z e  
w początkowym okresie pandemii faktycznie nie 
było regulacji prawnych dających podstawę do 
karania za brak maseczek i sądy uchylały mandaty 
nakładane na osoby nie przestrzegające tego nakazu. 
Ustawodawca naprawił swo j błąd. Do ustawy z 28.10.2020 roku  
o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19 dodano 
przepis wprowadzający obowiązek zasłaniania nosa i ust. Przepis ten jez eli 
jest łamany, powoduje zaistnienie wykroczenia, za kto re sprawca moz e zostac  
ukarany mandatem do 500 złotych. Jest zatem obecnie podstawa prawna, 
kto rą dopiero będzie moz na odwołac . 
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Ustawa precyzuje konkretne przypadki, w kto rych nie trzeba zasłaniac ust  
i nosa a mianowicie:  podczas spacero w po lesie czy parku, na plaz ach, a takz e 
w pracy jez eli pracodawca wyda taką decyzję. Nie trzeba jej zakładac  ro wniez  
we własnym aucie. Dodac  nalez y, z e ustawa precyzuje takz e jakie osoby są 
zwolnione z tego obowiązku. Śą to dzieci do 5 roku z ycia, osoby  
z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi czy chorzy na niewydolnos c  
oddechową. Muszą miec  jednak chorobę potwierdzoną zas wiadczeniem 
lekarskim. 
W obecnych zapowiedziach rządu mo wi się, z e obowiązek ten 
prawdopodobnie zostanie zniesiony pod koniec maja a zwłaszcza w stosunku 
do oso b zaszczepionych. 
Otrzymałem ponownie pytanie jak powinna wyglądac  umowa poz yczki  i czy 
kaz da musi byc  zawarta na pis mie. Prawo okres la, z e  kaz da umowa poz yczki 
przekraczająca wartos c  1000 zł, powinna byc  zawarta w formie pisemnej. 
Chodzi tu gło wnie o ochronę intereso w stron, bo tylko wo wczas  
w ewentualnym procesie sądowym mamy dowody, pozwalające na 
udowodnienie roszczen  stron. Nie ma kar jez eli taką umowę na wyz szą kwotę 
zawrzemy, ale jest ryzyko, z e moz na na tym stracic . Odrębna sprawa jest 
ewentualny problem opłat skarbowych od takich umo w np. zabezpieczonych 
wekselem, ale to juz  odrębny problem. 
Przypominam ro wniez , z e  warto zainteresowac  się sprawami programo w  
dotacyjnych i kredytowych finansujących remonty domo w i związanych  
z ekologią. Dzis  podam jakie to są programy a w razie zainteresowania nimi 
omo wie je w kolejnej gazetce. Oto programy: 
- Czyste powietrze czyli wymiana systemo w grzewczych, docieplenia 
budynko w, wymiana okien i drzwi, systemy wentylacyjne. 
- Premia termomodernizacyjna 
- Dach bez azbestu 
- Program ograniczenie niskiej emisji  
- Dom bez barier 
- Moja woda  
- Przydomowe oczyszczalnie s cieko w. 
Częs c  z nich ma formę kredyto w, inne dotacji czy wreszcie odliczen  od 
podatko w. Bliz ej  odpowiem na szczego łowe pytania. 
Na zakon czenie chciałbym poinformowac  zainteresowanych, z e Śąd  
Okręgowy zarejestrował powołane w ubiegłym roku Śtowarzyszenie 
Śenioro w Gminy Bobrowice. Otrzymalis my tez  dotację 10 000 zł na cele 
statutowe. Czekamy jedynie na odwołanie zakazu zgromadzen  aby 
zorganizowac   zebranie i ruszyc  z działalnos cią. Wszystkim z yczę zdrowia  
i spokoju.                                                                                                                       (ZP) 
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 03 maja 2021

Kolejny raz jesteśmy świadkami ataku na to, co katolickie. Tym razem za 
przyczyną Śieci Obywatelskiej Watschdog Polska, kolejnego nacisku 

piętnowania doświadczają TV Trwam, Radio Maryja i Wyższa Śzkoła Kultury 
Śpołecznej i Medialnej.  Akcja Katolicka w Polsce tym próbom podważania 
wiarygodności i niszczenia dobrego imienia wyraża swój zdecydowany sprzeciw.  

