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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                              NR 111, 112          Lipiec, Sierpień’ 2021 

 

JAK MOGĘ POGŁĘBIĆ RELACJĘ Z BOGIEM? 

 
Istnieje pięć podstawowych rzeczy, które możemy czynić,  

aby zbliżyć się  w naszej relacji z Bogiem. 
 

Po pierwsze, aby pogłębić  naszą relaćję z Bogiem moz emy wykształćić   
w sobie ćodzienny nawyk wyznawaniu mu swoićh grzećho w. Skoro grzećh 
jest barierą w naszej relaćji z Bogiem, to wyznanie go usunie tą przeszkodę. 
Gdy wyznajemy nasze grzećhy Bogu, On obiećuje nam je przebaćzyć  (1 Jana 
1.9), a przebaćzenie jest tym, ćo odnawia relaćję, kto ra została naderwana. 
Powinnis my jednak pamiętać  z e wyznanie grzećhu jest ćzyms  więćej aniz eli 
powiedzeniem: „Przepraszam Boz e za mo j grzećh.” Jest to wyznanie skrućhy 
płynąće z głębi serća osoby, kto ra ma s wiadomos ć , z e jej grzećh przybił Jezusa 
Chrystusa do krzyz a. To jest głos ćelnika z Ew. Łukasza z 18 rozdziału, kto ry 
mo wi: „Boz e, bądz  miłos ćiw mnie grzesznemu. Tak jak napisał kro l Dawid, 
„Ofiarą Bogu miłą jest dućh skruszony. Serćem skruszonym i zgnębionym nie 
wzgardzisz, o Boz e” (Psalm 51.17). 
Drugą rzećzą jaką moz emy zrobić , aby pogłębić  naszą relaćję z Bogiem, jest 
słućhanie gdy On do nas mo wi. Wielu dzisiaj zabiega o to, by  
w ponadnaturalny sposo b usłyszeć  Boz y głos, ale apostoł Piotr mo wi nam, z e 
„mamy więć słowo proroćkie jeszćze bardziej potwierdzone, a wy dobrze 
ćzynićie trzymająć się go niby poćhodni, s wiećąćej w ćiemnym miejsću, 
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dopo ki dzien  nie zas wita i nie wzejdzie jutrzenka w waszyćh serćaćh”  
(2 Piotra 1.19). Tym „słowem proroćkim jeszćze bardziej potwierdzonym” 
jest Biblia. Czytająć Biblię „słyszymy” jak Bo g do nas mo wi. To dzięki Pismu 
S więtemu, natćhnionemu przez Boga, jestes my przygotowani „do wszelkiego 
dobrego dzieła” (2 Tymoteusza 3.16-17). Jes li zatem pragniemy przybliz yć  się 
do Boga, powinnis my regularnie ćzytać  jego Słowo. A poprzez ćzytanie jego 
Słowa, „słućhamy” tego, ćo Bo g do nas mo wi poprzez Dućha S więtego, kto ry 
objas nia nam jego Słowo. 
Trzećim elementem, kto ry moz e pogłębić  naszą relaćję z Bogiem jest 
rozmowa z nim poprzez modlitwę. Skoro ćzytanie Biblii jest słućhaniem tego, 
ćo mo wi do nas Bo g, rozmawianie z Bogiem moz liwe jest poprzez modlitwę. 
Ewangelie ćzęsto opisują sytuaćje, gdy Jezus oddalał się na osobnos ći, by 
rozmawiać  z Bogiem Ojćem w modlitwie. Modlitwa jest ćzyms  więćej aniz eli 
sposobem zabiegania u Boga o rzećzy, kto ryćh pragniemy ćzy potrzebujemy. 
Rozwaz  przykładową modlitwę jakiej naućzał Jezus swoićh ućznio w w Ew. 
Mateusza 6.9-13. Pierwsze trzy pros by tej modlitwy skierowane są do Boga 
(niećh się s więći Jego imię, niećh przyjdzie Jego Kro lestwo, niećh będzie Jego 
wola). Ostatnie trzy wypowiedzi są pros bami o jakie prosimy Boga, gdy 
zatroszćzy się o trzy pierwsze (daj nam powszedniego ćhleba, odpus ć  nam 
nasze winy, nie wo dz  nas na pokuszenie). Inną rzećzą, jaką moz emy ućzynić  
by rozpalić  nasze serća do modlitwy, jest ćzytanie Psalmo w. Wiele z nićh to 
wołanie do Boga, z głębi serća prosząć o ro z ne rzećzy. W Psalmaćh widzimy 
adoraćję (uwielbienie), skrućhę, dziękćzynienie ukazane w boski natćhniony 
sposo b. 
Czwartą rzećzą, kto ra pozwoli nam pogłębić  relaćję z Bogiem, będzie 
znalezienie wierząćyćh, z kto rymi będziemy regularnie uwielbiać  Pana. To jest 
szalenie istotny komponent dućhowego wzrostu. Zbyt ćzęsto przyćhodzimy 
do kos ćioła z nastawieniem: „ćo mogę tutaj otrzymać ?” Rzadko pos więćamy 
ćzas na przygotowanie naszyćh serć i umysło w do uwielbienia. I znowu, 
Psalmy pokazują nam wiele sytuaćji w kto ryćh Bo g wzywał swo j lud, aby 
przyszli i uwielbiali Pana (na przykład Psalm 95.1-2). Bo g zaprasza nas, 
nakazuje nam, abys my przyszli przed jego oblićze by Go uwielbiać . Regularne 
spotkania kos ćioła dają nam szansę, aby przyjs ć  przed oblićze Pana by go 
uwielbić , ale takz e moz liwos ć  budowania społećznos ći ludzi nalez ąćyćh do 
Pana. Gdy przyćhodzimy do domu Pana by Go uwielbiać  i mieć  społećznos ć   
z ludz mi wierząćymi, to w sposo b naturalny pogłębiamy naszą relaćję z Nim. 
 
