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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                   NR 115          Listopad’ 2021 

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 
 

W ostatnich godzinach z ycia Chrystus powiedział: " Tak, jestem kro lem. Ja się 
na to narodziłem i na to przyszedłem na s wiat, aby dac  s wiadectwo prawdzie. 
Kaz dy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu" (J 18, 37). Za kilka godzin 
umierał na krzyz u jak przestępca, a nad głową miał "winę" wypisaną w trzech 
językach: "To jest kro l...". Ci, co stali pod krzyz em wys miewali się z tego tytułu. 
Tymczasem całe z ycie Jezusa od kołyski, stajenki az  po s mierc  znaczone było 
tajemnicą godnos ci kro lewskiej. Narodził się w Betlejem. Przybyli do Niego 
uczeni mędrcy, chodzący w glorii kro lo w. Jako kro lowi, złoz yli Mu dary.  
A kiedy schodził ze s wiata, tez  miał koronę na głowie, ale ta była koroną 
boles ci, udręczenia, męki. Nawet ostatni fizyczny s lad przybity do krzyz a - 
zawiera tę tajemnicę wyraz oną w słowach zapisanych na polecenie Piłata: 
"Jezus Nazarejczyk, Kro l Z ydowski". 
 
Korona jest symbolem władzy. Niekoniecznie kojarzy się dobrze. Często 
przypieczętowywała ona niejedną niegodziwos c , masakrę niewinnych  
i krzywdę wielu. Kro lem czterech stron s wiata kazał się nazywac  w XXIII w. 
przed Chrystusem władca Akkadu - Sargon I. Faraono w egipskich mianowano 
kro lami Południa i Po łnocy i synami bogo w. Władcy staroz ytnej Asyrii,  
a po z niej Persji nosili tytuły kro la kro lo w. Pamiętamy tez  długie tytuły 
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nowoz ytnych cesarzy i kro lo w. Kiedy spojrzec  na nie z odległos ci wieko w, 
wszystkie wydają się małe, s mieszne i puste. Chrystus przyszedł oczys cic  
koronę, by nadac  jej pełnię. Pokazał, z e kro lowac , znaczy słuz yc , byc  oddanym, 
szukającym, kochającym. Zupełnie jak pasterz idący na czele stada... 
 
 Najczęs ciej tak jest, z e władcy pamiętają o obowiązku słuz by, kto ry wynika  
z posiadanej władzy i noszonej korony. Po z niej widzą w ludzie powo d swojej 
udręki i kłopoto w. Skąd my to znamy? Dobrze więc, z e przy kon cu roku 
kos cielnego ukazuje się nam przykład Chrystusa Kro la, o kto rym Prefacja 
mszalna mo wi, z e Jego kro lestwo jest kro lestwem "prawdy i z ycia, s więtos ci  
i łaski, kro lestwem sprawiedliwos ci i pokoju". Kos cio ł przypomina godnos c  
Chrystusa i powinnos c  słuz enia kaz demu. Po to, by przezwycięz ac  w sobie 
przejawy pychy. By oderwac  się od swojego "kro lestwa" i dostrzec jeszcze 
inne wartos ci, kto re wypływają z wiary. A kaz dy chrzes cijanin jest powołany 
do s więtos ci, to znaczy do z ycia Błogosławien stwami.  
 
"Chrystus Wodzem, Chrystus Kro lem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!" - 
słowa tej pies ni s piewa się w XXXIV Niedzielę w ciągu roku. Jest to uroczystos c  
Chrystusa Kro la Wszechs wiata. Znak, z e kon czy się rok kos cielny i niedługo 
zacznie się Adwent. Uroczystos c  tę ustanowił papiez  Pius XI w Roku 
Jubileuszowym 1925, wyznaczając jej obcho d na niedzielę przed 
uroczystos cią Wszystkich S więtych. W nowym kalendarzu liturgicznym 
uroczystos c  Chrystusa Kro la została przesunięta na ostatnią niedzielę roku 
kos cielnego, aby podkres lic  prawdę, iz  Chrystus na kon cu czaso w przekaz e 
Ojcu Niebieskiemu wieczne i powszechne kro lestwo. Ideę kro lewskiej 
godnos ci Chrystusa moz na odnalez c  juz  w starych obchodach liturgicznych, 
jak Epifania czy Niedziela Palmowa. 
https://www.niedziela.pl/artykul/4486/nd/Uroczystosc-Chrystusa-Krola-Wszechswiata 

