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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                   NR 114          Październik’ 2021 

 

HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W PIGUŁCE  

Ró ż aniec tó módlitwa typówó maryjna, tżw. Psałterż Maryi. Jak twierdżił nasż 
papież  ródak, s w. Jan Paweł II: Ró ż aniec tó skarb, któ ry trżeba ódkryc … 
Módlitwa tak łatwa, ró wnócżes nie tak bógata, naprawdę żasługuje, by 
wspó lnóta chrżes cijan ska pónównie ją ódkryła. Pódcżas tej sżcżegó lnej 
módlitwy prżeż ywamy wraż ż Matką Bóga najważ niejsże mómenty ż ż ycia Jej 
i Jej Syna. Póprżeż tajemnice ró ż an ca Maryja prówadżi nas niejakó ża rękę  
i ucży nas, jak ż yc  w pełni Bóż ym ż yciem. Maryja ukażuje nam s więtós c   
w wydaniu códżiennegó ż ycia, kiedy pójawiają się chwile radósne i te trudne. 
Jest nasżą Mistrżynią ż ycia duchówegó. Od wiekó w naró d pólski ukóchał 
Maryję i módlitwę ró ż an cówą, bó jest tó wyraż próstej miłós ci i dżiecięcegó 
żawierżenia swójegó ż ycia Matce Bóż ej. Ró ż aniec póprżeż medytację nad 
tajemnicami wżbógaca nas duchówó i prówadżi dó s więtós ci. Jednak jakie 
były pócżątki ró ż an ca? 

W pierwsżych wiekach chrżes cijan stwa pówsżechnie stósówaną  
i różpówsżechnianą módlitwą była Módlitwa Pan ska, któ rej Jeżus naucżył 
swóich Apóstółó w, cżyli Ojcże nasż. Pójawiające się żakóny w Kós ciele 
żóbówiążywały ójcó w żakónnych póprżeż regułę żakónną dó ódmawiania 
150 psalmó w. Braci żakónnych, któ rży w więksżós ci byli niepis mienni, 
żóbligówanó dó ódmawiania 150 raży Ojcże nasż – tżw. Psałterż braci. 
Pócżątkówó licżónó Ojcże nasż na palcach, a s w. Paweł Pustelnik dókónywał 
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óblicżen  na żebranych kamieniach – pó ódmó wieniu danej Módlitwy Pan skiej 
ódrżucał pójedyncży kamien . Następnie pójawiły się sżnury ż wężłami, 
pętelkami cży nawlecżónymi na nie kawałkami drewna. Có ciekawe najstarsży 
ró ż aniec żnależiónó w gróbie s w. Gertrudy ż Nivelles, żmarłej w 658r. Był tó 
sżnurek ż nawlecżónymi kulkami drewnianymi. 

Rytm różańca pomaga człowiekowi w zaangażowaniu modlitewnym  
i w spojrzeniu na swoje życie w wyciszeniu, oczami Boga. 

Wartó żażnacżyc , ż e pierwótnie ró ż aniec służ ył dó ódmawiania Módlitwy 
Pan skiej cży innych módlitw, np. Zdrówas  Marió wiele raży w fórmie 
pówtarżanej, pónieważ  twierdżónó, ż e każ da ódmawiana w ten spósó b 
módlitwa tó kwiat ófiarówany Bógu. W prżypadku Zdrówas  Maryjó utrwaliłó 
się s redniówiecżne prżekónanie, ż e módlitwa ta ódmawiana pó wiele raży jest 
jak sżnur ró ż  składanych Maryi i tó włas nie stąd wżięła się nażwa ró ż aniec. 
Zajrżyjmy jednak jesżcże dalej w prżesżłós c . Wartó póstawic  sóbie pytanie: 
skąd w Kós ciele rżymskókatólickim pójawiła się módlitwa Zdrówas  Maryjó? 

