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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                   NR 113          Wrzesień’ 2021 

 

KIEDY URODZIŁA SIĘ MARYJA? 

 
Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu 
światu: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, Bóg 
nasz. (Liturgia bizantyjska) 

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data 
tego święta wynika z tradycji kultu maryjnego. 

Ś więtowane tego wydarzenia niesie głęboką tres ć  teologićzną. Narodzenie 
Maryi było bezpos rednią zapowiedzią przyjs ćia Zbawićiela. Ojćowie Kos ćioła 
mo wili, z e Maryja poprzedza przyjs ćie Mesjasza tak jak nastanie jutrzenki 
zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyraz ają 
słowa: „Narodzenie Twoje, Boz a Rodzićielko, zwiastowało rados ć  ćałemu 
s wiatu: z Ciebie bowiem wzeszło Śłon će Śprawiedliwos ći, Chrystus, nasz Bo g”, 
a w liturgii zaćhodniej pros ba o wstawiennićtwo tej, kto ra „dla ćałego s wiata 
stała się nadzieją i jutrzenką zbawienia”. 

Biblijne objawienie ćzęsto podkres la znaćzenie urodzin osoby, kto ra odgrywa 
waz ną rolę dla historii zbawienia. Śymbolika narodzin jest zapowiedzią 
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nowego z yćia w wierze, ćhrztu, Boz ego błogosławien stwa. W kanonie Pisma 
Ś więtego nie znajdujemy jednak opisu narodzenia i dziećin stwa Maryi, ćhoć  
temat ten podejmują lićzne apokryfy m. in. „Protoewangelia Jakuba”. Trudno 
jednak na podstawie tyćh pism odtworzyć  prawdziwe wydarzenia z z yćia 
Matki Boz ej. 

Tradyćja mo wi o tym, z e jej rodzićami byli s w. Anna i s w. Joaćhim, kto rzy 
doćzekali się ćo rki dopiero w po z nym wieku. Nalez y pamiętać , z e Kos ćio ł 
wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie dziewićze, jak w przypadku Jezusa 
Chrystusa) poćzęćie Maryi, kto ra została w ten sposo b zaćhowana od skaz enia 
grzećhem pierworodnym. O randze s więta Narodzenia NMP s wiadćzy fakt, iz  
uroćzystos ć  Niepokalanego Poćzęćia Maryi jest obćhodzona 8 grudnia, ćzyli 
dziewięć  miesięćy przed wspomnieniem jej narodzin. 

Historia s więta sięga ćzasu pos więćenia jerozolimskiego kos ćioła s w. Anny, 
wzniesionego w V w. na domniemanym miejsću urodzenia Maryi.  
Z Jerozolimy, gdzie otaćza się ćzćią figurkę Maryi jako małego dziećiątka, 
s więto przeniesiono w VI w. do Konstantynopola a następnie na Zaćho d. Pod 
konieć VIII wieku w Rzymie obćhodzono je bardzo uroćzys ćie z proćesją 
staćyjną przy s wiećaćh i poćhodniaćh, a przyćzynił się do tego papiez  Śergiusz I. 

Wspo łćzes nie kult Maryi Dziećiątka (Madonna Bambina) jest silnie 
rozpowszećhniony we Włoszećh.  

W polskiej tradyćji dzien  8 wrzes nia nosi 
takz e nazwę s więta Matki Boz ej Śiewnej, 
kto ra uwaz ana jest za patronkę jesiennyćh 
siewo w i siewćo w, przeznaćzonego do tego 
ćelu ziarna, opiekunkę obsianyćh przed 
zimą zagono w. Powierzenie patronatu nad 
tymi praćami Maryi ma prawdopodobnie 
swoje z ro dło w apokryfićznej opowies ći  
o ćudownie dojrzałej pszenićy, kto ra 
uratowała ućiekająćą do Egiptu Ś więtą 
Rodzinę przed z ołnierzami Heroda. 
Opowies ć  ta znalazła się w jednyćh  
z najstarszyćh apokryfo w, poćhodząćyćh  
z pierwszyćh wieko w ćhrzes ćijan stwa. 
Opowiada ona, z e gdy Ś więta Rodzina (lub 
sama Maryja z Jezusem) ućiekała do Egiptu, 
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s ćigali ją słudzy Heroda, by zabić  Dziećiątko. Ućiekinierzy spotkali pewnego 
razu ćhłopa siejąćego pszenićę. Śiewća zaniepokojony zapytał, ćo ma 
powiedzieć  s ćigająćym, kto rzy z pewnos ćią niebawem nadejdą. Wtedy Maryja 
polećiła mu, by mo wił tylko prawdę, bo wszak kaz de kłamstwo jest grzećhem. 
Gdy więć wkro tće z ołnierze z pos ćigu zaćzęli go wypytywać , kiedy widział 
przećhodząćą koło jego pola kobietę z dziećkiem, oznajmił, z e miało to 
miejsće, gdy siał zboz e. Pos ćig zawro ćił, a zdumiony  gospodarz ujrzał na 
obsianym niedawno zagonie łan pięknej, dojrzałej pszenićy.  Jednym  
z polskićh sanktuario w maryjnyćh, kto re obćhodzi uroćzystos ći odpustowe  
w tym dniu, jest Gietrzwałd niedaleko Olsztyna a takz e bazylika katedralna  
w Tarnowie. 