 

 

Kącik dla Milusińskich  

Na listopadowe gło wkowanie przygotowałam dla was zagadki o s więtych.  
Na odpowiedzi czekam do 21 listopada. Zagadkę paz dziernikową rozwiązali: 
Marysia, kl. 3, Maja, kl. 4, Laura, kl. 4. - GRATULACJE!  
Zapraszam do zabawy: 
 

1. Był malarzem, był powstan cem i ojcem ubogich, doszedł wprost do Pana 
Boga, choc  bez jednej nogi. 

2. Długie lata mieszkała w krakowskim klasztorze, uczy nas, jak czcic  
trzeba miłosierdzie Boz e. 

https://www.niedziela.pl/artykul/4486/nd/Uroczystosc-Chrystusa-Krola-Wszechswiata
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3. Cies la z zawodu, ojciec z powołania. On Maryję z Jezusem kochał  
i ochraniał. 

4. Czcimy go szczego lnie 14 lutego. Wzdychają zakochani do tego s więtego. 
5. Pomo dl się do niego, kiedy w drogę ruszasz. Imię jego znaczy: ,,niosący 

Chrystusa”. 
6. S piewakom i muzykom patronuje z go ry. Podlegają jej pewnie i anielskie 

cho ry. 
7. Przez wszystkich dziadko w szczego lnie jest czczony, bo to Pana Jezusa 

dziadzius  jest rodzony. 
8. Kiedy z ywot wio dł grzeszny, wołano nan  Szaweł. Domys lasz się 

zapewne, z e to s więty........ 
9. Kiedy był rybakiem, łowił rybek w bro d. Dzisiaj z wielkim kluczem 

strzez e nieba wro t. 
(HŁ) 

                                                                                                              

Sakrament Małżeństwa  
w październiku:  
- Roksana Klinik i Marcin Olszewski 
 
Do wieczności odeszli: 
- Włodzimierz Golinowski – Brzózka 
- Jadwiga Ziaja – Stary Zagór 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
LISTOPAD 2021 
NIEDZIELA 07.11.2021 
godz. 8.00 –  śp. Anna Mielnik  
i zmarli z rodziny Mielnik, Mycek  
i Ozimek 
 

 
 
godz. 11.00 – śp. Grażyna Siepiora  
w 1 rocznicę śmierci, od dzieci  
i wnuków 
ŚRODA 10.11.2021 
godz. 17.00 – śp. Marcin z okazji 
urodzin 
Czwartek 11.11.2021 
godz. 11.00 – za Ojczyznę 
PIĄTEK 12.11.2021 
godz. 17.30 – za śp. zmarłych  
z rodzin: Aleksandrowicz, 
Straszkiewicz, Korytek i Głodnych 
SOBOTA 13.11.2021 
godz. 17.00 – śp. Bronisław, 
Mirosław i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 14.11.2021 
godz. 8.00 –  śp. Emilia, Jan, Helena, 
Marianna, Wanda, Janina, Mikołaj  
godz. 11.00 – śp. Edward, Maria 
Biernaccy, śp. Stanisław Wróbel  
i zmarli z rodziny 
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ŚRODA 17.11.2021 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
PIĄTEK 19.11.2021 
godz. 17.30 – śp. Stefan, Anna, 
Stanisław, Jan, Zofia i Antoni 
SOBOTA 20.11.2021 
godz. 17.00 – śp. Stanisław Wąchała 
w 2 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 21.11.2021 
godz. 8.00 –  śp. ks. Witold Kosicki, 
śp. Marianna, Ewa, Roman 
godz. 11.00 – śp. Andrzej Tomczak 
w 4 rocznicę śmierci 
ŚRODA 24.11.2021 
godz. 17.00 – śp. Józefa, Stanisław 
Niemiec 
PIĄTEK 26.11.2021 
godz. 17.30 – śp. Rozalia, Michał, śp. 
Helena, Jan, śp. Zofia, Antoni 
SOBOTA 27.11.2021 
godz. 17.00 – śp. Leokadia 
Chlebowska, od Janiny Jastrzębskiej 
NIEDZIELA 28.11.2021 
godz. 8.00 –  śp. Pelagia, Jan, 
Stanisław, Stefania, Bronisław 
godz. 11.00 – śp. Władysław Tabisz 
w 1 rocznicę śmierci 
 