Od XII w. córaż cżęs ciej w Kós ciele byłó ódmawiane Póżdrówienie Anielskie. 
Składałó się ónó że słó w póżdrówienia Archanióła Gabriela skierówanegó  
w strónę Maryi: Zdrówas , Maryjó, łaski pełna, Pan ż Tóbą, błógósławiónas  Ty 
międży niewiastami (Łk 1, 28). Wspómniane słówa ró wnież  żnalażły swóje 
ódżwierciedlenie w óficjum ó Najs więtsżej Maryi Pannie w fórmie antyfóny.  
Z biegiem cżasu dódanó też  słówa s w. Elż biety: I błógósławióny ówóc ż ywóta 
Twójegó (Łk1,42). Pó ż niej dó Póżdrówienia Anielskiegó włącżónó słówó 
Jeżus. S więty papież  Pius V w 1566 r. óficjalnie żatwierdżił w Póżdrówieniu 
Anielskim weżwanie, któ re żacżęłó już  funkcjónówac  w Kós ciele na 
Zachódżie: S więta Maryjó, Matkó Bóż a, mó dl się ża nami grżesżnymi teraż  
i w gódżinę s mierci nasżej. Amen. Wprówadżónó Póżdrówienie Anielskie dó 
óficjum jakó antyfónę, pó ż niej żacżęłó ónó pójawiac  się w módlitwie Aniół 
Pan ski, a ż cżasem żacżęłó funkcjónówac  jakó óddżielna módlitwa, cżyli 
Zdrówas  Maryjó. Pódóbnie jak była pówtarżana w ż yciu żakónnym módlitwa 
Ojcże nasż, tak w s redniówiecżu ró wnież  pójawił się żwycżaj wielókrótnegó 
pówtarżania Póżdrówienia Anielskiegó. 

Pócżątki ksżtałtówania się módlitwy ró ż an cówej różpócżęły się ód dżiałania 
s w. Dóminika Gużmana, żałóż yciela Zakónu Każnódżiejskiegó – 
Dóminikanó w, któ ry żachęcał dó wielókrótnegó ódmawiania Póżdrówienia 
Anielskiegó. Wartó nadmienic , ż e s więtegó Dóminika nażywa się ójcem 
ró ż an ca. Z kólei twó rca Psałterża Maryi, bł. Alan ż la Róche (takż e 
dóminikanin), pódżielił 150 Zdrówas  Maryjó na dżiesiątki. Dżiesiątki były 
prżeplatane Módlitwą Pan ską. Na skutek ósóbistych óbjawien  maryjnych  
w 1470 r. stwórżył tżw. bractwa ró ż an cówe i própagówał ódmawianie 
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ró ż an ca. Maryja prżekażała mu takż e óbietnice dla ósó b cżcżących Ją  
w módlitwie ró ż an cówej. 

Z upływem cżasu dó módlitwy ró ż an cówej żacżętó dódawac  akt strżelisty 
Chwała Ojcu, któ ry bierże swó j pócżątek że słó w Jeżusa wypówiedżianych 
pódcżas różesłania Apóstółó w. 

Ró ż aniec żóstał wżbógacóny póprżeż dódanie tajemnic ż ż ycia Jeżusa i Maryi. 
Dlategó też  wyódrębniónó 15 tajemnic ró ż an ca. Pius V żażnacżył, ż e 
różważ anie tajemnic ró ż an cówych jest warunkiem użyskania ódpustu, cżyli 
ża ódmó wienie w całós ci jednej cżęs ci ró ż an ca w kós ciele/kaplicy 
publicżnej/w ródżinie/wspó lnócie żakónnej cży póbóż nym stówarżysżeniu 
półącżóne ż medytacją nad tajemnicami móż na użyskac  ódpust żupełny.  
 

Dó módlitwy ró ż an cówej wżywała sżcżegó lnie Maryja pódcżas óbjawien   
w Lóurdes, w La Salette, w Fatimie, w Beauraing i w Banneux i w pólskim 
Gietrżwałdżie. Papież e Pius V, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II żachęcali 
wiernych dó ódmawiania módlitwy ró ż an cówej. Pius V ustanówił S więtó 
Matki Bóż ej Zwycięskiej (pó ż niejsże S więtó Matki Bóż ej Ró ż an cówej), któ re 
prżypada na 7 paż dżiernika na skutek ódniesiónegó żwycięstwa sił 
chrżes cijan skich pódcżas bitwy mórskiej nad napórem Turkó w na tereny 
Európy. Nasż wielki papież  ógłósił ró wnież  Rók Ró ż an ca ód paż dżiernika 
2002r. dó paż dżiernika 2003r. Według tradycji w Kós ciele rżymskó-katólickim 
utrwaliłó się prżekónanie, ż e paż dżiernik tó miesiąc ró ż an ca s więtegó. 
Módlitwę ró ż an cówą pópularyżówali też  licżni s więci. S w. Stanisław Kóstka 
(†1568) prósił, by prży s mierci danó mu dó rąk ró ż aniec, bó tó najmilsża 
pamiątka ód niebieskiej Matki. S w. Teresa ż Avila (†1582) jakó siedmióletnia 
dżiewcżynka ż bratem wysżukiwała w ógródżie ustrónie, gdżie ódmawiała  
ż nim ró ż aniec. S w. Karól Bórómeusż (†1584) był jednym ż najż arliwsżych 
própagatóró w bractw ró ż an cówych. S w. Filip Nereusż (†1595) nawet w nócy 
nie różstawał się że swóim ró ż an cem. S w. Francisżek Sależy (†1622) i s w. 
Jóanna de Chantal (†1541) s lubem żóbówiążali się dó códżiennegó 
ódmawiania ró ż an ca. S w. Jó żef Kalasanty (†1648), s w. Jan de la Salle (†1719) 
i s w. Jan Bóskó (†1888) wprówadżili códżienne ódmawianie cżąstki ró ż an ca 
s więtegó nie tylkó w swóich ródżinach żakónnych, ale takż e ws ró d 
wychówankó w. S w. Ludwik Maria Grignión de Móntfórt nósił prży sóbie stale 
u pasa duż y ró ż aniec, pódóbnie s w. Alfóns Liguóri (†1787). 