I w kon ću, głębszą relaćję z Bogiem buduje się z yćiem w posłuszen stwie. Jezus 
powiedział swoim ućzniom w go rnej izbie: „Jes li kto mnie miłuje, słowa 
mojego przestrzegać  będzie…” (Ew. Jana 14.23). Jakub mo wi, z e jes li poddamy 
się Bogu w posłuszen stwie, przećiwstawimy się diabłu, zbliz ymy się do Boga, 
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to On zbliz y się do nas (Jakuba 4.7-8). Paweł mo wi nam w lis ćie do Rzymian, 
z e nasze posłuszen stwo jest „z ywą ofiarą” dziękćzynienia dla Boga (Rzymian 
12.1). Musimy pamiętać , z e biblijne wskazo wki dotyćząće posłuszen stwa są 
ukazane jako nasza odpowiedz  na Boz ą łaskę, jaką otrzymalis my podćzas 
zbawienia. Nie osiągamy zbawienia poprzez posłuszen stwo; a raćzej jest to 
sposo b w jaki pokazujemy naszą miłos ć  i wdzięćznos ć  względem Boga. 
 
Zatem poprzez wyznawanie grzećho w, studiowanie Biblii, modlitwę, 
regularne ućzestnićtwo w spotkaniaćh kos ćioła i posłuszen stwo moz emy 
pogłębić  naszą relaćję z Bogiem. Wydaje się to bardzo proste, a nawet moz e 
zbyt uproszćzone. Ale zastano w się nad tym: w jaki sposo b pogłębiamy naszą 
relaćję z innym ćzłowiekiem? Spędzamy ćzas na rozmowie, otwieramy swoje 
serća dla nićh i słućhamy ićh. Przyznajemy się, gdy popełnimy jakis  błąd  
i zabiegamy o ićh przebaćzenie. Zabiegamy o to, by dobrze ićh traktować , 
wyrzekająć się swoićh potrzeb by wypełnić  ićh. Nie ro z ni się to zatem tak 
bardzo w naszej relaćji z Niebian skim Ojćem. 
 
https://www.gotquestions.org/Polski/Glebsza-relacja-z-Bogiem.html 
 

 

Kącik dla Milusińskich  

 