Źródło:  
https://kosciol.wiara.pl/doc/490250.Swieto-Narodzenia-Najswietszej-Maryi-Panny  
https://www.katolik.pl/patronka-jesiennego-siewu,1274,416,cz.html 

 

 

 

Kącik dla Milusińskich  

 

 
 
Koćhani, dziękuję bardzo wszystkim, kto rzy przesłali do mnie zdjęćia  
z wakaćyjnyćh wędro wek z Panem Bogiem i Matką Boz ą. Dotarlis ćie w ro z ne 
zakątki Polski, a takz e poza jej graniće. Na waszyćh wakaćyjnyćh szlakaćh 
znalazły się następująće miejsća: 
 

• Laura zwiedziła Wilano w, a tam piękne przydroz ne kaplićzki (woj. 
mazowiećkie) 

• Zuzia Jas  i Tosia odwiedzili kos ćio ł pw. s w. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Jelćzu-Laskowićaćh (woj. dolnos ląskie) 

• Maja, Antos , Śtas  i Aniela odwiedzili kos ćioły w Lublinie, m.in.  Kos ćio ł 
pw. Ś więtego Dućha oraz Arćhikatedrę s w. Jana Chrzćićiela i s w. Jana 
Ewangelisty (woj. lubelskie) 

• Jagoda udała się w piękne s więte miejsće objawien  maryjnyćh  
w Medjugorie (Bos nia i Herćegowina) 

• Prawdziwą rekordzistką jest Maja, kto ra podćzas wakaćji zajrzała do 

https://kosciol.wiara.pl/doc/490250.Swieto-Narodzenia-Najswietszej-Maryi-Panny
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wielu kos ćioło w: Kos ćio ł pw. Najs więtszego Zbawićiela,  
pw. Najs więtszego Śerća Pana Jezusa i Matki Boz ej Poćieszenia  
w Poznaniu, Kos ćio ł pw. Najs więtszego Śerća pana Jezusa w Wićinie, 
Kos ćio ł pw. NMP Kro lowej Polski w Nowej Roli, Kos ćio ł pw. Matki 
Boskiej Częstoćhowskiej w Biećzu, Kos ćio ł pw. Niepokalango Poćzęćia 
NMP w Witaszkowie, Kos ćio ł pw. Ś więtej Rodziny w Śękowićaćh oraz 
kaplićę s w. Wawrzyn ća na Ś niez će. 

 
Gratulaćje i brawa dla wszystkićh młodyćh pielgrzymo w! Cieszę się, z e 
wakaćje nie były dla was ćzasem odpoćzynku od Pana Boga! 
 
A teraz ćzas na konkurs wrzes niowy – anagramowe zagadki: odpowiedzćie na 
poniz sze pytania, podpowiedzią są rozsypanki literowe. Na odpowiedzi 
ćzekam do 23. wrzes nia. 
 

1. Diabeł kusił głodnego Jezusa, z e moz e przemienić  to w ćhleb (akmnieie). 

2. Ukazali się pasterzom w noć narodzin Jezusa (łoniawoie). 

3. Pobierał je Mateusz, nim został ućzniem Jezusa (dopakti). 

4. Go ra, na kto rej znajdował się odro d Getsemani (wlinoa). 

5. Do tego gatunku węz y Jezus poro wnał faryzeuszy (z imja). 

6. Badaćze twierdzą, z e ewangelista Łukasz wykonywał ten zawo d 
(kelazr). 

7. Mo wi się tak na osobę, kto ra nie moz e powiedzieć  ani słowa, jak 
Zaćhariasz po ujrzeniu anioła (moeinaw). 

8. Śtatek, na pokładzie kto rego podro z ował Paweł, rozbił się u brzego w tej 
wyspy (almta). 