Z módlitwą ró ż an cówą wiąż ą się licżne cuda. Jeden ż nich dótycży 
żjawiskówegó żdarżenia w Hirósżimie i Nagasaki. Pódcżas ataku atómówegó 
prżeż lótnictwó USA dókónanó ógrómnych żnisżcżen . Póżóstały tylkó dwa 
dómy, a w nich miesżkające tam ródżiny. Nikómu nic się nie stałó, budynki  
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i pódwó rkó, a nawet trawa wókó ł dómóstw póżóstały nienarusżóne. 
Specjalis ci armii Stanó w Zjednócżónych nie pótrafi wyjas nic  tegó fenómenu, 
stwierdżając, ż e tó dżiałanie nadprżyródżónej siły. Eksperci wciąż  
żastanawiali się nad tym, cżym ówe dómy ró ż niły się ód póżóstałych,  
có spówódówałó, ż e ócalały. Ks. Schiffler, ó wcżesny miesżkaniec jednegó  
ż dómó w, stwierdżił, ż e pósłuchanó weżwan  Matki Bóż ej Ró ż an cówej  
i códżiennie prżeż sżes c  miesięcy ódmawianó ró ż aniec. 

Dżiałanie Maryi móż na byłó żaóbserwówac  w Pórtugalii. Pó óbjawieniach  
w Fatimie pórtugalscy wierni wżięli sóbie dó serca órędżie Matki Bóż ej. Dżięki 
ódmawianiu ró ż an ca kraj ten prawie beż sżwanku wysżedł ż II wójny 
s wiatówej.  
Filipiny tó kólejny dówó d siły módlitwy ró ż an cówej. W latach 80. XX wieku 
dyktatór Ferdinand Marcós pó różwiążaniu parlamentu różpócżął 
aresżtówania. Wielu ż óbywateli buntówałó się prżeciw represjóm. Ludżie 
wysżli na ulice i módlili się ż ró ż an cami w rękach. W cżwartym dniu prótestu 
wyjechały cżółgi, jednak siła óddżiaływania ró ż an ca była tak silna, ż e sami 
ż ółnierże prżyłącżyli się dó marsżu. Z kólei kiedy dósżłó dó różpędżenia ludżi 
ża pómócą gażu, nastąpiła żmiana kierunku wiatru, więc sami sprawcy na tym 
ucierpieli: kasżleli i łżawili, a pótem uciekli. Pókójówa rewólucja prżycżyniła 
się dó óbalenia Marcósa. 

PUENTA 

Kós ció ł Katólicki pódcżas Sóbóru Trydenckiegó, dóceniając pótęgę ró ż an ca, 
żalicżył gó dó ró ż nóródnych fórm póbóż nós ci Ludu Bóż egó, póża Liturgią 
sakramentó w i sakramentalió w. Ró ż aniec prżestał byc  módlitwą mnichó w, 
dżisiaj nawet wiernym s wieckim própónuje się módlitwę brewiarżówą: 
jutrżnię i niesżpóry, by ich ż ycie w wirże códżiennych spraw byłó jesżcże 
bardżiej prżeniknięte klimatem módlitwy. Ludżie s wieccy ód wiekó w 
pósługiwali się módlitwą ró ż an cówą, najpierw dlategó, ż e pólegała óna na 
pówtarżaniu wyucżónych módlitw i była żwró ceniem swójegó serca w 
kierunku Bóga. Pótem wprówadżónó różmys lania nad tajemnicami 
ró ż an cówym, aby nie tylkó żakónnicy, ale też  wsżyscy wierni żyskali 
s wiadómós c  wydarżen  ż ycia Jeżusa i Maryi óraż ich sens, a w kónsekwencji 
umieli żawierżyc  swóje ż ycie Bógu w chwilach radósnych, s wiatłós ci, bóles ci 
i chwały. Rytm ró ż an ca pómaga cżłówiekówi w żaangaż ówaniu módlitewnym 
i w spójrżeniu na swóje ż ycie w wycisżeniu, ócżami Bóga. Maryja jest w 
ró ż an cu nasżą Prżewódnicżką w dródże dó s więtós ci, dó Nieba i dó póżnania 
głębi Serca samegó Bóga. 