GRUDZIEŃ 2021 
ŚRODA 01.12.2021 
godz. 17.00 – śp. Michał Najdyk 
PIĄTEK 03.12.2021 
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 04.12.2021 
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 05.12.2021 
godz. 8.00 –  śp. Mikołaj Grabowski 

godz. 11.00 – w intencji dzieci Maji  
i Kamila z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej, od rodziców 

 
Intencje mszalne w kościele 

w Bronkowie: 
 LISTOPAD 2021 
NIEDZIELA 07.11.2021 
godz. 9.30 – śp. Ryszard Paluch,  
śp. Emilia, Mariusz Maksylewicz 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek 11.11.2021 
godz. 9.30 – śp. Franciszka 
Franaszek, od uczestników 
pogrzebu  
NIEDZIELA 14.11.2021 
godz. 9.30 – śp. Zofia, Franciszek 
Stępień, śp. Paweł Cyran,  
śp. Stanisław Kiełtoń 
CZWARTEK 18.11.2021 
godz. 17.00 –  śp. Marianna 
Maćkowiak, od P. Ireny Ciesielskiej 
NIEDZIELA 21.11.2021 
godz. 9.30 – śp. Jerzy Szymański,  
śp. Helena Obolewicz i zmarli  
z rodziny Kuczyńskich  
i Szymańskich 
CZWARTEK 25.11.2021 
godz. 17.00 –  śp. Marianna 
Maćkowiak, od Wandy 
NIEDZIELA 28.11.2021 
godz. 9.30 – śp. Helena Obolewicz  
i zmarli z rodziny Szymańskich  
i Obolewicz 
GRUDZIEŃ 2021 
CZWARTEK 02.12.2021 
godz. 17.00 – śp. Antonina, Antoni 
Zuber, śp. Grażyna Franaszek,  
śp. Marta Kowalska 
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NIEDZIELA 05.12.2021 
godz. 9.30 – śp. zmarli z rodzin: 
Maćkowiak, Lewandowscy  
i Jackowscy 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

LISTOPAD 2021 
NIEDZIELA 07.11.2021 
godz. 12.30 – śp. Włodzimierz 
Golinowski w 30 dni po śmierci 
WTOREK 09.11.2021 
godz. 17.00 –  śp. Zofia, Julian 
Gagałuszko i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 14.11.2021 
godz. 12.30 – śp. Anna, Paweł 
Myśków i zmarli z rodziny 
 
 

NIEDZIELA 21.11.2021 
godz. 12.30 – śp. Jerzy Soliwoda  
w 12 rocznicę śmierci 
WTOREK 23.11.2021 
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 28.11.2021 
godz. 12.30 – śp. Józefa, Bolesław, 
Leszek Stelmach 
WTOREK 30.11.2021 
godz. 17.00 – w intencji Andrzeja  
z okazji imienin 
 
GRUDZIEŃ 2021 
NIEDZIELA 05.12.2021 
godz. 12.30 – śp. Jolanta Sabiłło,  
śp. Kazimierz Rezner i zmarli  
z rodziny 
 
 

(MK) 

PORADY OGRODNICZE  

NA LISTOPAD 

Porady ogrodnicze na listopad – jakie 
prace należy wykonać? Listopad nie 
rozpieszcza ciepłymi temperaturami. 
Trzeba pomyśleć już o zabezpieczeniu 
roślin przed mrozem i wykopaniu tych, 
które w gruncie nie zimują. Warto zabezpieczyć także urządzenia ogrodnicze 
i meble ogrodowe. Do tego dochodzą stałe prace pielęgnacyjne i porządkowe. 
To również ostatnia chwila na sadzenie drzew i krzewów. To dla nich dobry 
czas na ukorzenienie się zanim przyjdzie zima. 