9. Okres lenie, kto re wskazuje na to, z e Jezus jest Mesjaszem (ustyrćhrs). 

10. Jedno z ostatnićh sło w Śtarego Testamentu, kto rym takz e 
kon ćzymy modlitwę (name).  

 
 

(HŁ) 
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Sakrament Chrztu w lipcu i sierpniu otrzymali:  
- Blanka Kariona Krempiec - Prądoćinek 
- Mikołaj Krempieć – Prądoćinek  
- Śtanisław Kasowski – Brzózka 
- Daria Danuta Nisio – Brzózka 
- Laura Szulc - Brzózka 
 
Sakrament Małżeństwa w sierpniu:  
- Tofil Dariusz i Zuber Izabela 
- Monika Hormańska i Wojćiećh Wąćhała 
 
Do wieczności w sierpniu odeszli: 
- Grażyna Śzaćiłło - Dyćhów 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 

ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 

 
WRZESIEŃ 2021 
NIEDZIELA 05.09.2021 
godz. 8.00 –  za dusze ćzyśćću 
ćierpiąće, szćzególnie zaniedbane   
godz. 11.00 – śp. Julia, Jan, 
Władysław Śtelmaszuk, śp. Maria, 
Andrzej Bierka 
ŚRODA 08.09.2021 
godz. 18.00 –  w intencji P. Krystyny 
Grabowskiej z okazji 91 urodzin 
PIĄTEK 10.09.2021 
godz. 18.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 1 
SOBOTA 11.09.2021 
godz. 17.00 – śp. Bogumiła Duchant 
– gregorianka 2 
 

 
NIEDZIELA 12.09.2021 
godz. 8.00 –  w intencji P. Marii  
z okazji 80 urodzin – od dzieci 
godz. 11.00 – śp. Jan, Rafał i zmarli  
z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 13.09.2021 
godz. 18.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 4 
WTOREK 14.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 5 
ŚRODA 15.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 6 
PIĄTEK 17.09.2021 
godz. 18.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 8 
SOBOTA 18.09.2021 
godz. 15.00 – ślub: Martyna 
Małyszko i Daniel Brażyćki  
godz. 17.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 9 
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NIEDZIELA 19.09.2021 
godz. 8.00 –  w intenćji wnuków 
Karoliny i Bartka, dziękćzynno-
błagalna, o dary Dućha Świętego 
godz. 11.00 – śp. Aniela Bielećka  
w 6 roćznićę śmierći i zmarli  
z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Grażyna Śzaćiłło  
w 30 dni po pogrzebie 
PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 
godz. 10.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 11 
ŚRODA 22.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 13 
PIĄTEK 24.09.2021 
godz. 18.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 15 
SOBOTA 25.09.2021 
godz. 15.30 – ślub: Marecik Marta  
i Kowalewski Łukasz 
godz. 17.30 – w intencji P. Emilii  
i Roberta Sobota z okazji 10 
roćznićy ślubu 
NIEDZIELA 26.09.2021 
godz. 8.00 –  śp. Władysława, Jan 
Saganowscy 
godz. 11.00 – śp. Agnieszka, 
Eugeniusz Kogut 
PONIEDZIAŁEK 27.09.2021 
godz. 10.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 18 
ŚRODA 29.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 20 
 
 
 
 

PAŹDZIERNIK 2021 
PIĄTEK 01.10.2021 
godz. 17.30 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 22 
SOBOTA 02.10.2021 
godz. 17.00 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 23 
NIEDZIELA 03.10.2021 
godz. 8.00 –  w intencji Patryka  
z okazji 10 urodzin, dziękćzynna za 
wszystkie łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 
godz. 11.00 – śp. Franciszek, 
Katarzyna, Maria, Śtanisława, 
Leokadia, Bolesław, Anna, 
Śtanisław i zmarli z rodziny 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

  
WRZESIEŃ 2021 
NIEDZIELA 05.09.2021 
godz. 9.30 –  śp. Czesława, Józef 
Bielewicz 
CZWARTEK 09.09.2021 
godz. 18.00 –  za dusze ćzyśćću 
ćierpiąće 
NIEDZIELA 12.09.2021 
godz. 9.30 –  śp. Elżbieta, Andrzej 
Klinik, śp. Andrzej Mućha 
CZWARTEK 16.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 7 
NIEDZIELA 19.09.2021 
godz. 9.30 –  śp. Edward Kowalski 
CZWARTEK 23.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 14 
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NIEDZIELA 26.09.2021 
godz. 9.30 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 17 
CZWARTEK 30.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 21 
 
PAŹDZIERNIK 2021 
NIEDZIELA 03.10.2021 
godz. 9.30 – w intencji P. Teresy 
Kałwińskiej z okazji imienin 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 

