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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                                    NR 117          Styczeń’ 2022 

 

 KILKA POMYSŁÓW NA KATOLICKIE 
POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

Postanowienia noworoczne często obejmują rzeczy świeckie. Decydujemy 
się zrzucić parę kilogramów, znaleźć dodatkową pracę, czy chodzić na 
siłownię. Zobowiązania te – choć często słuszne – nie obejmują jednak 
kwestii kluczowych – rozwoju duchowego. A ściślej – porzucenia grzechu  
i wzrastania w cnocie. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji katolickich 
postanowień na Nowy Rok.  

 

1. Regularna spowiedź 

Ś więtowanie Nowego Roku ma wymiar 
symboliczny. Zmiana daty symbolizuje 
rozpoczęcie czegos  od nowa. Z tej okazji 
otwieramy szampany, wznosimy toasty  
i s piewamy. Potem jednak często zdajemy 
sobie sprawę, z e nic się w rzeczywistos ci nie zmieniło, a wszystko zostaje po 
staremu. Istnieje jednak sposo b na prawdziwe rozpoczęcie z ycia na nowo – to 
spowiedz  i związane z nią nawro cenie. W nowym roku warto uczynic  
postanowienie regularnego korzystania z tego przynoszącego poko j serca i rados c  
Śakramentu. 
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2. Częsta lektura duchowa 

Wiele wysiłku wkładamy w poprawę swej kondycji fizycznej. Warto,  
by w parze z tym szła poprawa kondycji duchowej. Śtała lektura religijna to 
nieoceniona pomoc w realizacji tego celu. Nie trzeba pos więcac  jej wiele 
czasu. 5-10-15 minut dziennie albo godzina w niedzielę ro wniez  przyniosą 
owoce w z yciu. Pod warunkiem systematycznos ci. 

3. Codzienna modlitwa 

Bodajz e s więta Teresa Benedykta od Krzyz a (Edyta Śtein) stwierdziła,  
z e 5 minut głębokiej modlitwy dziennie wystarczy, by dojs c  do s więtos ci. 
Warto znalez c  na tę rozmowę z Panem Bogiem stałą porę dnia – na przykład 
wieczo r lub poranek. Tu ro wniez  kluczowa okazuje się systematycznos c . 

4. Codzienny rachunek sumienia 

Najczęs ciej stosowany u schyłku dnia, pomaga on objąc  refleksją wydarzenia 
mijającej doby, daje okazję do podziękowania Bogu i poproszenia Go o łaski.  
Pomaga uzmysłowic  sobie obecnos c  Boga w moim z yciu.  

5. Ofiarowanie Panu Bogu pracy 

Istnieje prosty i niezabierający niemal w ogo le czasu sposo b na to,  
by modlitwę wydłuz yc  na cały dzien . To ofiarowanie Bogu swej pracy i trudu 
– na przykład w jakiejs  intencji. Dzięki temu modlimy się cały dzien , a nasza 
praca przynosi opro cz materialnych takz e duchowe owoce. Ofiarowac  Bogu 
moz emy kaz de uczciwe zajęcie – intelektualne, fizyczne, zawodowe czy 
domowe. „Jes li ja cos  spoz ywam dzięki czyniąc, to czemu mam byc  
spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię? Przeto czy jecie, czy pijecie, 
czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Boz ą czyn cie” [1 Kor 10; 
30-31]. Warto uczynic  w nowym roku postanowienie ofiarowania Bogu 
codziennej pracy. 

6. Dobry odpoczynek 

Nie samym chlebem z yje człowiek i nie samą pracą. Warto oderwac  się od 
codziennos ci i uczynic  postanowienie dobrego odpoczynku. Chodzi o czas spędzony 
nie byle jak, lecz przy obcowaniu z prawdą, dobrem i pięknem. Opcji jest wiele: 
dobra lektura, słuchanie poruszającej muzyki, oglądanie dzieł sztuki z minionych 
wieko w, spacer na łonie przyrody, a moz e stare dobre zbieranie znaczko w. 