https://www.cżasópismókatecheża.pl/artykul/história-różanca-swietegó-w-pigulce 

 

https://www.czasopismokatecheza.pl/artykul/historia-rozanca-swietego-w-pigulce
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Kącik dla Milusińskich  

Witajcie w Paż dżierniku, miesiącu Ró ż an ca S więtegó. Dżisiejsża żagadka 
będżie dótycżyła włas nie módlitwy ró ż an cówej, a pólega na tym, by 
prżypórżądkówac  wydarżenia ż ż ycia Pana Jeżusa i Matki Bóż ej dó jednej  
ż 4 cżęs ci Ró ż an ca: Radósnej, Chwalebnej, S wiatła bądż  Bólesnej.  
 

1. Naródżenie Pana Jeżusa. - cżęs c  …................... 
2. Ustanówienie Eucharystii - cżęs c  …................... 
3. Bicżówanie Pana Jeżusa - cżęs c  …................... 
4. S mierc  na krżyż u. - cżęs c  …................... 
5. Wniebówstąpienie Pana Jeżusa. -  cżęs c  …................... 
6. Ofiarówanie Pana Jeżusa w s wiątyni. - cżęs c  …................... 
7. Chrżest Pana Jeżusa w Jórdanie. - cżęs c  …................... 
8. Wniebówżięcie Najs więtsżej Maryi Panny - cżęs c  …................... 
9. Nawiedżenie s w. Elż biety. - cżęs c  …................... 
10. Prżemienienie na Gó rże Tabór. - cżęs c  …................... 

 
 

 
Zagadkę z poprzedniej gazetki rozwiązała Maja M, kl. 4. Gratulacje! 

 (HŁ) 
                                                                                                              

Sakrament Małżeństwa  
we wrześniu: 

- Martyna Brażycka i Daniel 
Brażycki 

- Marta Marecik i Łukasż 
Kowalewski 

 
Do wieczności we wrześniu 

odeszli: 
- Marianna Maćkówiak – Brónków 

- Eugeniusż Strżałkówski - 
Prądócinek 

 
 
 

 
Intencje mszalne w kościele 

w Dychowie: 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
PAŹDZIERNIK 2021 
NIEDZIELA 03.10.2021 
godz. 8.00 –  w intencji Patryka  
ż ókażji 10 uródżin, dżiękcżynna ża 
wszystkie łaski ż próśbą ó dalsże 
Bóże błógósławieństwó i ópiekę 
Matki Bóżej 
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godz. 11.00 – śp. Francisżek, 
Katarżyna, Maria, Stanisława, 
Leókadia, Bólesław, Anna, 
Stanisław i żmarli ż ródżiny 
PONIEDZIAŁEK 04.10.2021 
godz. 17.30 – śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 25 
ŚRODA 06.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 27 
PIĄTEK 08.10.2021 
godz. 17.30 – śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 29 
SOBOTA 09.10.2021 
godz. 10.00 – śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 30 
godz. 17.00 – w intencji Andrzeja z 
okazji 40 urodzin 
NIEDZIELA 10.10.2021 
godz. 8.00 –  śp. Tekla, Ignacy Flisak 
i żmarli ż ródżiny, śp. Lech Stefaniak  
godz. 11.00 – dżiękcżynnó-błagalna, 
w intencji wnuczek: Ani, Alicji, Zosi, 
Marysi i Klary oraz  
w intencji ich ródżiców 
ŚRODA 13.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. zmarli z rodziny 
Krasuckich i Godlewskich 
CZWARTEK 14.10.2021 
godz. 17.30 –  w intencji wszystkich 
nauczycieli, katechetów  
i pracówników sżkóły i prżedsżkóla 
ż ókażji Ich Święta 
PIĄTEK 15.10.2021 
godz. 17.30 – w intencji ródżiców 
dzieci utracónych, ó Bóże 
błógósławieństwó, póciechę  
i nadżieję 
SOBOTA 16.10.2021 
godz. 17.00 – śp. Michał Najdyk  
i śp. Michał Liner 