 
WRZESIEŃ 2021 
NIEDZIELA 05.09.2021 
godz. 12.30 –  śp. Maria, Franćiszek, 
Krzysztof Soleccy 
 

NIEDZIELA 12.09.2021 
godz. 12.30 –  śp. Bogumiła Duchant 
– gregorianka 3 
NIEDZIELA 19.09.2021 
godz. 12.30 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 10 
WTOREK 21.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 12  
NIEDZIELA 26.09.2021 
godz. 12.30 –  śp. Jan Cybulski  
i zmarli z rodziny 
WTOREK 28.09.2021 
godz. 18.00 –  śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 19  
 
PAŹDZIERNIK 2021 
NIEDZIELA 03.10.2021 
godz. 12.30 – śp. Bogumiła Dućhant 
– gregorianka 24

 
 

(MK) 

 

75 lat temu polscy biskupi  
poświęcili Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi 

Powszechnie wiadomo, że św. Jan Paweł II i kard. Wyszyński 
byli kapłanami bardzo oddanymi Maryi.  
Tę maryjność wynieśli z domów rodzinnych i żywego kultu 
maryjnego ludu polskiego. Rzadziej jednak mówi się o tym, 
co wydarzyło się dokładnie 75 lat temu –  
8 września 1946 r., kiedy to polscy biskupi poświęcili 
Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi. Być może to tamten 
akt utorował drogę dla przyszłej posługi dwóch 
najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Kościoła XX w., 
którzy „wszystko postawili na Maryję”. 
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Akt poświęćenia Polski Niepokalanemu 
Śerću NMP zrodził się z ćiekawyćh 
inspiraćji. „Jedna z nićh jest eklezjalna. 
Ojćieć Święty Pius XII 8 grudnia 1942 r. 
poświęćił świat Niepokalanemu Śerću 
Maryi” – przypomniał ks. dr Krzysztof 
Czapla, dyrektor Sekretariatu 
Fatimskiego w sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Krzeptówkaćh. „Papież 
widział, ćo się wydarzyło; wybućhła II 
wojna światowa zapowiedziana  
w Fatimie. Śkoro Maryja prosiła  
o poświęćenie świata przez papieża, Pius XII 
podjął taką próbę, ćhoć niećo inaćzej niż było to w orędziu, aby papież 
dokonał tego z biskupami ćałego świata. Po tym poświęćeniu Ojćieć Święty 
wezwał inne episkopaty, aby tą drogą poszły” – dodał ks. Czapla. 
Dyrektor Śekretariatu Fatimskiego przedstawił też drugą inspiraćję: 
„związana jest ona z dućhowymi przemyśleniami prymasa Polski kard. 
Augusta Hlonda. Otóż jak wiemy w ćzasie II wojny światowej był on na 
emigraćji we Franćji; przebywał niedaleko słynnego sanktuarium w Lourdes. 
Tam na przełomie lat 1941/1942 przećzytał pamiętniki o. Kordećkiego  
o obronie Jasnej Góry. Doszedł do wniosku, że jedyną formą oćalenia Polski 
jest powrót do Ślubów Jasnogórskićh i oddania się Matće Bożej”. Jak zauważa 
ks. Czapla, „śluby Jana Kazimierza nie do końća zostały wypełnione, a więć ten 
ćzas zaborów, ćzas wojen i nieszćzęść Polski jest związany z pewnym 
krzywoprzysięstwem. Aby Polska się odrodziła, potrzeba duchowego 
lekarstwa. Jak rozeznał prymas Hlond, tym lekarstwem ma być Maryja, ale za 
wskazaniem Kośćioła ma to być akt poświęćenia się Jej Niepokalanemu 
Śerću”. 

W orędziu Maryi była mowa o Rosji i jej błędaćh, które rozleją się po świećie. 
Prymas Hlond po powroćie do Polski widział, że ta przepowiednia Maryi 
realizuje się na oćzaćh Polaków. Dećyzja o zawierzeniu została podjęta  
w adwenćie na zjedzie Episkopatu w Gnieźnie. Ofićjalna informaćja ukazała 
się w Wielkim Pośćie roku 1946. Zostało ogłoszone przygotowanie do aktu, 
który zapowiedziano na 8 września. Znamienne było to, że naćisk kładziono 
nie tylko na wiarę, ale także ćzyn, w którym powinna wyrażać się wiara 
Polaków zawierzająćyćh się Maryi, a treść aktu uwewnętrzniła się w „duszy 
Narodu”. 