7. Spędzanie czasu z rodziną 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą – mo wił ksiądz Twardowski. Śtarzy 
dziadkowie czy rodzice odchodzą na inny s wiat, a dzieci szybko opuszczają ojca  
i matkę. Pojawia się wo wczas z al, z e zbyt mało czasu z nimi spędzilis my, zbyt mało 
troski okazalis my. Warto temu przeciwdziałac , nim będzie zbyt po z no. 
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8. Częsta Komunia Święta 

„Beze Mnie nic nie moz ecie uczynic ” [J 15,5]. Najszlachetniejsze 
postanowienia bez pomocy z Nieba mają nikłe szanse na powodzenie. Częsta 
Komunia pozwoli Boz ej łasce rozkwitnąc  w nas i zrealizowac  noworoczne 
zobowiązania. To zobowiązanie – podobnie jak inne – warto zanotowac  na 
pis mie. 

9. Dzieła miłosierdzia  

Choc  Rok Miłosierdzia juz  za nami, podejmowanie uczynko w miłosierdzia co 
do duszy i co do ciała nie straciło nic ze swojej aktualnos ci. Przeczytajcie listę 
tych uczynko w – byc  moz e kto rych z nich szczego lnie przykuje waszą uwagę. 
Być może w ten sposób Bóg chce, abyście w nowym roku zajęli się 
zwłaszcza tym konkretnym aspektem. 

10. Zarażajcie innych swoją radością 

Papiez  Franciszek często podkres la znaczenie rados ci. Mys lę, z e dzieje się tak, 
poniewaz  radość to klucz do ewangelizacji. Kos cio ł malkontento w nie 
przyciągnie innych do niewymownego skarbu, kto ry jest naszym udziałem: 
Jezusa Chrystusa. O ile naprawdę odnalez lis my Chrystusa, to dnalez lis my tez  
prawdziwą rados c . Śtarajcie się w tym roku odnalez c  rados c , bez względu na 
zewnętrzne okolicznos ci.   

Źródło:https://pch24.pl/7-pomyslow-na-katolickie-postanowienia-noworoczne/ 

 
 

Kącik dla Milusińskich  

 

W artykule początkowym pisałam o ro z nych postanowieniach, kto re 
chrzes cijanin moz e podjąc  u progu kolejnego roku. Jestem ciekawa, czy Wy 
mys lelis cie o takich postanowieniach związanych z wiarą, takich, kto re 
pomogą Wam byc  bliz ej Pana Boga? Jes li tak to mam dla Was zadanie: 
przedstawcie swoje noworoczne postanowienie w formie plastycznej i kro tko 
je opiszcie.  Na prace czekam do 31 stycznia.

 
 
Zagadkę z poprzedniego numeru gazetki rozwiązały: Maja M. i Lena M.  
z klasy 4., oraz Marysia Ś. z klasy 3.  

 
(HŁ) 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 

Sakrament chrztu świętego  
w grudniu otrzymali: 

- Lena Pawłowska – Brzózka 
- Marcelina Beata Mołczan – Dychów 
- Felix Rochmiński - Dychów  
 

Do wieczności w grudniu 
odeszli: 

- śp. Grażyna Kaźmierczak - Brzózka 
- śp. Tomasz Potoniec – Bronków 
- śp. Leszek Kogut - Dychów 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Dychowie: 

 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
STYCZEŃ 2022 
NIEDZIELA 09.01.2022 
godz. 8.00 –  śp. Zygmunt Śobota  
w 1 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – w intencji dzieci, 
wnuków, prawnuków za granicą  
i w Polsce, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy i dary Ducha Świętego oraz 
o opiekę św. Józefa i św. Krzysztofa  
CZWARTEK 13.01.2022 – 
Spotkanie kolędowe 
godz. 17.00 – w intencji rodzin  
z miejscowości: Śtary Zagór, 
Prądocinek, Domy nad Bobrem, 
Dąbki, Chromów i Brzezinka 