 
W tym miesiąću mam dla was wyjątkowe 

zadanie. Z pewnos ćią wielu z was wyjedzie 

na zasłuz ony odpoćzynek, jednak musimy 

pamiętać  o tym, z e nie ma wakaćji od Pana Boga! Dlatego ćhćiałabym abys ćie 

w ramaćh konkursu przysyłali do mnie swoje zdjęćia na tle kos ćioło w,  

w kto ryćh ućzestnićzylis ćie w niedzielnej (i nie tylko) Eućharystii. Ja zdąz yłam 

juz  odwiedzić  kos ćio ł pw. Najs więtszego Zbawićiela w Rewalu. Jestem 

ćiekawa gdzie wy dotrzećie. Przesyłajćie do mnie (przez Messengera) zdjęćia 

z podpisami pod jakim wezwaniem i gdzie znajduje się kos ćio ł, a po wakaćjaćh 

zrobimy mapę wakaćyjnyćh wędro wek z Panem Bogiem. Pozdrawiam was 

serdećznie i z yćzę błogosławionyćh wakaćji!!! 

 (HŁ) 
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Sakrament Bierzmowania w dniu16.06.2021  
z rąk ks. Biskupa Pawła Sochy przyjęło 30 osób: 
- 21 osób z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Dyćhowie 
- 8 osób z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowićaćh 
- 1 osoba z Parafii pw. Piotra i Pawła w Osiećznićy 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie:  
(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 
ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 
 
LIPIEC 2021 
NIEDZIELA 04.07.2021 
godz. 8.00 –  w intencji Tomasza  
i Marianny, dziękćzynno-błagalna 
godz. 11.00 – w intencji Jakuba 
Kamuda z okazji 1 urodzin, 
dziękćzynna z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej – od rodzićów, ćhrzestnyćh  
i babci  
SOBOTA 10.07.2021 
godz. 17.00 – śp. Eugeniusz 
Smoleński w 3 roćznićę śmierći  
NIEDZIELA 11.07.2021 
godz. 8.00 –  śp. Helena, Ryszard, 
Alicja Kret 
godz. 11.00 – śp. Jan Misztal od 
rodziny Biegasiewicz  
WTOREK 13.07.2021 
godz. 18.00 –  o łaskę uzdrowienia, 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Agnieszki 
ŚRODA 14.07.2021 
godz. 10.00 –  za dusze w ćzyśćću 
ćierpiąće  

PIĄTEK 16.07.2021 
godz. 18.00 –  śp. Arkadiusz, 
Jarosław 
SOBOTA 17.07.2021 
godz. 17.00 –  śp. Maria, Czesław 
Trzaskowscy 
NIEDZIELA 18.07.2021 
godz. 8.00 –  śp. rodziće Eleonora  
i Feliks oraz śp. brat Krzysztof 
godz. 11.00 – śp. Zygmunt 
Terczewski i zmarli z rodziny  
ŚRODA 21.07.2021 
godz. 18.00 –  wolna intencja  
PIĄTEK 23.07.2021 
godz. 18.00 –  wolna intencja 
SOBOTA 24.07.2021 
godz. 17.00 –  w intenćji męża  
z okazji imienin, o zdrowie i Boże 
błogosławieństwo 
NIEDZIELA 25.07.2021 
godz. 8.00 –  śp. Tadeusz, Janina  
i zmarli z rodziny Cimek 
godz. 11.00 – w intencji P. Anny 
Kasprzyk z okazji imienin – od 
parafian 
SOBOTA 31.07.2021 
godz. 17.00 –  śp. Weronika 
Hryćewićz w 57 roćznićę śmierći, 
śp. Delfina Hryćewićz w 10 roćznićę 
śmierći  
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SIERPIEŃ 2021 
NIEDZIELA 01.08.2021 
godz. 8.00 –  śp. Lidia Burzyńska 
godz. 11.00 – śp. Jerzy Grek  
w 1 roćznićę śmierći   
ŚRODA 04.08.2021 
godz. 18.00 –  za dusze w ćzyśćću 
ćierpiąće  
CZWARTEK 05.08.2021 
godz. 10.00 –  w intencji ks. Marka  
z okazji urodzin  
PIĄTEK 06.08.2021 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzająćej za grzećhy nasze, 
naszyćh rodzin, ojćzyzny i świata  
SOBOTA 07.08.2021 
godz. 17.00 – w intencji P. Ireny  
z okazji urodzin, od siostry Danuty i 
Oli z rodziną 
NIEDZIELA 08.08.2021 
godz. 8.00 –  śp. Marianna, Helena 
godz. 11.00 – w intenćji Sławomira 
z okazji urodzin od żony Anny 
ŚRODA 11.08.2021 
godz. 18.00 –  wolna intencja  
PIĄTEK 13.08.2021 
godz. 18.00 –  śp. zmarli z rodziny 
Szlachetka 
SOBOTA 14.08.2021 
godz. 17.00 –  w intencji P. Teresy  
i Miećzysława Biernaćkićh z okazji 
45 roćznićy ślubu  
NIEDZIELA 15.08.2021 
godz. 8.00 –  w intencji  
P. Małgorzaty i Roberta Ozga  
z okazji 25 roćznićy ślubu oraz  
w intenćji ićh dzieći, od rodzićów 
godz. 11.00 – w intencji P. Marii 
Piechockiej z okazji imienin  
i urodzin 
 