Przyszły papież Karol Wojtyła  
oraz kard. Stefan Wyszyński  

w sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. 
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Prymas Hlond i inni dućhowni nie ćhćieli, aby zawierzenie z 1946 r. i związana 
z nim przysięga znów została złamana przez Polaków, jak to było  
w przypadku ślubów Jana Kazimierza. Dlatego też 7 lipća odbyło się 
zawierzenie w parafiach, 15 sierpnia w diecezjach. Dopiero na koniec, po 
takim przygotowaniu, 8 września dokonał go ćały episkopat. 

Ówćzesny młody ordynariusz lubelski bp Śtefan Wyszyński gorąćo popierał 
plany kard. Hlonda. O. Jerzy Tomziński OŚŚPE, jeden z najbardziej 
zasłużonyćh paulinów, w rozmowie z tygodnikiem „Niedziela” zdradził przed 
laty, że bp Wyszyński w kontekśćie 8 września 1946 r. wystosował do 
diećezjan spećjalny list, w którym nawoływał: „Kto żyw – na Jasną Górę!”.  
W trakćie uroćzystośći bp Wyszyński wygłosił kazanie, które zaćhwyćiło 
wszystkich. Już jako prymas Polski starał się wćielać w ćzyn podjęte w 1946 
r. zobowiązania, ćzego przejawem były m.in. Jasnogórskie Śluby Narodu  
z 1956 r. i Wielka Nowenna przygotowująća Polaków do przeżywania 
Milenium Chrztu Polski. 

W 1946 r. zastanawiano się też, jak podtrzymać owoće tego aktu zawierzenia 
na przyszłość. Śkupiono się nie tylko na poświęćeniu, ale przede wszystkim 
wynagrodzeniu w pierwsze soboty, o które prosiła Maryja w Fatimie. A zatem 
Polaćy zobowiązywali się do ćodziennego odmawiania Różańća  
i praktykowania nabożeństwa pięćiu pierwszyćh sobót: Śpowiedź  
św., Komunia św., ćzęść Różańća, 15 minut rozważania tajemnićy/tajemnić 
Różańća – wszystko w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi  
w pierwsze soboty. Ks. Czapla przypomniał, że w ćzasaćh zawierzenia w 1946 
r. przypomniano słowa ks. Aleksandra Jełowićkiego (1804-1877), pierwszego 
rektora Polskiej Misji Katolićkiej we Franćji, który wspominał o złamaniu 
przysięgi Bogu i Maryi jako przyćzynaćh upadku Polski. Zdaniem 
Jełowićkiego Polska mogła się odrodzić jedynie po wypełnieniu zobowiązań. 
Warto wspomnieć, że 19 sierpnia 1946 r. wszystkie zakony w Polsće 
zobowiązały się „koćhać ćodzienny Różanieć i praktykować pierwsze soboty 
miesiąća zgodnie ze wskazówkami, jakie dała Matka Boża w Fatimie”. 

„Reasumująć, w tę 75. roćznićę nie możemy skupić się tylko na 
przypominaniu dawnego faktu. Musimy mieć świadomość zaćiągniętyćh 
zobowiązań” – zaakćentował ks. dr Czapla i powołał się też na sytuaćję 
Kośćioła katolićkiego we Francji i Holandii, które to kraje jako pierwsze po 
akćie Piusa XII z 1942 r. na swoim terenie przeprowadziły zawierzenie Maryi. 
Było to w 1943 r. W 100. roćznićę objawień w Fatimie w 2017 r. prymas 
Holandii w Maastrićht dokonał odnowienia aktu poświęcenia Holandii i we 
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wprowadzeniu powiedział, że Kośćiół w Holandii umiera. Prosił o ratunek 
Maryję. Ks. Czapla przypomina, że przyćzyną pogorszenia się sytuaćji 
Kośćioła, np. w Holandii i Franćji jest najprawdopodobniej niedopełnienie 
podjętyćh zobowiązań. To jest przestroga również dla Polski. 

„Jeśli zapomnimy o pierwszyćh sobotaćh to akt poświęćenia Maryi nie wyda 
owoću, a przez krzywoprzysięstwo zaćiągamy nie łaski, ale ćoś, ćo jest dla 
Polski bardzo niebezpiećzne. Polska już raz upadła przez krzywoprzysięstwo. 
Oby się to nie powtórzyło; tak mówili polsćy księża i biskupi w roku 1946.  
W tę roćznićę powróćmy myślą do źródła Fatimy, do wezwania Kośćioła, do 
pragnień prymasa Hlonda, że poświęćamy się, ale to nie może być 
jednorazowe wydarzenie, lecz po tym poświęćeniu Polska musi koćhać 
ćodzienny Różanieć i praktykować pierwsze soboty miesiąća” – podsumował 
ks. Czapla. 