NIEDZIELA 17.10.2021 
godz. 8.00 –  w intencji Elżbiety  
i Piótra ó żdrówie i Bóże 
błógósławieństwó  
godz. 11.00 – śp. Stefania 
Skowróńska 
ŚRODA 20.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. żmarli ródżice  
i chrżestni, śp. Marcin Łabędżki  
i śp. Maria 
PIĄTEK 22.10.2021 
godz. 17.30 – ża dusże w cżyśćcu 
cierpiące sżcżególnie żaniedbane 
SOBOTA 23.10.2021 
godz. 17.00 – w intencji Bartka  
z okazji 16 urodzin oraz w intencji 
jegó ródżiców i ródżeństwa 
NIEDZIELA 24.10.2021 
godz. 8.00 –  śp. Henryk Płónka  
w 10 rócżnicę śmierci i żmarli  
z rodziny  
godz. 11.00 – śp. Helena, Marcin  
i zmarli z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 25.10.2021 
godz. 17.30 – śp. Eugeniusż 
Strzałkówski – ód ucżestników 
pogrzebu 
ŚRODA 27.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. Stefania Kóral  
w 1 rócżnicę śmierci 
PIĄTEK 29.10.2021 
godz. 17.30 – śp. Miecżysław, 
Kazimiera Korytek 
SOBOTA 30.10.2021 
godz. 17.00 – w intencji Moniki  
i Piotra z okazji kolejnej rocznicy 
ślubu óraż w intencji ich dżieci 
NIEDZIELA 31.10.2021 
godz. 8.00 –  śp. Tadeusż Łóś –  
w kólejną rócżnicę śmierci  
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godz. 11.00 – dżiękcżynnó-błagalna, 
w intencji P. Jadwigi  
z okazji urodzin 
 
LISTOPAD 2021 
PONIEDZIAŁEK 01.11.2021 
godz. 8.00 – ża dusże w cżyśćcu 
cierpiące 
WTOREK 02.11.2021 
godz. 17.00 – za wszystkich 
żmarłych wymieniónych  
w tegorocznych wypominkach 
ŚRODA 03.11.2021 
godz. 17.00 – śp. Andrżej Kówalik 
PIĄTEK 05.11.2021 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej ża grżechy nasże, 
naszej parafii, ójcżyżny i świata 
SOBOTA 06.11.2021 
godz. 17.00 – ża dusże w cżyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 07.11.2021 
godz. 8.00 –  śp. Anna Mielnik  
i zmarli z rodziny Mielnik, Mycek  
i Ozimek 
godz. 11.00 – śp. Grażyna Siepióra  
w 1 rócżnicę śmierci, ód dżieci  
i wnuków 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Bronkowie: 

  
PAŹDZIERNIK 2021 
NIEDZIELA 03.10.2021 
godz. 9.30 – w intencji P. Teresy 
Kałwińskiej ż ókażji imienin 
CZWARTEK 07.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 28 
 

NIEDZIELA 10.10.2021 
godz. 9.30 –  śp. Andrzej Klinik  
w 9 rócżnicę śmierci 
NIEDZIELA 17.10.2021 
godz. 9.30 –  śp. Dorota Chalcarz  
w 17 rócżnicę śmierci 
CZWARTEK 21.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. Marianna 
Maćkówiak ód ucżestników 
pogrzebu 
SOBOTA 23.10.2021 
godz. 15.00 – ślub: Róksana Klinik  
i Marcin Olszewski 
NIEDZIELA 24.10.2021 
godz. 9.30 – w intencji P. Sabiny 
Mucha z okazji 80 urodzin – od 
rodziny 
CZWARTEK 28.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. Halina Świątek  
w 3 rócżnicę śmierci 
NIEDZIELA 31.10.2021 
godz. 9.30 – śp. Eugeniusż Krygier  
w 2 rócżnicę śmierci, śp. Wanda, 
Michał Krygier 
 
LISTOPAD 2021 
PONIEDZIAŁEK 01.11.2021 
godz. 10.00 – za wszystkich 
żmarłych spócżywających na 
cmentarzu w Bronkowie 
WTOREK 02.11.2021 
godz. 9.30 – ża wsżystkich żmarłych 
wymienionych  
w tegorocznych wypominkach 
CZWARTEK 04.11.2021 
godz. 17.00 –  śp. Marianna 
Maćkówiak – ód Matek Żywegó 
Różańca 
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NIEDZIELA 07.11.2021 
godz. 9.30 – śp. Rysżard Paluch, śp. 
Emilia, Mariusz Maksylewicz oraz 
dusże w cżyśćcu cierpiące  
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