Porządki. Regularnie grabimy spadające z drzew liście. Ich zaleganie na 
trawniku oraz na rabatach może powodować choroby. Usuwamy chore  
i opadłe liście róż, a także zeschnięte owoce z drzew. Wycinamy dwuletnie 
pędy malin. Oczyszczamy grządki warzywne z resztek roślin. Grządki 
przekopujemy i zostawiamy w tzw. ostrej skibie. Możemy rozłożyć na nich 
obornik lub kompost. Wykopujemy rośliny niezimujące w gruncie.  
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Przechowujemy je w suchym i przewiewnym miejscu. Trawnik kosimy jeśli 
jeszcze rośnie. Na bieżąco grabimy i usuwamy opadłe liście. 
Sadzimy. To dobry czas na sadzenie roślin z odkrytym korzeniem. Sadzimy 
m.in. drzewka i krzewy owocowe. Możemy wysiać pietruszkę, marchew, 
szpinak czy koper na wczesny zbiór wiosenny. 
Podlewanie. Iglaste i liściaste drzewa oraz krzewy zimozielona warto podlać, 
póki ziemia nie jest jeszcze zamarznięta. Ochroni je to przed tzw. suszą 
fizjologiczną i pomaga przezimować. Rośliny te są aktywne także zimą  
i podczas słonecznych ale mroźnych dni pędy wyparowują wodę, a nie mogą 
jej pobrać z zmrożonej ziemi. 
Oczko wodne. Nie zapomnijmy zabezpieczyć je przed zasypaniem liśćmi. 
Oczywiście należy także przenieść ryby do akwarium, wyłączyć i wyczyścić 
wszelkie urządzenia typu filtry i pompy oraz spuścić wodę i oczyścić zbiornik 
z mułu i resztek roślin. 
Osłaniamy przed mrozem. Róże osłaniamy matami lub włókniną  
a podstawy obsypujemy kopczykiem ziemi. Osłaniamy także rośliny 
owocowe – u podstawy obsypujemy je ziemią, zaś pień i koronę owijamy  
z pomocą sznurka słomą lub tekturą. Winorośle ściągamy z podpór, układamy 
na ziemi i obsypujemy warstwą gleby. Przed mrozem warto zabezpieczyć 
także wysadzone niedawno cebule tulipanów, narcyzów i szafirków – 
możemy okryć je iglastymi gałązkami. Nie zapomnijmy zabezpieczyć roślin na 
tarasach i balkonach. Jeśli możemy schowajmy je do pomieszczeń.  

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Boczniaki z kiszoną kapustą  
i śliwkami 

Składniki: ½ cebuli, olej, 250 g kapusty 
kiszonej, 2 liście laurowe, 2 ziarna jałowca, łyżeczka majeranku, ½ łyżeczki 
cząbru, ¼ łyżeczki soli, 1,5 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 4 suszone 
śliwki, 250 g boczniaków 
Sposób przygotowania: Cebulę kroimy w kostkę. W dużym garnku 
rozgrzewamy olej, dodajemy cebulę i smażymy 3-4 minuty. W tym czasie 
siekamy kapustę. Do cebuli dodajemy kapustę, liście laurowe, ziarna jałowca, 
majeranek, cząber, 250 ml wody oraz sól. Gotujemy na małym ogniu pod 
przykryciem 30-45 minut. Śliwki siekamy i dodajemy do kapusty wraz  
z koncentratem oraz 60-125 ml wody. Mieszamy, przykrywamy i gotujemy 30 
minut. Boczniaki kroimy wzdłuż na paski. Na patelni mocno rozgrzewamy 
sporo oleju. Dodajemy boczniaki i smażymy, tak, aby się zezłociły i były lekko 
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chrupiące. Po dwóch minutach smażenia obracamy i obsmażamy z drugiej 
strony, a na koniec przenosimy je na papierowy ręcznik. Tak obsmażone  
i odsączone z tłuszczu boczniaki dodajemy do kapusty, mieszamy i dusimy  
2-3 minuty. W razie potrzeby doprawiamy większą ilością soli. Podajemy  
z pieczywem. 