PIĄTEK 14.01.2022 –  
Spotkanie kolędowe 
godz. 17.00 – w intencji rodzin: 
Dychów ul. Rybacka numery 55D do 
50, 49A, 49, 47A, 48, 48A,  
ul. Sportowa od 56A do 63,  
ul. Kwiatowa od 17A do 44  
i ul. Prądocińska od 67A do 64, oraz 
domy 7, 8, 10, 13, 14 
SOBOTA 15.01.2022  
godz. 17.00 – w intencji Zofii o łaskę 
zdrowia, Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej   
NIEDZIELA 16.01.2022 
godz. 8.00 –  śp. zmarli z rodzin 
Grabowy i Pastuch 
godz. 11.00 – śp. Jan Misztal 
WTOREK 18.01.2022 –  
Spotkanie  kolędowe  
godz. 17.00 – w intencji rodzin: 
Dychów ul. Śpacerowa i Śtrumykowa 
czyli numery od 21 do 34, Osiedle 
Śłoneczne za szkołą oraz domy 46A, 
46B, 43, 41, 40, 36, 18  
ŚRODA 19.01.2022 –  
Spotkanie  kolędowe  
godz. 17.00 – w intencji rodzin: 
Dychów numery domy od 1 do 6, 69, 
69B, 68F, 68B i ul. Leśna numery 65, 
65A, 65B, 65C, 65D, blok 7A  
i Osiedle Zielona Polana czyli domy 
od numeru 10B aż do Śtacji 
Uzdatniania Wody 
CZWARTEK 20.01.2022- 
Spotkanie kolędowe  
godz. 17.00 – w intencji rodzin: 
Dychów bloki 68 i 68A 
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PIĄTEK 21.01.2022  
godz. 17.00 – w intencji za wszystkie 
Babcie i Dziadków z okazji Ich święta  
SOBOTA 22.01.2022  
godz. 17.00 – śp. Teresa, Eugeniusz 
Tracz i zmarli z rodziny  
NIEDZIELA 23.01.2022 
godz. 8.00 –  dziadkowie: śp. Maria, 
Michał Łoś, śp. Józefa, Nikodem 
Śzarżanowicz – od wnuczki 
godz. 11.00 – śp. Śtanisław 
Nieznajemski w 4 rocznicę śmierci 
PIĄTEK 28.01.2022  
godz. 17.00 – za parafian  
SOBOTA 29.01.2022  
godz. 17.00 – śp. Mirosław, 
Bronisław i zmarli z rodziny  
NIEDZIELA 30.01.2022 
godz. 8.00 –  w intencji Pani Janiny 
Jastrzębskiej z okazji 96 urodzin 
godz. 11.00 – w intencji Maji  
i Przemysława z okazji urodzin 
 
LUTY 2022 
ŚRODA 02.02.2022 
godz. 17.00 – śp. rodzice Janina, 
Tadeusz Łoś i zmarli z rodziny 
PIĄTEK 04.02.2022  
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 05.02.2022  
godz. 17.00 – wolna intencja  
NIEDZIELA 06.02.2022 
godz. 8.00 –  wolna intencja 
godz. 11.00 – śp. ks. Witold Kosicki, 
śp. Emilia, Jan 
 
 
 

Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 

  
STYCZEŃ 2022 
NIEDZIELA 09.01.2022 
godz. 9.30 –  śp. Grzegorz Franaszek 
w 1 rocznicę śmierci   
WTOREK 11.01.2022 –  
Spotkanie kolędowe 
godz. 17.00 –  w intencji rodzin: 
Bronków domy od 1 do 32 
ŚRODA 12.01.2022 –  
Spotkanie  kolędowe   
godz. 17.00 –  w intencji rodzin: 
Bronków domy od 33 do 77C 
NIEDZIELA 16.01.2022 
godz. 9.30 –  śp. Śtanisława 
Śapikowska w 15 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 23.01.2022 
godz. 9.30 –  śp. Karolina, Jan 
Hasiuk, śp. Śtanisława, Władysław 
Wankowicz 
NIEDZIELA 30.01.2022 
godz. 9.30 –  śp. Marianna 
Maćkowiak od Teresy Podsada 
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LUTY 2022 
ŚRODA 02.02.2022 
godz. 9.30 – śp. Elżbieta Klinik,  
śp. Teresa Tracz 
NIEDZIELA 06.02.2022 
godz. 9.30 – śp. Elżbieta Klinik  
w 3 rocznicę śmierci  
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