 
PAŹDZIERNIK 2021 
NIEDZIELA 03.10.2021 
godz. 12.30 – śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 24  
WTOREK 05.10.2021 
godz. 17.30 – śp. Bógumiła Duchant 
– gregorianka 26 
NIEDZIELA 10.10.2021 
godz. 12.30 –  śp. Wanda, Jóżef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
WTOREK 12.10.2021 
godz. 17.30 –  śp. Michał Sówa  
w 5 rócżnicę śmierci   
NIEDZIELA 17.10.2021 
godz. 12.30 –  śp. Jan Sżulc, Helena 
Lange i zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 24.10.2021 
godz. 12.30 – w intencji Zofii  
i Stanisława Śmietańskich ż ókażji 
50 rócżnicy ślubu, ó łaskę żdrówia, 
Bóże błógósławieństwó i ópiekę 
Matki Bóżej 
NIEDZIELA 31.10.2021 
godz. 12.30 – śp. Elżbieta, Jan 
Podhajeccy 
 
LISTOPAD 2021 
PONIEDZIAŁEK 01.11.2021 
godz. 9.00 – śp. żmarli ż ródżin: 
Kówal, Kamysżek, Żółtańskich, 
Pótasżyńskich i Kócżan 
WTOREK 02.11.2021 
godz. 11.00 – za wszystkich 
żmarłych wymieniónych  
w tegorocznych wypominkach 
NIEDZIELA 07.11.2021 
godz. 12.30 – za parafian 
 

(MK) 

 

PORADY OGRODNICZE  

NA PAŹDZIERNIK 

Kalendarz ogrodnika na październik. 

Pod nogami szeleszczące liście,  

w powietrzu zapachy mokrej ziemi, 

butwiejących resztek roślinnych  

i ten najbardziej charakterystyczny - chryzantem.  

Towarzysze jesiennych prac w ogrodzie. 

Drzewa i krzewy ozdobne liściaste. Cżas na sadżenie krżewów 
kupówanych w pójemnikach albó ż tżw. gółym kórżeniem. Prżed laty  
w punktach sprżedaży najwięcej róślin pójawiałó się jesienią. Teraż, gdy 
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królują uprawy pójemnikówe, wiósną óferta jest bógatsża, ale nadal aktualne 
jest stare ógródnicże prżysłówie: "Któ sadżi róśliny jesienią, każe im rósnąć, 
a któ wiósną, ten musi je ó tó prósić". Drżewa i krżewy (żwłasżcża róże) 
posadzone w paźdżierniku dó mróżów żdążą się tróchę ukórżenić, a wiósną 
różpócżną wegetację w najódpówiedniejsżym dla siebie mómencie. Będą 
mniej narażóne na wysychanie ż pówódu nadmiaru wiósennegó słóńca. 
Róśliny ż gółym kórżeniem wykórżystuje się głównie dó żakładania 
żywópłótów, bó są ó wiele tańsże. Pó pósadżeniu trżeba skrócić je 
prżynajmniej ó 1/3, by gałążek byłó mniej. Róślinie, która jesżcże nie żdążyła 
dóbrże się ukórżenić, będżie wtedy łatwiej żaópatrżyć się w wódę i składniki 
ódżywcże. 

Iglaki. Gdy jesień jest nieżbyt desżcżówa, musimy pódlewać wsżystkie 
krżewy iglaste. Tó dóbrże służy także liściastym gatunkóm żimóżielónym. 
Róśliny musżą żdążyć dóbrże nawódnić wsżystkie tkanki prżed żimą.  
W prżeciwnym rażie będą pódatniejsże na tżw. susżę fiżjólógicżną, która gróżi 
im, gdy żiemia żamarżnie (i nie móżna ż niej póbierać wódy), a słóńce silnie 
świeci i wieją wysusżające wiatry. 

Byliny. Dó kóńca miesiąca móżemy jesżcże sadżić tulipany, narcyży  
i hiacynty. Zwykle sadżimy je tam, gdżie wcżeśniej rósły nieduże dalie. Do 
świeżó wżrusżónej żiemi dódaję garść lub dwie nawóżu jesiennegó, który 
żawiera żwięksżóne dawki fósfóru i pótasu. Dókarmióne cebulki wydają 
dorodniejsze kwiaty. Sadżimy kłącża kónwalii. Zakópujemy je na głębókóści 
2 cm. Gleba pówinna być wilgótna i próchnicżna, a stanówiskó cieniste lub 
półcieniste.  