Makaron ze szpinakiem i suszonymi 
pomidorami w serowo-śmietanowym sosie 

Składniki: 400-500 g makaronu penne, 350 g 
świeżego szpinaku, 1 duża cebula, 3 ząbki czosnku 
(lub do smaku), kilka suszonych pomidorów, 100 g 
sera Lazur błękitny, ½ szkl. śmietanki 30%, sól, pieprz 

Makaron gotujemy w osolonej wodzie na al dente wg czasu podanego na 
opakowaniu. Cebulę kroimy w kostkę. Pomidory suszone kroimy na paseczki. 
Na patelni rozgrzewamy 1-2 łyżki masła lub oleju, dodajemy cebulę. Gdy się 
zeszkli dodajemy umyty i osuszony szpinak oraz przeciśnięty przez praskę 
czosnek i suszone pomidory. Smażymy, cały czas mieszając, do czasu aż 
szpinak „zwiędnie”. Wlewamy słodką śmietankę. Dodajemy podzielony na 
mniejsze kawałki ser Lazur. Mieszamy, aż ser się rozpuści. Chwilę gotujemy, 
aż do zgęstnienia sosu. Doprawiamy do smaku solą oraz dużą ilością pieprzu. 
W razie potrzeby dodajemy jeszcze czosnek. Ugotowany makaron 
odcedzamy, łączymy z przygotowanym szpinakiem. 

 

Ciasto murzynkowe z musem bananowym  
i kakaową pianką 

Ciasto: 110 g masła, 90 g drobnego cukru, 2 łyżki 
kakao, 50 ml mleka, 75 g mąki tortowej, ½ łyżeczki 

proszku do pieczenia, 3 jajka 
Mus bananowy:  4 banany, 250 ml śmietanki 30 lub 36%, 1 op. cytrynowej 
galaretki, szczypta kwasku cytrynowego 
Pianka kakaowa: 400 ml śmietanki 36%, 3-4 łyżki cukru pudru, 1 pełna 
łyżka kakao, 3 łyżeczki przyprawy korzennej, 2 łyżeczki żelatyny 
Dodatkowo: kilka kakaowych herbatników, 2 łyżki śmietanki lub mleka, 
około 50 g białej czekolady 
W rondelku umieszczamy pokrojone na kawałki masło, mleko, cukier oraz 
kakao. Podgrzewamy całość na niewielkim ogniu, do połączenia składników. 
Odkładamy do lekkiego przestudzenia. Następnie do letniej masy dodajemy 
żółtka, mieszamy. Dodajemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, 
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mieszamy krótko, tylko do połączenia. Białka ubijamy na sztywną pianę. 
Dodajemy do masy kakaowej w 2-3 turach. Delikatnie mieszamy szpatułką. 
Ciasto przelewamy na wyłożoną papierem do pieczenia tortownicę (24cm). 
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 ℃ na około 25-30 minut. 
Studzimy.  Galaretkę rozpuszczamy w ¾ szkl. gorącej wody. Studzimy do 
temperatury pokojowej. Obrane banany rozgniatamy za pomocą widelca na 
mus. Oprószamy je 2-3 szczyptami kwasku cytrynowego. Schłodzoną 
śmietankę ubijamy na sztywno. Pod koniec dodajemy mus bananowy oraz 
przestudzoną, lekko tężejącą galaretkę. Miksujemy do połączenia. Powstałą 
masę wykładamy na przestudzone ciasto. Na masie bananowej rozkładamy 
herbatniki kakaowe. Puste przestrzenie uzupełniamy odpowiednio 
dokrojonymi, kawałkami herbatników. Delikatnie nasączamy je mlekiem lub 
śmietanką. Wstawiamy do lodówki do stężenia. Żelatynę zalewamy niewielką 
ilością zimnej wody. Odstawiamy do napęcznienia. Schłodzoną śmietankę 
ubijamy na sztywno. Pod koniec dodajemy przesiany cukier puder z kakao 
oraz przyprawą korzenną. Żelatynę podgrzewamy na najmniejszym ogniu, 
tylko do rozpuszczenia. Łączymy z łyżką masy śmietanowej. Kiedy się 
połączy, dodajemy ją do reszty masy i miksujemy do połączenia. Masę 
rozprowadzamy na masie bananowej. Wierzch dekorujemy posiekaną 
czekoladą.                
                                                                                              

Modlitwa różańcowa w listopadzie: 

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję:  
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie zawodowe 

znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie. 

 

J ezu  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