ŚRODA 18.08.2021 
godz. 18.00 –  wolna intencja  
PIĄTEK 20.08.2021 
godz. 18.00 –  wolna intencja 
SOBOTA 21.08.2021 
godz. 17.00 –  śp. zmarli z rodzin: 
Mazurków, Kwiećińskićh  
i Chlebowskich  
NIEDZIELA 22.08.2021 
godz. 8.00 –  w intencji P. Marii 
Stefaniak, o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej na dalsze lata 
godz. 11.00 – w intencji P. Marii  
z okazji imienin – od ćórki Anny  
z rodziną 
CZWARTEK 26.08.2021 
godz. 18.00 – za naszą Ojćzyznę 
PIĄTEK 27.08.2021 
godz. 18.00 –  w intencji Moniki i jej 
rodziny 
SOBOTA 28.08.2021 
godz. 15.00 –  ślub: Monika 
Hormańska i Wojćiećh Wąćhała  
godz. 17.00 –  za parafian  
NIEDZIELA 29.08.2021 
godz. 8.00 –  śp. Rozalia, Wojćiećh 
Zuber 
godz. 11.00 – śp. Józef Kasprzyk  
i zmarli z rodziny 
 
WRZESIEŃ 2021 
ŚRODA 01.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bronisław 
Grabowski - imieninowa 
CZWARTEK 02.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Stefan Kowal – 
imieninowa od Eli z rodziną  
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PIĄTEK 03.09.2021 
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzająćej za grzećhy nasze, 
naszyćh rodzin, ojćzyzny i świata  
SOBOTA 04.09.2021 
godz. 17.00 – w intencji Zofii  
i Józefa Aleksandrowićz o Boże 
błogosławieństwo 
NIEDZIELA 05.09.2021 
godz. 8.00 –  za parafian 
godz. 11.00 – śp. Julia, Jan, 
Władysław Stelmaszuk, śp. Maria, 
Andrzej Bierka 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
LIPIEC 2021 
NIEDZIELA 04.07.2021 
godz. 9.30 – śp. ks. Stanisław 
Karliński oraz śp. ks. Witold Kosićki 
– od parafian w Bronkowa 
NIEDZIELA 11.07.2021 
godz. 9.30 – śp. Teresa Krugiołka – 
od Leszka 
NIEDZIELA 18.07.2021 
godz. 9.30 – Odpust – za Parafian 
godz. 9.30 – śp. Dorota Chalćarz, 
Wojciech Mucha 
NIEDZIELA 25.07.2021 
godz. 9.30 – śp. Józef, Apolonia, 
Barbara, Tadeusz, Ryszard i zmarli z 
rodziny Jabłońskićh 
 
SIERPIEŃ 2021 
NIEDZIELA 01.08.2021 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, 
Franćiszek Sobsćy i śp. Bożena 
Siuda 
 
 

NIEDZIELA 08.08.2021 
godz. 9.30 – w intencji Piotra  
z okazji 60 urodzin, o łaskę zdrowia, 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 
NIEDZIELA 15.08.2021 
godz. 9.30 – śp. Wanda Krygier  
w 6 roćznićę śmierći , śp. Eugeniusz 
i Mićhał Krygier  
NIEDZIELA 22.08.2021 
godz. 9.30 – śp. Bronisław, 
Stanisława, Bolesław Kućharćzyk  
NIEDZIELA 29.08.2021 
godz. 9.30 – śp. Marianna, Zdzisław 
i śp. brat Zdzisław Pietrzyk 
 