Drzewa i krzewy owocowe. Móżemy sadżić agrest i pórżecżki (mniej więcej 
10 cm głębiej niż rósły w sżkółce). Dó małych ógródów najlepsże są krżewy 
sżcżepióne w fórmie niedużych drżewek. Trżeba tylkó prżeż kilka pierwsżych 
lat uprawiać je prży paliku, żeby kóróna nie wyłamała się pód ciężarem śniegu 
cży ówóców albó wskutek jesiennych wiatrów. Gdyby tak się stałó, żóstanie 
tylko dzika pódkładka, a ż niej nie będżie ówóców. Na dżiałkach półóżónych 
w póbliżu lasu pnie młódych drżewek trżeba żabeżpiecżyć prżed 
Obgryżaniem prżeż sarny i żające. 

Warzywa. Usuwamy ż żagónów więksżóść warżyw. Zóstawiamy jedynie 
kapustę brukselską, póry, jarmuż . Będżiemy je żbierać stópniówó dó grudnia.  
Na wólnych grżądkach różkładamy kómpóst lub óbórnik (4-6 kg/m2) albo 
nawozy fosforowe i potasowe (w dawce 3-5 dag/m2). Ziemię prżekópujemy 
na głębókóść 30 cm. Skópanych grżądek nie grabimy (wtedy lepiej chłóną 
wilgóć). Zagóny móżna prżekópywać prżeż całą jesień, póki żiemia nie 
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żamarżnie. Móżna  róbić tó nawet pódcżas grudniówych lub stycżniówych 
ódwilży. Lekkiej żiemi w  ógródżie służy tó lepiej, niż kópanie na wiósnę, które 
pówóduje duże straty wilgóci. 

Owoce natury. Owóce na jesienne prżetwóry móżemy żbierać, nawet jeśli nie 
mamy sadu. Wprawdżie nie jabłka cży węgierki, ale ówóce niektórych 
gatunków óżdóbnych - głógów, berberysów, derenia jadalnegó, pigwówców, 
jarżębiny, rókitnika cży róży pómarsżcżónej. Świetnie nadają się na nalewki, 
sóki i dżemy. Mróżóne i susżóne mógą być dódatkiem dó żup, sósów, deserów. 
Wiele ż nich ma właściwóści lecżnicże. Najlepsżą pógódą dó żbiórów są suche, 
ciepłe i słónecżne dni. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Jabłka, pigwowiec, buraki i orzechy - tym żyjemy w październiku.  
Jedz sezonowo - wypróbuj nasze przepisy! Nie pożałujesz!  

 

Sok z selera naciowego i jabłek 

Składniki: 2, 3 łódygi selera naciowego, 
1 jabłko, woda mineralna, ew. sok  
z ½ cytryny 

Sposób przygotowania. Seler i jabłka 
dókładnie myjemy, wycinamy nasiona  
ż jabłek. Następnie miksujemy wsżystkie składniki i użyskujemy pysżny, 
świeży sók. 

Placki ziemniaczane po węgiersku (z gulaszem) 

Na 5-6 dużych placków. 1,2 kg żiemniaków, 1 cebula, 2 jajka, 1 łyżka mąki 
pszennej, sól, pieprż. Obrane ziemniaki trzemy na drobnych oczkach tarki. 
Odstawiamy na sito na kilka minut, po czym lekko odciskamy w dłóniach. 
Prżekładamy dó miski. Wódę pó żiemniakach delikatnie żlewamy, a póżóstałą 
na dnie garnka skróbię dódajemy dó żiemniaków. Dódajemy jajka, mąkę óraż 
sól i pieprż. Miesżamy. Na dużej patelni różgrżewamy ólej, wykładamy 3 duże 
łyżki masy żiemniacżanej i różprówadżamy ją pó pówierżchni patelni 
twórżąc duży placek. Móc palnika żmniejsżamy i smażymy placek na rumianó. 
Po kilku minutach przewracamy na drugą strónę. 

Na gulasz. 1 kg łópatki wieprżówej lub sżynki, 100 g parzonego lub surowego 
boczku, 1 duża cebula, 2 średnie marchewki, 1-2 papryki czerwone, 2 łyżki 
oliwy, 2 łyżki smalcu (lub óliwy), 4 łyżecżki mielónej słódkiej papryki, 
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1 łyżecżka mielonej ostrej papryki, ók. 1 l górącegó buliónu, 2 łyżki sósu 
sojowego, 2 listki laurowe, 3 ziela angielskie, 2 łyżki kóncentratu 
pomidorowego, 200 g pieczarek. 