Zamiary i wymagania zuchwałych oskarżycieli żądających zablokowania 
działalności niezwykle cennych nadawców katolickich, to dla nas ludzi wierzących 
kolejny atak na nasz katolicki naród i nasze prawa, to kolejna 
próba zawłaszczenia naszej wolności. Atakujący doskonale 
wiedzą, jak ważne jest kształcenie polskiej młodzieży, dlatego 
atak kierują również na twórców Wyższej Śzkoły istniejącej  
w toruńskim kompleksie. 

Wszystkich Was podejmujących dzieła Akcji Katolickiej, ale też 
wszystkich wiernych, jak zawsze w trudnych chwilach zachęcamy do modlitwy  
i przeciwstawienia się złu. Ta bezpardonowa próba usunięcia dostępu do prawdy 
a tym samym dokonywania szeroko rozumianego dobra, wymaga naszej obrony  
i zaangażowania. 

Za nami całe lata nękania i poniżania w przestrzeni społecznej tego, co katolickie  
a szczególnie naszych katolickich nadawców. Tym razem w ten nurt niszczenia  
i oczerniania wpisuje się Śieć Obywatelska Watschdog Polska. O ile godna 
pochwały jest sama idea działalności strażniczej, która przyczynia się do 
budowania bardziej przejrzystego społeczeństwa obywatelskiego, o tyle 
zabarwienie jej treściami rewolucji kulturowej, która pod pozorem budowania 
tzw. społeczeństwa otwartego z obrębu, którego ruguje się wartości 
chrześcijańskie, już nie. W stosunku do fundacji Lux Veritatis, mamy do czynienia 
z jawnym atakiem motywowanym względami politycznymi i przede wszystkim 
ideologicznymi. 

Przeciwnicy Kościoła doskonale wiedzą, że „stygmatyzowanie” przy pomocy 
środków prawnych, nie tylko wprowadzi wielki zamęt, ale też osłabi katolickie 
stacje a przecież tylko o to im chodzi. Na to nie możemy pozwolić! Informacja 
publiczna, której niby się domagają w istocie jest tu zupełnie nie istotna. 

Akcja Katolicka w Polsce składa podziękowanie twórcom i wszystkim 
pracownikom TV Trwam, Radia Maryja i Wyższej Śzkoły Kultury Śpołecznej  
i Medialnej za trud pracy, prowadzoną formację, świadectwo wiary  
i polskości. Śtajemy przy Waszym boku z darem modlitwy. 

W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce                                Urszula Furtak 
prezes 

Źródło: http://ak.org.pl/2021/komunikat-akcji-katolickiej-w-polsce/     (AK) 

http://ak.org.pl/2021/komunikat-akcji-katolickiej-w-polsce/www-komunikat-akcji-katolickiej-w-obronie-tv-trwam-2021/
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PORADY OGRODNICZE NA MAJ 

„Póki w maju wiatr z północy, ma się u nas 
zimno w nocy” – Pankracy, Serwacy  
i Bonifacy to tak zwani „Zimni Ogrodnicy”, 
którym towarzyszy Święta Zofia – połowa 
miesiąca to ostatni dzień, w którym mogą 
wystąpić przymrozki. W tym roku 15 maja 
wypadają również Zielone Świątki: „Jeśli  
w Świątki deszcz pada, wielką biedę 
zapowiada”. 

Ochrona przed przymrozkami. Aby ochronić wrażliwe rośliny przed 
przymrozkami należy je zabezpieczyć. Można do tego wykorzystać białą 
agrowłókninę. Okrywamy nią rośliny jeszcze przed zachodem słońca  
i odkrywamy wczesnym rankiem. Na początku miesiąca można wysiewać jeszcze 
ciepłolubne gatunki kwiatów jednorocznych. Jeśli będziemy wysiewać rośliny  
w odstępach czasowych to nasza rabata będzie dłużej kwitnąć i cieszyć oko. Co dwa 
tygodnie można do rabaty dosiewać maciejkę – będzie pięknie kwitła i cieszyła 
swoim zapachem przez całe lato. Na początku miesiąca wsadzamy do gruntu 
mieczyki, a po połowie miesiąca dalie. Dobrze jest je zaprawić przed wsadzeniem 
do gruntu preparatem grzybobójczym. 

Przycinanie krzewów kwitnących. Maj jest okresem przycinania krzewów 
kwitnących wczesną wiosną takich jak: forsycje, tawuły czy tamaryszki. Nie 
wykonujemy tej operacji co roku, wystarczy raz na 2-3 lata. Zabieg ten ogranicza 
rozrost roślin, ale też stymuluje je do kwitnienia w kolejnych latach. Pędy skraca się 
najczęściej o 1,3 długości. Koniecznie usuwamy pędy wybijające od podkładki  
i odrosty korzeniowe – zagłuszają one odmianę szlachetną. 

Pierwsze warzywa. Na początku maja dojrzewają w gruncie: szczypiorek, 
koperek, rzodkiewka i sałata. Młode rzodkiewki są bardzo zdrowe i możemy je 
spożywać wraz z liśćmi. Koper i szczypiorek zrywamy bezpośrednio do spożycia. 
Pod koniec lata dojrzałe kwiatostany tego drugiego wykorzystujemy jako 
przyprawę do przetworów. W pierwszej połowie maja wysiewamy warzywa takie 
jak pietruszka i marchew. W drugiej warzywa ciepłolubne: fasolę szparagową, 
ogórki, dynię, cukinię. Aby przyspieszyć pojawianie się części jadalnych możemy 
rośliny wysadzać do gruntu z rozsady. Jednak wykonujemy to po ostatnich 
przymrozkach. Pomidory z rozsady sadzimy w drugiej połowie maja. Dwa tygodnie 
po ich posadzeniu możemy je zasilić saletrą amonową lub innymi nawozami 
wieloskładnikowymi. 
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Majowe ciecie drzew owocowych. Jeśli nie udało nam się przyciąć drzew 
owocowych w zimie to ostatnią możliwością jest przycięcie ich w trakcie 
kwitnienia. Takie cięcie reguluje nam wzrost drzewa. Cięcie majowe 
umożliwia nam zaobserwowanie które pąki kwiatowe przetrwały zimę.  
W trakcie takiego cięcia wycinamy nadmiar przyrostów jednorocznych, pędy 
chore, uszkodzone przez mróz, rosnące w dół i krzyżujące się. Przy okazji 
wytniemy sporo kwiatów, ale za to te które pozostaną będą dużo większe. 
Cięcie wykonujemy w słoneczny i suchy dzień aby zabezpieczyć drzewo przed 
chorobami. Rany po cięciu grubszych gałęzi smarujemy specjalnym 
preparatem, najlepiej ze środkiem grzybobójczym. 

Ochrona przed szkodnikami. W maju pojawiają się również pierwsze 
pokolenia mszyc, a także mogą pojawić się przędziorki. Należy dokładnie 
lustrować rośliny które są szczególnie narażone na te szkodniki,  
i niezwłocznie wykonać zabieg zwalczania. W połowie maja możemy również 
zwalczać owocówkę śliwkóweczkę – pierwszego pokolenia na śliwce. W maju 
szczególnie należy pochylić się nad różami, na których w tym okresie można 
zaobserwować mszyce, skoczka różanego, a także nimułkę różaną. 

 

KĄCIK SMAKOSZA  

Maj to miesiąc, w którym króluje zieleń. 
Widzimy ją dookoła, w otaczającej nas 
przyrodzie, ale zieleń może także 
zagościć na naszych talerzach. Dziś 
proponujemy Wam przepisy na „zielone” 
dania sezonowe.  

Zielona zupa zdrowia 

Składniki: 2 l wywaru mięsnego, 2 pęczki zielonych szparagów, 4 ziemniaki, 
1 cebula, 1 ząbek czosnku, gałka muszkatołowa, sól, pieprz do smaku 

Sposób przygotowania: Ziemniaki obieramy i kroimy w kostkę, zalewamy 
bulionem i gotujemy do miękkości. Kiedy ziemniaki będą już prawie gotowe, 
dokładamy zielone szparagi (pokrojone na mniejsze kawałki). Na patelni 
podsmażamy cebulę pokrojoną w kostkę i przeciśnięty przez praskę czosnek 
(smażymy na oliwie z oliwek). Dodajemy do bulionu gotujemy do miękkości 
warzyw. Wszystko blendujemy. Doprawiamy solą, pieprzem i gałką 
muszkatołową według uznania. Zupa doskonale smakuje z grzankami. 
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Makaron z młodą kapustą 

Składniki: makaron kokardki, pół główki 
młodej kapusty, 1 duża marchewka,  
1 cebula, 2 kiełbaski wędzone, kostka masła, 

Sposób przygotowania: W garnku roztapiamy 
masło, dodajemy drobno poszatkowaną kapustę, 
marchew startą na tarce i dusimy pod przykryciem aż warzywa będą 
miękkie (od czasu do czasu mieszamy). Na patelni podsmażamy cebulę 
i kiełbasę pokrojoną w kostkę. Makaron gotujemy al dente.  Gotowy 
makaron łączymy z ugotowanymi warzywami 
i podsmażoną kiełbasą, mieszamy i gotowe.  

Tort leśny mech 

Składniki: 1 opakowanie mrożonego 
szpinaku, 4 jajka, 1 szklanka cukru, 3/4 
szklanki oleju, 2,5 szklanki mąki tortowej, 0,5 
szklanki mąki ziemniaczanej, 4-5 kropli 
aromatu waniliowego, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki sody,  
1 opakowanie cukru waniliowego 

Krem: 250 g serka mascarpone, 200 ml śmietanki 36%, 4 łyżki cukru pudru  

Sposób przygotowania: Śzpinak rozmrażamy, odsączamy i rozdrabniamy 
w blenderze.  Mąkę przesiewamy przez sito i mieszamy z proszkiem 
do pieczenia i sodą. Jajka ubijamy z cukrem na puszystą pianę.  Następnie 
powoli wlewamy olej i mieszamy szpatułką. Dodajemy szpinak, aromat, 
mieszamy. W kilku partiach wsypujemy mąkę, delikatnie mieszamy 
szpatułką. Ciasto przekładamy do tortownicy - wstawiamy do piekarnika 
nagrzanego do 170 st. C i pieczemy przez około godzinę. Ciasto po wyjęciu 
z piekarnika odstawiamy do  ostygnięcia. Odcinamy wierzch i rozdrabniamy 
na okruszki. Krem: Ubijamy śmietanę na sztywno, pod koniec miksowania 
dodajemy cukier puder. Dodajemy małymi porcjami serek mascarpone, 
miksujemy na wolnych obrotach do uzyskania gładkiej konsystencji. 
Gotowy krem wykładamy na ciasto w tortownicy. Wierzch posypujemy 
pokruszonym ciastem. Rewelacyjnie wygląda udekorowane np. pestkami 
granatu czy borówkami. Ciasto przed podaniem musi być schłodzone 
w lodówce przez 2-3 godziny. 
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Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie 
przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby dzięki 
wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie się cieszyła 
wolnością a ojczyzna rozwijała w pokoju. Przez naszego Pana… 

Wielkie wyróżnienie spotkało naród polski, że może nazywać Matkę Boga 
swoją Królową. Ta pomoc i obrona jest widoczna w każdym okresie życia 
narodu. Czytając tą modlitwę i uświadamiając sobie to wielkie wyróżnienie, 
zadaję pytanie czy ja jestem wierny swojej Matce, bo Ona jest zawsze moją 
Matką najlepszą i jest przy mnie. Ale czy ja jestem przy Niej w każdej sytuacji 
życia? Czy jestem wierny Jej Śynowi? Co robię, aby Maryja była prawdziwie 
Królową moją i moich najbliższych? Czy czasem ta moja duma z bycia Jej 
przybranym synem nie zatrzymuje się na moich wargach? Na te pytania każdy 
z nas będzie musiał odpowiedzieć w głębi swego serca. Bo odnowę 
wszystkiego co sprzeciwia się Bogu i naszej najlepszej Matce musimy 
rozpocząć od siebie, w swoim   „synowskim” sercu i sumieniu. 
Źródło: https://liturgia.wiara.pl/doc/849491.3-maja                                                                                      (AK) 

 

Modlitwa różańcowa w maju 

Papieska Intencja ogólna: Aby finansiści współpracowali  

z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli 

przed niebezpieczeństwami.  

 

Jezu Ufam 
Tobie  

Miesięcznik Parafi i  p .w.  Miłosierdzia Bożego  
w Dychowie -  wydarzenia rel igi jne i  społeczne,  
intencje  mszalne,  ogłoszenia,  informacje  

Wydawca  
Parafialny Oddział  Akcji  Katolickiej  –  redagują 
członkowie pod kierunkiem Prezesa  

Współpraca  Proboszcz Parafii  

Nakład  120 egzemplarzy  

Materiały do gazetki  można przesyłać na adres  e -mail :  
A .Kaster@wp.pl .   
Wszelkie  zapytania można składać na Plebanii  lub w Kościele .  

https://liturgia.wiara.pl/doc/849491.3-maja
mailto:A.Kaster@wp.pl