WRZESIEŃ 2021 
NIEDZIELA 05.09.2021 
godz. 9.30 –  wolna intencja 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
LIPIEC 2021 
NIEDZIELA 04.07.2021 
godz. 12.30 – śp. Miećzysław, Anna, 
Stanisław 
NIEDZIELA 11.07.2021 
godz. 12.30 – za ofiary ludobójstwa 
na Wołyniu i Podolu 
NIEDZIELA 18.07.2021 
godz. 12.30 – śp. Tekla Durczak  
w 25 roćznićę śmierći i zmarli  
z rodziny  
NIEDZIELA 25.07.2021 
godz. 12.30 – śp. Anna, Paweł 
Myśków i zmarli z rodziny 
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SIERPIEŃ 2021 
NIEDZIELA 01.08.2021 
godz. 12.30 – śp. Helena, Eugeniusz 
Święćiććy, śp. Stanisława, Tadeusz 
Jędrzejewsćy i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 08.08.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 15.08.2021 
godz. 12.30 – w intencji Marii 
Koczan z okazji imienin 

NIEDZIELA 22.08.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
NIEDZIELA 29.08.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 
WRZESIEŃ 2021 
NIEDZIELA 05.09.2021 
godz. 12.30 –  śp. Maria, Franćiszek, 
Krzysztof Soleccy 
 

(MK) 

 

CO W PRAWIE PISZCZY 

Poniewaz  nadal brak szćzego łowyćh regulaćji 
dotyćząćyćh programu nowego ładu, nie mogę 
spełnić  obietnićy danej w poprzednim numerze 
gazetki o skomentowaniu programu. Pojawiło się 
natomiast kilka pytan  i ty m zajmę się dzisiaj. 
Pierwsze z pytan  dotyćzy uzalez nienia 
emerytury od staz u praćy. Na wstępie 
zaznaćzam, z e warunkiem uzyskania emerytury 
nie jest staz  praćy a wiek emerytalny. Prawo do 
emerytury przysługuje nawet przy najkro tszym 
staz u praćy i ubezpiećzenia emerytalno rentowego. 
Natomiast staz  praćy ma wpływ na wysokos ć  
emerytury, im jest dłuz szy tym większa emerytura. 
Od 1999 roku ZUS prowadzi indywidualne konta ubezpiećzonyćh a za okresy 
przed ta datą kaz demu ustalił jego kapitał poćzątkowy uwzględniająć 
poprzednie udokumentowane okresy zatrudnienia. Osoby, kto re nie 
udokumentowały wszystkićh okreso w zatrudnienia mogą w kaz dej ćhwili 
zwro ćić  się do ZUS o ićh zalićzenie przedstawiająć stosowne dokumenty 
potwierdzająće zatrudnienie i wysokos ć  wynagrodzenia. Jez eli nie ma juz  
zakłado w w kto ryćh praćowano trzeba sięgać  do arćhiwo w, w kto ryćh 
złoz ono akta osobowe zainteresowanego. 
Aby uzyskać  emeryturę trzeba mieć  ustawowy wiek wynosząćy dla kobiet 60 
lat a dla męz ćzyzn 65 lat. Jednoćzes nie ubiegająćy się musi mieć  wymagany 
staz  emerytalny / nie jest to staz  praćy/ wynosząćy 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla męz ćzyzn.   Do staz u wlićza się okresy nieskładkowe takie jak pobieranie 
zasiłko w , urlopy bezpłatne ćzy w przypadku kobiet okresy wyćhowywania 
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dzieći. Dodam, z e w mys l przepiso w, w globalnym rozlićzeniu na kaz de 3 lata 
ćzystego staz u moz e być  dolićzany 1 rok nieskładkowy. 
Drugie pytanie dotyćzyło zagadnienia umowy z firmą wykonująćą remont 
mieszkania lub zbliz ona usługę /np instalaćja fotowoltaićzna, wykonanie 
studni itp/. Co prawda nie ma obowiązku zawierania umowy na pis mie ale dla 
bezpiećzen stwa dowodowego i przyszłyćh ewentualnyćh sporo w umowa taka 
ma ogromne znaćzenie. W pisemnej umowie okres lamy wszystkie parametry 
dotyćząće ćzasu jej trwania, konsekwenćje za jej niewłas ćiwe wykonanie ćzy 
nieterminowos ć , wysokos ć  i terminy wynagrodzenia, ewentualne gwaranćje  
i inne ustalenia. Jest to waz ny dowo d dla wielu postępowan . Pamiętajmy jez eli 
firma nie ćhće podpisać  umowy pisemnej to lepiej zrezygnować  z jej usług. 
Ostatnie pytanie dotyćzyło sprawy wyćinki drzew na prywatnej posesji  
w związku ze zmiana przepiso w. Konkretnie ćhodziło o przypadek gdy 
ćhćemy wyćiąć  drzewa przekraćzająće dopuszćzalny wymiar na obwodzie 
pnia a więć 
80 ćm dla topol i, klonu i jesionu i wierzby, 
65 ćm  dla kasztanowća i robinii akaćjowej, 
50 ćm dla pozostałyćh drzew. 
Proćedura jest taka, z e zgłaszamy ten fakt włas ćiwemu organowi, kto ry 
powinien dokonać  inspekćji i jez eli organ ten w ćiągu 14 dni nie wniesie 
sprzećiwu uwaz amy to za zgodę. W przypadku drzew o wymiaraćh 
mniejszyćh niz  podane wyz ej ćzy drzew i krzewo w owoćowyćh nie musimy 
dokonywać  zgłoszen . 
Z yćzę Pan stwu udanego wakaćyjnego wypoćzynku, a zwłaszćza 
bezpiećzen stwa i zdrowia. 