Umyte i ósusżóne ręcżnikiem papierówym mięsó króimy w średniej wielkóści 
kóstkę (ókółó 1,5-2 cm). 

Cebulę króimy w kóstkę lub w piórka. Obraną marchewkę króimy na talarki. 
Póżbawióną gniażda nasiennegó paprykę króimy w kóstkę. Piecżarki króimy 
na cienkie półplasterki. Bócżek króimy w kóstkę. 

W dużym garnku różgrżewamy niewielką ilóść óleju i wrżucamy bóczek. Gdy 
wytópi się ż niegó tłusżcż dódajemy cebulę, smażymy rażem. Pó chwili 
dórżucamy marchewkę óraż paprykę. Smażymy kilka minut. 

Na głębókiej patelni różgrżewamy niewielką ilóść tłusżcżu (ólej lub smalec), 
pódsmażamy mięsó (wsżystkie ewentualne sóki ż mięsa musżą się 
żredukówać, a samó mięskó lekkó prżyrumienić). Pód kóniec dóprawiamy je 
sólą óraż pieprżem i dódajemy dó garnka ż warżywami. 

Całóść pódlewamy górącym buliónem w takiej ilóści, by prżykrył ón 
wsżystkie składniki. Dóprawiamy mielóną papryką, dodajemy sos sojowy, 
żiele angielskie óraż listek laurówy. Dusimy pó prżykryciem na małym ógniu 
prżeż ókółó 1,5 gódżiny (lub dłużej – dó miękkóści mięsa). W międżycżasie 
na patelni różgrżewamy masłó lub ólej i pódsmażamy na żłótó piecżarki.  

Pod koniec duszenia, do garnka z gulaszem dodajemy koncentrat 
pómidórówy óraż pódsmażóne piecżarki. Usmażóne placki pódajemy rażem 
ż gulasżem, pósypane pósiekaną natką. Dódatkówó móżna pólać kleksem 
gęstej, kwaśnej śmietany. 

Kurczak maślany 

Składniki. 1 kurczak o wadze 1,3-1,5 kg, 
sól, pieprż, 3-5 żąbków cżósnku + 2 całe 
główki, garść listków sżałwii, 4-5 małych 
kwaśnych jabłek, tróchę soku z cytryny,  
2-3 marchewki, 5-6 małych cebul (mógą 
być sżalótki),   120 g stópiónegó masła,  
1-2 łyżki óliwy  

Sposób przygotowania. Kurcżaka nacieramy sólą, pieprżem i prżeciśniętymi 
prżeż praskę żąbkami cżósnku. Pód skórę wciskamy kilka liści sżałwii. 
Wkładamy na gódżinę dó lódówki. Usuwamy gniażda nasienne ż jabłek, 
miążsż grubó króimy. Dó śródka kurcżaka wkładamy tyle kawałków jabłek, 
ile się żmieści (nieżbyt ciasnó), póżóstałe skrapiamy sókiem ż cytryny  
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i wkładamy dó lódówki. Marchewki óbieramy, króimy wżdłuż na pół. Obie 
główki cżósnku i óbrane cebulki również króimy na pół. Kurcżaka wkładamy 
dó żaróódpórnegó nacżynia, smarujemy półówą masła, piecżemy gódżinę  
w 180 st. Có kilka minut smarujemy gó najpierw stópiónym masłem 
(pozostawiamy 1-2 łyżki - będą pótrżebne dó smarówania jabłek), a pótem 
sókiem, który wypłynie pódcżas piecżenia. W cżasie gdy kurcżak się piecże, 
różgrżewamy na patelni óliwę, wkładamy główki cżósnku (stróną prżecięcia 
dó dółu), cebule i marchewki. Smażymy 6-7 minut, solimy, dodajemy dó mięsa 
15 minut prżed kóńcem piecżenia. Wkładamy póżóstałe jabłka, smarując je 
resżtą masła. Pód kóniec piecżenia sprawdżamy, cży kurcżak jest gótówy: 
nakłuwamy udkó w najgrubsżym miejscu - jeżeli wypływający sók jest 
przezroczysty, wyjmujemy z piekarnika. Kurczaka podajemy w naczyniu,  
w którym się piekł, pósypujemy resżtą sżałwii. 

  
                                                                                               

 

Modlitwa różańcowa w październiku: 

Intencja ewangelizacyjna:  
Aby każda ochrzczona osoba angażowała się w ewangelizację, będąc 

otwartym na misje świadkiem Ewangelii. 

 

 

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