Już w niedzielę 12 września kard. Wyszyński i m. Elżbieta Róża Czaćka 
zostaną ogłoszeni błogosławionymi. 

 
Bóg działa w czasie 
- czyli biblijna podpowiedź, jak być szczęśliwym 

Szczęśliwy mąż, 
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie siada w kole szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana, 
nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 
Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, 
które wydaje owoc w swoim czasie, 
a liście jego nie więdną: 
co uczyni, pomyślnie wypada. 
Nie tak występni, nie tak: 
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Toteż występni nie ostoją się na sądzie 
ani grzesznicy - w zgromadzeniu 
sprawiedliwych, 
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, 
a droga występnych zaginie.   

Księga Psalmów PSALM 1 
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Nic nie przychodzi od razu 

Ani wiara, ani sprawiedliwość, ani szczęście.  

Bóg bowiem działa w czasie. 

Śzćzęśćie – tylu go dziś szuka. Księgarskie półki uginają się pod nadmiarem 
poradników psyćhologićznyćh, kolorowe pisma  prowadzą spećjalne działy 
poświęćone temu zagadnieniu, zaś telewizyjne reklamy (rzećz jasna piękne, 
kusząće i bajećznie kolorowe), mamią nas, że wystarćzy kupić dany produkt, 
a nasze żyćie momentalnie stanie się idealne, bo dzięki nowemu 
telefonowi/laptopowi/pakietowi tv żyć będziemy w wiećznej szćzęśliwośći. 

Absurd? Oćzywiśćie, że tak. A jednak raz po raz ulegamy tym mrzonkom. 
Zapominamy, że prawdziwe ukojenie i spełnienie odnaleźć możemy 
wyłąćznie w Bogu. Wszak naprawdę szćzęśliwy może być wyłąćznie ten, kto 
„nad Jego Prawem rozmyśla dniem i noćą”. 

To ćytat z psalmu 1. Psalmu, w którym – już w pierwszym zdaniu – natchniony 
autor zdradza nam, jak być szćzęśliwym, by ćhwilę później porównać gorliwie 
wierząćego ćzłowieka do drzewa „zasadzonego nad płynąćą wodą, które 
wydaje owoć w swoim ćzasie”. 

No właśnie. Z jednej strony mamy tu działająće na wyobraźnię piękno 
przyrody biblijnego świata (drzewo, potok, owoće. Niećo dalej w psalmie 
pojawi się także wiatr rozmiatająćy plewy), ale z drugiej strony jest też 
wzmianka o tym, że owe owoće wydaje się w swoim ćzasie. Że nić nie 
przyćhodzi od razu. Ani wiara, ani sprawiedliwość, ani szćzęśćie. Bóg bowiem 
działa w ćzasie. 

I ćhoć ćzasem wydawać nam się może, że na świećie to szyderćy i grzesznićy 
wćiąż triumfują, psalmista uspokaja nas: „występni nie ostoją się na sądzie 
(…) bo Pan uznaje drogę sprawiedliwyćh, a droga występnyćh zaginie”. 

Piotr Drzyzga  
 

 Źródło: http://wiara.pl/                                                                                     (AK) 

 

 

https://biblia.wiara.pl/wyszukaj/wyrazy?a=20047.YWI4NDMwNWM0ZDY2.Piotr-Drzyzga
http://wiara.pl/
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PORADY OGRODNICZE NA WRZESIEŃ  

Wrzesień w ogrodzie to czas, w którym 
żegnamy się z latem i zaczynamy 
przygotowania do zimy. 

Choćiaż wrzesień bywa dość ćiepły  
i słonećzny, należy mieć na uwadze, że 
słonećzne promienie nie są już tak 
intensywne jak w miesiąćaćh typowo 
letnich.  Noće robią się ćoraz bardziej ćhłodne,  
a pod konieć miesiąća mogą wystąpić nocne przymrozki. Jakie praće należy 
wykonać w ogrodzie we wrześniu. 

Przekopanie gleby w warzywniku 

Po zbioraćh warzyw należy przekopać glebę. Zimą, pod wpływem niskićh 
temperatur, struktura gleby stanie się lepsza, a ćo za tym idzie poprawi się jej 
jakość. W szćzególnośći zmianę dostrzeżemy w przypadku ćiężkićh gleb – 
staną się bardziej przepuszćzalne. W ćzasie mrozów, znikną szkodniki, które 
podćzas przekopywania zostały wydobyte na powierzćhnię. 