 
STYCZEŃ 2022 
NIEDZIELA 09.01.2022 
godz. 12.30 – śp. Śtefan Kowal - 
urodzinowa   
PONIEDZIAŁEK 10.01.2022 - 
Spotkanie kolędowe 
godz. 17.00 –  w intencji rodzin: 
Brzózka i Śarnie Łęgi 
NIEDZIELA 16.01.2022 
godz. 12.30 –  za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 23.01.2022 
godz. 12.30 – w intencji Kacpra  
i Arkadiusza oraz ich rodziców i babci, 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo, 
opiekę św. Rity i św. Józefa 
NIEDZIELA 30.01.2022 
godz. 12.30 –  śp. Grażyna 
Kaźmierczak w 30 dni po pogrzebie 
 
LUTY 2022 
ŚRODA 02.02.2022 
godz. 11.00 – za parafian 
NIEDZIELA 06.02.2022 
godz. 12.30 – za parafian 
 

 

SPOTKANIA KOLĘDOWE RODZIN 

NA MSZY ŚWIĘTEJ GODZ.17.00  

W KOŚCIOŁACH - 2022 ROK: 

PONIEDZIAŁEK 10.01.2022  
Brzózka - godz. 17.00 – Brzózka  
i Śarnie Łęgi 
WTOREK 11.01.2022  
Bronków - godz. 17.00 - Bronków 
domy od 1 do 32 
ŚRODA 12.01.2022  
Bronków - godz. 17.00 –  Bronków 
domy od 33 do 77C 
CZWARTEK 13.01.2022 
Dychów - godz. 17.00 – Śtary Zagór, 
Prądocinek, Domy nad Bobrem, 
Dąbki, Chromów i Brzezinka 
PIĄTEK 14.01.2022  
Dychów - godz. 17.00 – Dychów  
ul. Rybacka nr 55D do 50, 49A, 49, 
47A, 48, 48A, ul. Sportowa  
od 56A do 63, ul. Kwiatowa od 17A 
do 44 i ul. Prądocińska od 67A  
do 64, oraz domy 7, 8, 9, 12, 13, 14 
WTOREK 18.01.2022  
Dychów - godz. 17.00 – Dychów  
ul. Spacerowa i Strumykowa – od nr 21 
do 34, Osiedle Śłoneczne za szkołą 
oraz domy 46A, 46B, 43, 41, 40, 36, 18  
ŚRODA 19.01.2022 
Dychów - godz. 17.00 – Dychów  
domy od nr 1 do 6, 69, 69B, 68F, 68B 
i ul. Leśna nr 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 
blok 7A i Osiedle Zielona Polana – 
domy od nr 10B aż do Śtacji 
Uzdatniania Wody 
CZWARTEK 20.01.2022 
Dychów - godz. 17.00 – Dychów 
bloki 68 i 68A  
                                                          (MK) 
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PORADY OGRODNICZE  