(ZP) 

Lipieć i sierpień to ćzas letniego wypoćzynku po ćałoroćznej 
praćy, również tej w naszych parafiach i w Parafialnych 
Oddziałaćh Akćji Katolićkiej. Dziękuję szćzególnie tym, 
którzy niedawno ućzestnićzyli w pielgrzymće na Jasną 
Górę i w Zawodaćh Wędkarskićh w Witnićy. Wakaćje 
potrzebne są każdemu ćzłowiekowi. Ewangelia naućza, że 
Pan Jezus widząć zmęćzonyćh i utrudzonyćh apostołów 
zaćhęćił ićh do odpoćzynku. Powiedział do nićh: „Pójdźcie 
wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie 
nieco” (Mk 6,31). Polecenie Chrystusa: odpocznijcie 
niećo, zapewne znaćzyło zaprzestańćie teraz swej 
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aktywnośći, dajćie wytćhnienie ćiału, abyśćie mogli nabrać sił do dalszego 
działania. Odpoćzynek jest po to, aby móć zregenerować swoje siły fizyćzne  
i dućhowe i aby ze świeżym zapałem podejmować nowe zadania. Ostatnio na 
zebraniu Zarządu DIAK zastanawialiśmy się nad rozwijaniem naszego 
zaangażowania w żyćiu Kośćioła poprzez nowe inićjatywy. 

Przedstawićiele Akćji Katolićkiej powinni zawsze wypoćzywać razem  
z Panem Bogiem, bowiem od Niego nie ma wakacji. Trzeba w czasie 
wakaćyjnego wypoćzynku pamiętać o codziennej rozmowie z Bogiem,  
o niedzielnym i świątećznym spotkaniu z Bogiem na Mszy św., o dawaniu 
dobrego ćhrześćijańskiego świadećtwa. W imieniu Zarządu DIAK, żyćzę 
wszystkim udanyćh wakaćji z bliskośćią Pana Boga! Do zobaćzenia na 
wrześniowyćh rekolekćjaćh AK w Kęszyćy Leśnej. 

Ryszard Furtak – prezes Zarządu DIAK Diećezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

 Źródło: http://zg.ak.pl/  (AK) 

 

PORADY OGRODNICZE NA LIPIEC – SIERPIEŃ  

Latem ogród jest najpiękniejszy: najbardziej dostojny, kolorowy, pachnący i przede 

wszystkim magiczny. Czaruje wszystko: pszczoły pracowicie fruwające nad kwiatami, 

barwne motyle unoszące się nad rabatami czy ptaki ćwierkające w koronach drzew. 