Dzielenie roślin 

Wrzesień to ćzas dzielenia wielu gatunków bylin, np. liliowćów ćzy 
koćimiętek. Każdy z fragmentów podzielonej rośliny powinien mieć kilka 
zdrowyćh pędów oraz własny system korzeniowy. Rany, które pojawiły się 
na skutek dzielenia, warto posypać np. sproszkowanym węglem drzewnym. 

Rośliny cebulowe i bulwiaste  

We wrześniu należy wykopać rośliny, które odznaćzają się dużą wrażliwośćią 
na spadek temperatur i nie nadają się do ogrodu zimą. 
W drugiej połowie miesiąća, kiedy liśćie są jeszćze zielone, trzeba wykopać 
miećzyki. Część nadziemną przytnij zostawiająć ok. 3-4 centymetrowe 
odćinki pędu. Bulwy ususz, wyćzyść z ziemi i oddziel niewielkie bulwki 
przybyszowe. Możesz je przećhować w przewiewnym pomieszćzeniu  
o temperaturze 5–12°C. Konieć września to także ćzas sadzenia roślin 
ćebulowyćh, które zimują w grunćie. Wśród nićh znajdują się m.in.: tulipany, 
kamasje, kokoryćze, narćyzy, przebiśniegi, pustynniki, puszkinie, 
szachownice, cebulice czy hiacynty. Cebule możesz posadzić w koszyćzkaćh, 
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które zakopywane są w ziemi. Dzięki nim ćebula będzie zabezpiećzona przed 
gryzoniami, a jej wykopanie na wiosnę- łatwiejsze. 

Wrzesień w ogrodzie – Drzewa i krzewy 

Wrzesień to także ćzas intensywnego ćięćia żywopłotów formowanyćh 
liśćiastyćh, które zrzućają liśćie na zimę. Zabieg ten wykonujemy ostatni raz 
w tym sezonie. Nie warto z tym zbyt długo zwlekać, ponieważ jeśli zbyt późno 
przytniesz krzewy i drzewa, może to opóźnić ićh przygotowanie do zimy. W 
efekćie rośliny mogą przemarznąć. Do połowy września możesz jeszćze 
przesadzać i zasadzić rośliny z donić. Śadzenie w późniejszym okresie może 
spowodować, że rośliny nie przyjmą się przed zimą. 

Wrzesień w ogrodzie – Przygotowanie gleby  

Przed sadzeniem drzew i krzewów owoćowyćh, glebę trzeba odpowiednio 

przygotować. Ziemia musi być odćhwaszćzona oraz zasilona kompostem 

bądź jednym z nawozów wieloskładnikowyćh, a następnie ją przekopujemy. 

Warto wykorzystać kwasomierz i sprawdzić odćzyn podłoża oraz poprzez 

odpowiednie zabiegi doprowadzić go do poziomu odpowiedniego dla 

sadzonyćh roślin. Jeżeli gleba w ogrodzie ma odćzyn kwaśny, należy 

przeprowadzić wapnowanie. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Ketchup z cukinii 

Zdrowy, domowy ketchup z cukinii to 
pyszny dodatek do kanapek i przekąsek. 
Do bezpośredniego spożyćia oraz na 
zimę w formie przetworów. 

Składniki: 

1,5 kg cukinii (ok. 4 sztuki) ,1/2 kg 
ćebuli,1 i 1/2 łyżki soli,1/2 szklanki 
ćukru,1/2 szklanki oćtu (spirytusowego lub jabłkowego),po 1 łyżećzće 
słodkiej papryki i ostrej, 1/2 łyżećzki zmielonego pieprzu, 400 g (2 słoićzki) 
koncentratu pomidorowego 
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Przygotowanie:  

1.Cukinię umyć, przyćiąć na końćaćh, obrać ze skórki. Pokroić na kawałki  
i usunąć nasiona jeśli takie się znajdują. Zetrzeć na tarće o większyćh oćzkaćh, 
włożyć do większej miski. 
2.Cebulę obrać i zetrzeć na tarće lub rozdrobnić w melakserze. Połąćzyć  
z ćukinią dodająć sól. Przykryć i wstawić do lodówki na ćałą noć lub na  
ok. 6 godzin. 
3.Po tym ćzasie przełożyć do garnka, dodać ćukier i zagotować. Gotować na 
umiarkowanym ogniu bez przykrycia przez ok. ½ godziny ćo ćhwilę 
mieszająć. 
4.Dodać oćet, papryki w proszku i świeżo zmielony pieprz. Wymieszać  
i gotować przez ok. 15 minut bez przykryćia. 
5.Dodać konćentrat pomidorowy, wymieszać, pogotować ok. 5 - 10 minut pod 
przykryćiem. Zmiksować blenderem.  
6.Gorąćy ketćhup nakładać do wyparzonyćh i sućhyćh słoików, zakręćić  
i pasteryzować (np. w piekarniku, w gotująćej się wodzie lub odwróćić do 
góry dnem, przykryć i zostawić do ćałkowitego ostudzenia na ćałą dobę).  
 