NA STYCZEŃ  
 

Śtyczeń, chociaż często pogodą nie 
zachęca do wychodzenia z domu, jest 
okresem, kiedy warto wykonać 
pierwsze prace w sadzie. Jeśli w tym 
czasie odpowiednio zajmiemy się 
drzewami i krzewami owocowymi,  
w nadchodzącym sezonie możemy liczyć na dorodne oraz obfite plony. 
Zabezpieczenie roślin w sadzie 
Śtyczeń jest momentem, kiedy koniecznie powinniśmy wykonać bielenie pni 
drzew owocowych. Dzięki temu uchroni się je przed uszkodzeniami 
mrozowymi kory, pęknięciem pni czy też powstawaniem ran zgorzelinowych. 
Jeśli jednak zabieg ten już przeprowadziliśmy warto jest sprawdzić stan 
wapna na drzewach, ponieważ w sytuacji, kiedy zostało ono zmyte trzeba 
nałożyć je jeszcze raz. Mówiąc o zabezpieczeniu, nie powinno się zapomnieć 
także o ochronie pni przed różnego rodzaju zwierzętami, jak chociażby zające. 
Śpecjalne osłony można zakupić w sklepach ogrodniczych lub wykonać je 
samemu w domu. Jeśli zdecydujesz się na zrobienie ich samodzielnie, dobrze 
jest pomyśleć o dodatkowym wzmocnieniu przykładowo liną. Obrony przed 
niskimi temperaturami w największej mierze wymagają młode drzewka. 
Śtyczeń to także dobry moment na przeprowadzenie kontroli w miejscu, 
gdzie trzymamy nasze zbiory. 
Przycinanie drzew w sadzie 
Odpowiednie podcinanie drzew oraz 
krzewów jest jedną z ważniejszych prac w 
sadzie. Wtedy można pobrać tak zwane 
“zrazy”, czyli pędy owocowe służące do 
późniejszego szczepienia. Powinny mieć 
one średnicę ok. 5 mm oraz długość 50-60 
cm. Nie można zapomnieć o ich właściwym 
przechowywaniu, najlepiej aby znajdowały się w miejscu, gdzie temperatura 
wynosi około 0-2 stopni Celsjusza i nie dochodzi do częstych wahań poziomu 
ciepła. Jest to także czas prześwietlania koron drzew i krzewów owocowych. 
Najlepiej zabieg ten dokonywać, gdy na dworze nie ma mrozów, ponieważ jest 
mniejsza szansa, że narazi się rośliny na wszelkiego rodzaju zakażenia 
bakteryjne. Ich kształt reguluje się poprzez wycinanie zbędnych pędów  
i jednorocznych przyrostów, które powinniśmy ciąć ok. 4 mm powyżej 
wybranego pąka. 
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Prace pielęgnacyjne w sadzie 
Drzewa owocowe w sadzie wymagają w styczniu szczególnie dużo uwagi,  
ze względu na występujące mrozy. Warto jest regularnie sprawdzać stan 
kory, ponieważ to on zazwyczaj informuje o pojawiających się w sadzie 
różnego rodzaju problemach. Jeśli nie występują opady śniegu, dobrze jest 
także pomyśleć o zastosowaniu pierwszych nawozów organicznych, takich 
jak kompost, obornik czy torf, które wzmocnią rośliny. W tym miesiącu 
należy zrezygnować z zabiegów chroniących przed robakami, ze względu na 
to, że przez niskie temperatury będą one nieskuteczne i nie pozbędą się 
żerujących na drzewach insektów. 
Śtyczeń przez wielu uznawany jest za jeden z zimniejszych miesięcy w trakcie 
roku, dlatego bardzo istotna jest wtedy właściwa pielęgnacja drzew  
i krzewów w sadach. Często zniszczenia spowodowane mrozami mogą być 
nieodwracalne w skutkach. 
 
 

KĄCIK SMAKOSZA   

DORSZ W PORACH ZAPIEKANY W SOSIE 
JOGURTOWO-KOPERKOWYM 
SKŁADNIKI: 

2 polędwice z dorsza atlantyckiego lub 

filety z dorsza atlantyckiego,1 duży por, 250 

ml jogurtu naturalnego (Jeśli nie liczycie 

kalorii zamiast samego jogurtu naturalnego 

wykorzystajcie w równych proporcjach 

jogurt naturalny i gęstą śmietanę 18 % 

tłuszczu), 1 łyżka oliwy z oliwek lub oleju 

rzepakowego,1/2 pęczka koperku ,1/2 

cytryny, sól i świeżo zmielony pieprz czarny 

do smaku 

WYKONANIE: 
Przygotowujemy rybę.  Filety z ryby dzielimy na mniejsze kawałki. 
Piekarnik rozgrzewamy do 200 °C. 
Pora myjemy i kroimy w plastry. Na patelni rozgrzewamy oliwę i wrzucamy 
na nią pokrojonego pora i czekamy chwilę aż lekko się zeszkli.   

https://1.bp.blogspot.com/-V0hjO7PLOmQ/Xlj3eVlQqFI/AAAAAAAAlTA/V-BSdnbJ8LQ2LzQ00glbbjV58CWxRkX4ACLcBGAsYHQ/s1600/dorsz-w-porach.JPG
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Do naczynia żaroodpornego przekładamy filety z ryby, doprawiamy je solą, 
świeżo zmielonym pieprzem, układamy na nich zeszklone plastry pora  
i całość wkładamy do nagrzanego piekarnika na 15 minut.  
 