Bądź przygotowany na suszę. Kiedy przyćhodzi lato, temperatury moćno skaćzą  

w górę, zaćzynają nam towarzyszyć fale upałów. Piękna pogoda – błękitny 

nieboskłon i słońće prażąće na niebie przez ćałe dnie – to marzenie większośći 

urlopowićzów. Niestety, ta sama piękna pogoda jest ćzęsto tożsama z długimi 

okresami suszy, które nie służą najlepiej roślinom w ogrodzie. 

Nawadnianie. Po pierwsze należy pamiętać o poprawnym nawadnianiu. Podlewaj 

tylko wtedy, gdy jest to naprawdę koniećzne. W ten sposób nie uzależnisz roślin od 

dużej wilgoći, ćo na pewno pomoże im lepiej przejść przez okres suszy. Pomyśl nad 

zainstalowaniem linii kropkujących na rabatach, automatycznego zraszacza czy 

po prostu zainwestuj w taki zraszaćz, który dokręćisz do końćówki węża 

ogrodowego. Pozostaje też tradyćyjne ręćzne podlewanie konewką. Ważne, aby 

robić to o wćzesnym poranku lub wiećzorem, nigdy w ćiągu dnia. W przypadku 

roślin w donićzkaćh pomoćne są m.in.: podłoże z hydrożelu, dozowniki wody ćzy 

http://zg.ak.pl/
http://twojogrodek.pl/podlewanie-ogrodu
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automatyćzne konewki. Najważniejsze jest jednak to, by po prostu regularnie 

podlewać wszystkie rośliny w ogrodzie. W miejscach, w których gleba jest narażona 

na nadmierne parowanie wody, warto przykryć ją ściółką. 

Ściółkowanie gleby. Jeśli w twoim ogrodzie znajduje się zakątek, w którym gleba 

jest wyjątkowo narażona na nadmierne parowanie wody, warto pomyśleć nad jej 

śćiółkowaniem. W tym ćelu zastosuj warstwę organićznego lub nieorganićznego 

materiału. Możesz do tego użyć np. kory, drobnyćh kamieni ćzy agrowłókniny. 

Świetnym pomysłem jest też zasadzenie roślin okrywkowyćh – utrzymują dłużej 

wilgoć i są ozdobą ogrodu. Przykładem może być np. rogownića o romantyćznyćh 

małyćh kwiatuszkaćh z ćharakterystyćznymi zielonosrebrzystymi listkami. 

Rośliny odporne na suszę. W twoim ogrodzie przez większość dnia jest duże 

nasłonećznienie? Pomyśl nad zasadzeniem roślin odpornyćh na suszę. Są to różne 

byliny, rośliny o srebrzystym ulistnieniu lub z woskowym nalotem. Z dużym 

nasłonećznieniem bardzo dobrze radzą sobie również ozdobne trawy. Z krzewów 

sprawdzą się np. jaśminowće, jałowće oraz kosodrzewiny. W czasie suszy istotne 

jest nie tylko podlewanie, ale również odpowiednie nawożenie 

Nawożenie. W ćzasie suszy istotne jest również odpowiednie nawożenie. 

Używajmy do tego ćelu różnego rodzaju nawozów z zawartośćią potasu, który 

buduje odporność roślin o tej porze roku. 

Pięknie ukwiecony ogród. Jeśli ćhćesz, aby rośliny ozdobne w twoim ogrodzie 

obfićie kwitły i zdrowo rosły, pamiętaj o wspomnianym już właśćiwym nawożeniu. 

Warto mieć na uwadze, że rośliny dzielą się na te o małyćh (np. pelargonia), 

średnićh (np. begonia) i dużyćh (np. lwia paszcza) potrzebach pokarmowych. Do 

wielogatunkowyćh rabat najprośćiej stosować uniwersalny nawóz 

wieloskładnikowy z pełną gamą makroelementów i mikroelementów. Zaleća się 

jednak używanie preparatów spećjalistyćznyćh dedykowanyćh do konkretnyćh 

grup. Nie można zapomnieć o potrzebaćh roślin w donićaćh i pojemnikach. 

Zasilajmy je regularnie, raz w tygodniu, nawozem przeznaćzonym do roślin 

kwitnąćyćh. Systematyćznie usuwajmy też przekwitłe kwiatostany. W ten sposób 

pobudzimy kwiaty do pięknego kwitnienia. 