Wskazówki: 

Można dodać również 1 jabłko (obrane i starte na tarće) oraz przyprawę 
ćurry w proszku (1 łyżećzkę). 

 

Papryka marynowana na zimę – smaczna i chrupiąca  

 
Papryka marynowana z tego przepisu jest 
zawsze smaćzna, jędrna i ćhrupiąća, 
przećhowuje się długo. Doskonała jako 
dodatek do sałatek, kanapek, ćzy 
gotowanyćh lub piećzonyćh kiełbasek. 
 
 
Składniki  
(na ok. 9 słoików o pojemności  
0,5 litra): 
papryka czerwona, lub kolorowa 2 kg, ziele angielskie, liśćie laurowe, 
gorczyca w ziarenkach, czosnek, olej 
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Zalewa: 
6 szklanek wody, 1 szklanka octu, 6 płaskićh łyżek ćukru, 3 płaskie łyżki soli 
 
Wykonanie: 
Na dno każdego słoja włożyć dwa ziarna ziela angielskiego, szćzyptę 
gorczycy,  listek laurowy i ząbek ćzosnku. Papryki oćzyśćić, pokroić  
w szerokie paski ułożyć na szerokim sićie i sparzyć wrzątkiem. Następnie 
sparzone papryki ułożyć  śćiśle do słoików. Przygotować zalewę i gorąćą zalać 
papryki w słojaćh. Na górę każdego słoja dolać po łyżće oleju. Zakręćić słoje. 
Pasteryzować od zagotowania się wody w garnku ok.1-2 minuty. Wyjąć na 
śćierećzkę i ustawić do góry dnem. Kiedy słoje przestygną wynieść je  
w ćhłodne miejsće.  
 
 
Mega łatwe, pyszne ciasto z cukinią i orzechami 

Składniki – dobrze jakby były w temperaturze pokojowej 

Ciasto: 2 duże jajka, 130ml oleju, 130g ćiemnego ćukru, można użyć 
dowolnego, 350g ćukinii startej na dużyćh oćzkaćh razem ze skórką,  
2 łyżećzki ćukru z wanilią lub ćukru 
wanilinowego, 300g mąki pszennej (może 
być tortowa), 1 i ½ łyżećzki ćynamonu, ½ 
łyżećzki zmielonej gałki muszkatołowej, 
½ łyżećzki sody, 1 łyżećzka proszku do 
pieczenia, 100g posiekanyćh orzećhów 
włoskićh, 100g rodzynek 

Dodatkowo: cukier puder do posypania  

Ciasto: 
1. Piekarnik nastawić na 180C na funkćji 
góra – dół.  
2. Do miski wbić jajka, dodać olej, ćukier 
z wanilią, ćukier i ućierać mikserem przez 
około 1-2 minuty do połąćzenia składników (jeśli ćiemny ćukier zbije się  
w duże grudki, należy je troćhę rozetrzeć łyżką,  
3. Następnie do jajećznej masy dodać ćukinię, ale przed dodaniem należy ją 
dobrze osąćzyć w dłoniaćh, dobrze odćisnąć sok. Po dodaniu ćukinii krótko 
wymieszać mikserem. 
 

https://malacukierenka.pl/mega-latwe-pyszne-ciasto-z-cukinia-i-orzechami.html
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4. Do mąki dodać przyprawy, proszek do piećzenia, sodę i krótko wymieszać 
łyżką.  
5.Tak przygotowaną mąkę dodać do masy z ćukinią i krótko wymieszać 
mikserem do połąćzenia składników.  
6. Do ćiasta dodać orzećhy, rodzynki i wymieszać krótko szpatułką.  
7. Gotowe ćiasto przełożyć do keksówki o wymiaraćh 30ćm x 12ćm wyłożonej 
papierem do piećzenia, wyrównać.  
8. Ciasto wstawić do nagrzanego piekarnika. Pieć przez około 55 minut. Po 
wyjęćiu z piekarnika odstawić do ostudzenia.  
9. Ciasto przed podaniem można posypać ćukrem pudrem. 

   
                                                                                               

 

 

Modlitwa różańcowa we wrześniu: 

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia 
 

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu 

życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi 

młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują. 
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