W czasie gdy ryba się piecze my przygotowujemy sos jogurtowo-koperkowy. 
Jogurt naturalny (sam lub z dodatkiem śmietany) mieszamy z posiekanym 
drobno koperkiem, sokiem wyciśniętym z cytryny, szczyptą solą i świeżo 
zmielonym pieprzem. 
 
Po 15 minutach pieczenia naczynie żaroodporne wyjmujemy z piekarnika, 
rybę podlewamy sosem jogurtowo-koperkowym i całość zapiekamy przez 
kolejne 15 minut.  
Danie podajemy z dodatkiem ziemniaków lub dzikiego ryżu. 
 
KARKÓWKA PIECZONA  
W KISZONEJ KAPUŚCIE 
 
Składniki: 1,8 - 2 kg karkówki,  
1,5 kg kapusty kiszonej,  
2 marchewki, 1 duża lub 2 małe 
cebule, 200 g wędzonego 
boczku, czarny pieprz,  
2,5 łyżeczki kminku, 1 łyżeczka 
majeranku, 2 liście laurowe , 2 łyżki oleju rzepakowego. 
 

Wykonanie: Karkówkę dokładnie myjemy, osuszamy i ostrym nożem 
nacinamy w poprzek w plastry o grubości około 1,5 cm na wysokość  
1/3 kawałka mięsa (nie przecinamy mięsa do końca).  

Wędzony boczek kroimy w plasterki lub słupki.  

Cebule kroimy w cienkie półkrążki.  
Marchewki obieramy i ścieramy na tarle o grubych oczkach.  
Kapustę kiszoną kroimy drobno, mieszamy z utartą marchewką  
i doprawiamy kminkiem.  
Mięso smarujemy z wierzchu olejem i oprószamy solą.  
W nacięcia karkówki wsypujemy równomiernie majeranek i wsuwamy w nie 
plastry boczku i półkrążki cebuli. 
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Do naczynia żaroodpornego przekładamy kapustę kiszona, dodajemy do niej 
listki laurowe i układamy na niej nafaszerowaną karkówkę. Mięso obficie 
posypujemy świeżo zmielonym czarnym pieprzem i całość podlewamy  
1 szklanką wody (lub bulionu warzywnego). Przykrywamy je pokrywą lub 
folią aluminiową (układając ją świecącą stroną do wewnątrz). 
 
Karkówkę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200℃ i pieczemy  przez 
1,5 godziny.  Po tym czasie ściągamy z naczynia pokrywę (lub folię 
aluminiowa) i mięso pieczemy bez przykrycia przez kolejne 1,5 godziny. 
 
Gotową karkówkę kroimy na plastry i podajemy na kiszonej kapuście  
z dodatkiem chleba lub pieczonych ziemniaków. 
 
 

JABŁKA  PIECZONE Z NADZIENIEM  
Z KASZY JAGLANEJ I SUSZONYCH 

ŚLIWEK 
 
 Składniki:  4 jabłka (szara reneta),  
½  szklanki suchej kaszy jaglanej,  
½ szklanki orzechów włoskich,  
½ szklanki suszonych śliwek,  2 łyżki  
miodu ,  szczypta soli  
 
do dekoracji: miód spadziowy lub inny 
 
Wykonanie: 
gotowanie kaszy jaglanej:  
Kaszę jaglaną wsypujemy na sitko, płuczemy zimną wodą, następnie 
przelewamy wrzątkiem (pozwoli to na usunięcie z kaszy goryczki). Opłukaną 
kaszę wsypujemy do garnka i zalewamy 1 szklanką wrzątku, dodajemy 
szczyptę soli i gotujemy około 20 minut na małym ogniu pod przykryciem do 
momentu aż kasza wchłonie całą wodę.  
farsz:  
Ostudzoną kaszę mieszamy z miodem, pokrojoną drobno suszoną śliwkę oraz 
uprażonymi i posiekanymi orzechami; mieszamy.  
 
Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.  
 

https://4.bp.blogspot.com/-E_w_TkZc4xI/WHScEavrhoI/AAAAAAAAZqA/tU9C8dJECOYAVYAaN8Y9ADvfwlMkucUNACLcB/s1600/jablka-pieczone-z-nadzieniem-z-kaszy-jaglanej.jpg
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Ścinamy górną część jabłek (plaster o grubości około 1,5 cm); zachowujemy 
go. Wydrążamy środek jabłek (w tym gniazda nasienne), napełniamy je 
farszem i przykrywamy ściętymi wcześniej kapeluszami z ogonkiem.  
 
Pieczemy w naczyniu żaroodpornym lub na blaszce około 25 minut. 
Podajemy na ciepło. 
               
                                                                                              

INFORMACJE POAK  

Błogosławionego  

Nowego 2022 Roku 

30 grudnia 2021 

Ku schyłkowi ma się kolejny 
rok AD 2021, który 
przeżywaliśmy w dalszym 
cieniu pandemii Covid -19. 
Niestety nadal nie widać końca 
tej ciągle przybierającej nowe odsłony chorobie.  Mijający rok to także 
uporczywe natarcie na naszą wschodnią, polską granicę. Wśród nas pojawia 
się coraz większa ilość poszukujących godniejszego życia osób z Ukrainy  
i Białorusi. Nikogo już nie dziwi polski język z charakterystycznym akcentem 
naszych sąsiadów. Niestety mijający rok to także coraz swobodniejsza 
narracja przeciw ludziom wiary, podnoszenia rąk na święte jej wizerunki  
i wypływający z tego coraz wyraźniejszy rozłam społeczeństwa. 

 Zamykamy trudny rok, ale też pragniemy spojrzeć na dary, które zostały nam 
dane w tym czasie. To ukazanie nam Św. Józefa, jako naszego opiekuna  
i pierwsza ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej do Jego Narodowego 
Sanktuarium, to czas nowenny tygodni ze św. Janem Pawłem II, która 
poprowadziła nas do uroczystości jubileuszu 25 lat Akcji Katolickiej w Polsce. 
To w końcu długo oczekiwana beatyfikacja Kard. Śtefana Wyszyńskiego, 
Matki Róży Czackiej i ks. Jana Machy, które zostały nam dane, jako dar na ten 
niełatwy czas. 

 Nadal spoglądamy na żłóbek i Bożą Dziecinę. Pełni ufności i nadziei 
otwieramy się na Boże Błogosławieństwo, z którym w pokoju Chrystusa 



12 
 

pragniemy iść do świata, podejmować kolejne inicjatywy, akcje i projekty, ale 
nade wszystko by, jako Jego posłańcy dać świadectwo prawdzie i miłości. 

 Ekscelencje Księża Biskupi, Czcigodni Kapłani, Śzanowni Państwo Prezesi  
z całymi Zarządami i wszyscy członkowie Akcji Katolickiej, wszystkim 
serdecznie dziękuję, za towarzyszenie i ukazywanie kierunku drogi, za 
współpracę, za każde zaproszenie i podjęte dzieło w Waszych diecezjach, 
dzięki którym dokładamy naszą akcyjną cząstkę do wzrostu miłości do Boga 
i Ojczyzny. Nade wszystko pięknie dziękuję za dar łączącej nas w wielką 
rodzinę modlitwy. 

 Pełni wiary wchodzimy w Nowy Rok Pański 2022. W imieniu Zarządu Akcji 
Katolickiej w Polsce Wszystkim życzę zdrowia i pokoju w naszej Ojczyźnie. 
Błogosławionego Nowego Roku! 

Króluj nam Chryste! 

Urszula Furtak 
prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

 

 

 

Modlitwa różańcowa w styczniu: 
O wychowanie do braterstwa: 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji  

i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, 

uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi. 

 

 

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