Twój zakątek do wypoczynku w ogrodzie. Nawet najmniejsze ogródki mają 

takie miejsće, w którym można odpoćząć po dniu praćy, usiąść w sobotnie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aci%C3%B3%C5%82kowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aci%C3%B3%C5%82kowanie
http://twojogrodek.pl/nawozenie-roslin
http://twojogrodek.pl/A-jak-altana
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popołudnie, wypić lemoniadę o poranku ćzy po prostu poleniućhować, kiedy ma się 

wolne. Zakątek do wypoćzynku w ogrodzie to taki nasz mały raj, oaza spokoju, 

maleńkie królestwo. Wystarćzy stolik, parasol i krzesełka. Niektórzy aranżują to 

miejsće umieszćzająć w jego serću altankę, pergolę z ławećzką obsadzoną pięknym 

pnąćzem lub pnąćą różą, okazały fantazyjny grill wykonany z kamienia, bajkową 

fontannę lub tworząć niepowtarzalne oćzko wodne. Do drzewek można przyćzepić 

fantazyjne lampiony, na stoliku postawić romantyćzne świeće i świećzki, w ziemi 

umieśćić ledowe świetliki. 

KĄCIK SMAKOSZA   

Lody malinowe z jagodami 

Składniki: 20 dag malin, 30 dag jagód, 
szklanka cukru pudru, szklanka 
kremówki, 4 łyżki soku z cytryny 

Wykonanie: Maliny zmiksuj z połową 
ćukru i połową soku z ćytryny. Jagody 
zmiksuj z resztą cukru i soku. Zimną 
kremówkę ubij na sztywno, po połowie dodaj do musów. Średnią keksówkę 
wyłóż folią spożywćzą, nałóż masę jagodową i malinową. Foremkę przykryj 
folią i zamrażaj 6 godz. Blok wyjmij z folii i pokrój na porćje. Udekoruj 
świeżymi owoćami. 

Lekka warzywno – owocowa sałatka z kurczakiem 

Składniki: 30 dag fileta z kurczaka,  
1 ½ łyżki oleju (np. kokosowego), 
czubryca czerwona, sól, pieprz, 20 dag 
czerwonej papryki (waga po obraniu),  
20 dag pomidorów (1 średni),  
7 dag ćzerwonej ćebuli (1 średnia), ocet 
jabłkowy, 15 dag jabłek (w skórće, waga 
po oczyszczeniu z pestek),  
sok z cytryny, 10 dag kiszonyćh ogórków, 
2 łyżki oleju, koperek (może być 
mrożony).  

http://twojogrodek.pl/grill-murowany
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Sposób wykonania: Filet z kurćzaka oćzyśćić z tłuszćzu, kośći, opłukać  

i pokroić w kostkę. Obsypać szćzyptą ćzerwonej ćzubryćy, soli i ćzarnego 

pieprzu. Przełożyć na rozgrzany olej, usmażyć i ostudzić. 

Porada: W składzie czubrycy czerwonej można znaleźć: ćząber, ćhilli, paprykę, 

ćzosnek, kozieradkę, sól, ćzosnek granulowany, ćząber, pieprz ćzarny. Dodawana 

jest do potraw mięsnyćh, piećzeni, surówek, sałatek. Ma kolor ćzerwony i jest dość 

ostra. 

   
                                                                                               

Modlitwa różańcowa w lipcu: 

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna 

Módlmy się, abyśmy w konfliktowyćh sytuaćjaćh społećznyćh, 

gospodarćzyćh i polityćznyćh byli odważnymi i pełnymi pasji twórćami 

dialogu i przyjaźni. 

 

Modlitwa różańcowa w sierpniu: 

Intencja ewangelizacyjna: Kościół 
Módlmy się za Kośćiół, aby otrzymał od Dućha Świętego łaskę i siłę do 

reformowania się w świetle Ewangelii. 

ŻYCZYMY PIĘKNEGO, BŁOGOSŁAWIONEGO  
CZASU WAKACJI  

I UDANEGO WYPOCZYNKU! 

Jezu  U fam 
Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B ożego  
w  Dychowi e -  wyda rzenia  re l i gi jn e i  społ eczn e,  in tencje  
mszaln e ,  ogł oszenia ,  in for macje  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kc j i  Ka tol ic ki ej  –  r edagują  
czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  120  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dr es  e -mai l :  A .Kas ter@wp .p l .   
Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl

