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Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                               NR 118                            Luty’ 2022 

 

 MOJA CODZIENNA MODLITWA  

Jest sposób, by dzień przeżyć świadomie i twórczo, aby w naszym sercu 
dokonywało się zwycięstwo dobra i miłości a nie zła 

Ż yjemy w ś wiecie nieuśtannej walki między z yciem a ś miercią, prawdą  
a kłamśtwem. Nie moz na zapominac , z e iśtnieją demoniczne moce, kto re za 
wśzelką cenę pragną naś zniewolic  i pozbawic  radoś ci z ycia. Wiedzą, z e tylko 
wtedy odniośą nad nami zwycięśtwo, gdy uda im śię odwieś c  naś od trudu 
codziennej modlitwy.   

Matka Tereśa z Kalkuty częśto mo wiła, z e modlitwa powinna śtac  śię 
najwaz niejśzą czynnoś cią dnia, a to dlatego, z e otwiera 
naśze śerca na Jezuśa, kto ry daje nam Siebie jako 
Miłoś c , jako Radoś c , Prawdę. "Bez modlitwy - 
mo wiła Matka Tereśa - nie potrafiłabym pracowac  
nawet przez po ł godziny. Bo g obdarza mnie śiłą 
dzięki modlitwie(...) Modlitwa jeśt pokarmem 
duśzy - czym krew jeśt dla ciała, tym modlitwa jeśt 
dla duśzy. Dzięki modlitwie naśze śerca śtają śię 
czyśte i śzlachetne (...) Jeś li pośzukujeśz Boga i nie 
wieśz, gdzie rozpocząc  śwoje pośzukiwania, naucz śię 
modlic  i podejmij trud codziennej modlitwy (...) Jeś li 
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będziemy śię modlic , otrzymamy odpowiedz  na wśzyśtkie trapiące naś 
pytania". 

Aby z yc  z yciem godnym człowieka koniecznie trzeba wygośpodarowac  
codziennie przynajmniej 15 minut rano i wieczorem na ośobiśte śpotkanie  
z Bogiem. Matka Tereśa radzi: "Rozpoczynaj i kon cz śwo j dzien  modlitwą. 
Żwracaj śię do Boga jak dziecko. Jeś li okaz e śię, z e trudno ci śię zdobyc  na 
modlitwę, moz eśz powiedziec : «Przybądź, Duchu Święty, poprowadź mnie, 
oświeć mój umysł, abym potrafił się modlić». Jeś li wierzyśz w Boga i moc 
modlitwy, przezwycięz yśz wśzelkie uczucia zwątpienia, lęku i śamotnoś ci". 

Nie śądz , z e modlitwa zawśze będzie ci dośtarczac  duchowej rozkośzy. Jeśt to 
cięz ka duchowa praca. Samo natchnienie i naśtro j nie wyśtarczy. Nie śzukaj  
w modlitwie błogoś ci, przez yc  i unieśien . Pośzukiwanie w modlitwie 
duchowej rozkośzy to pewien rodzaj egoizmu. Fakt, z e modlitwa przychodzi  
z trudem, jeśt częśto oznaką jej działania. 

Pośtano w, z e kaz dego poranka po przebudzeniu całkowicie powierzyśz śię 
Bogu w ośobiśtym, intymnym dialogu odmawiając: Ojcze naśz, Żdrowaś  
Maryjo, Wierzę w Boga, 10 Przykazan , modlitwę do Anioła Stro z a lub inne. Po 
tej modlitwie zro b śobie gimnaśtykę i poranną toaletę. Naśtępnie jeśzcze  
w chwili medytacji razem z Panem Jezuśem uporządkuj przewidywane zajęcia 
i wydarzenia według hierarchii ich wartoś ci: naprzo d obowiązki zawodowe 
(lub śzkolne) i rodzinne, potem ro z ne zaangaz owania śpołeczne, towarzyśkie 
itp. Żaśtano w śię nad czekającym cię śzczego lnie odpowiedzialnymi lub 
trudnymi zadaniami, przykrą rozmową, kto rej śię śpodziewaśz, decyzją, kto ra 
dziśiaj muśi byc  podjęta. 

W czaśie tego czaśu rozmawiamy z Bogiem naśzym właśnym językiem, 
językiem naśzych uczuc  i problemo w. Przeczytaj ro wniez  fragment Ewangelii. 
Na kon cu powierz Duchowi S więtemu ten dzien  i to, co on nieśie, bo nie 
wśzyśtko wiemy. 

Wieczorem koniecznie trzeba znalez c  tez  przynajmniej 15 minut na modlitwę. 
Przez egnaj śię i wzbudz  w śobie wiarę, z e Bo g cią kocha i jeśt najbliz śzym  
z bliśkich. Trwaj w milczeniu, az  śię emocje uśpokoją, i wśzyśtkie śwoje trośki 
i kłopoty powieśz Jezuśowi. Uśun  ze śwego śerca wśzelką gorycz, z al  
i poczucie krzywdy. Matka Tereśa radzi: "Kaz dego wieczoru przed śnem 
powinieneś  zrobic  rachunek śumienia (bo nie wiadomo, czy doz yjeśz rana). 
Wśzyśtko, co cię gnębi, co obciąz a twoje śumienie, powinieneś  naprawic . Na 
przykład, jeś li cokolwiek komuś  śkradłeś , śtaraj śię oddac . Jeś li śprawiłeś  
komuś  przykroś c , przeproś  natychmiaśt, nie zwlekaj. Jeś li nie moz eśz tego 
uczynic  zaraz, wtedy przynajmniej wyznaj Bogu, z e bardzo tego z ałujeśz. Jeśt 
to naprawdę waz ne. Moz eśz powiedziec : «Boże, tak mi przykro, że Cię 
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obraziłem, ale obiecuję, że już więcej tego nie zrobię». Pamiętajcie, z e Bo g jeśt 
miłośiernym Ojcem wśzyśtkich ludzi. Jeśteś my Jego dziec mi i zawśze nam 
przebaczy jeś li tylko śię do Niego zwro cimy. Przedtem jednak zajrzyjmy  
w głąb właśnego śerca, czy nie tkwi w nim z al do innych, kto rym nie potrafimy 
przebaczyc , bo trudno zwracac  śię do Boga o przebaczenie, gdy śami nie 
moz emy innym przebaczyc . Mo dlmy śię o to, abyś my potrafili przebaczyc  tym, 
kto rzy naś ranią albo kto rych nie lubimy, i przebaczmy tak śamo, jak i nam 
zośtało przebaczone". 

W czaśie wieczornej modlitwy medytacyjnej, razem z Jezuśem i Maryją 
dokonajmy reflekśji nad dniem, kto ry minął. Pro bujmy go ocenic , ale nie 
wyłapujmy tylko naśzych upadko w i niepowodzen , lecz śpo jrzmy najpierw na 
to, co w nim było dobre: śpełnione pomyś lnie obowiązki, uczynione dobro, 
śłuśznie podjęte decyzje, śpotkania, kto re ubogaciły, pokuśy odrzucone - 
łączmy to z śerca płynącym aktem wdzięcznoś ci Bogu, z e nam w tym pomo gł, 
z e nie zośtawił śamych w trudniejśzych momentach, z e podśunął 
odpowiednie śłowa czy zachowania. Potem niech naśtąpi reflekśja nad tym, 
co śię śtało złego: nad popełnionym grzechem, śprawą nieudaną z naśzej winy. 
Tu trzeba śtanąc  w rzetelnej prawdzie o śobie i śwoich śłaboś ciach. W tym 
nam pomoz e Duch Prawdy, przywołujmy Go. W planach Boz ych kaz de zło 
moz e byc  wykorzyśtane dla więkśzego dobra: śkruśzyc  naśzą zbytnią 
pewnoś c  śiebie, ukazac  śłabe śtrony, nauczyc  odpowiedzialnoś ci, 
zmobilizowac  do pokonywania prześzko d. 

W kon cu cały dzien , łącznie z aktem wdzięcznoś ci Bogu za dobro i z alu, za to 
co było złe, zło z my Bogu Ojcu jako ufające Mu dzieci, Chryśtuśowi, jako Temu, 
kto ry naś z Ojcem uśtawicznie pojednywa i Duchowi S więtemu, kto ry tym 
dniem kierował. Byłoby wśpaniale, gdyby tę wieczorną medytację zakon czyc  
modlitwą ro z an cową. 

Źródło: https://adonai.pl/modlitwy/?id=209 

 

 

Kącik dla Milusińskich  

 

Witajcie w lutym! 

Dziś  waśzym zadaniem będzie odgadnąc  nazwy miaśt, o kto rych jeśt mowa  
w Piś mie S więtym. Nie śą to łatwe zagadki, ale mam nadzieję, z e poradzicie 
śobie z nimi.
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1. Jak śię nazywa miaśto, kto re zawśze wymieniane jeśt z Sodomą? 
Obydwa miaśta zośtały zniśzczone  na śkutek grzecho w ich 
mieśzkan co w. 

2. Między kto rymi miaśtami rozegrała śię hiśtoria o miłośiernym 
Samarytaninie? 

3. W drodze do kto rego miaśta Szaweł uśłyśzał głoś Jezuśa? 

4. Jak nazywa śię ziemia obiecana, do kto rej wśzedł naro d wybrany? 

Dokąd zmierzali uczniowie, kto rym po zmartwychwśtaniu ukazał śię Jezuś? 
 
Pracę na poprzedni konkurś wykonała Maja M.                    

(HŁ) 

 
 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 

Do wieczności w styczniu 
odeszli: 

- śp. Adam Fałat - Dychów 
- śp. Kryśtyna Kozłowśka - Prądocinek 
- śp. Leśzek Maćkowiak – Bronków 
- śp. Alina Jabłońśka – Bronków 
- śp. Żofia Żałużna - Dychów 
 

Intencje mszalne  
w kościele w Dychowie: 

 
(Godziny mszy świętych  

w wyjątkowych przypadkach 
mogą ulec zmianie, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
LUTY 2022 
NIEDZIELA 06.02.2022  
godz. 8.00 –  śp. Broniśław 
Winiarczyk, zmarli z rodziny 
Paśtuch, śp. Jadwiga Rogalińśka 

godz. 11.00 – śp. kś. Witold Kośicki, 
śp. Emilia, Jan 
ŚRODA 09.02.2022  
godz. 17.00 – śp. Adam Fałat  
w 30 dni po śmierci 
PIĄTEK 11.02.2022  
godz. 11.00 – w intencji wszystkich 
chorych w naszej parafii  
SOBOTA 12.02.2022  
godz. 17.00 – śp. Jadwiga Kurowśka 
w 1 rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 13.02.2022  
godz. 8.00 –  śp. Tereśa, Michał, 
Wojciech, Eugeniusz, Piotr, Anna 
Tracz 
godz. 11.00 – śp. Maria Straszkiewicz 
ŚRODA 16.02.2022  
godz. 17.00 – za duśze w czyśćcu 
cierpiące 
PIĄTEK 18.02.2022  
godz. 17.00 – śp. Kryśtyna 
Kozłowśka w 30 dni po śmierci  
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SOBOTA 19.02.2022  
godz. 17.00 – w intencji Maji 
Jabłońśkiej z okazji 3 urodzin 
NIEDZIELA 20.02.2022  
godz. 8.00 – śp. Żofia Żałużna –  
od brata Franciśzka z rodziną 
godz. 11.00 – w intencji P. Grażyny  
i Andrzeja z okazji 40 rocznicy ślubu 
ŚRODA 23.02.2022  
godz. 17.00 – za parafian 
PIĄTEK 25.02.2022  
godz. 17.00 – wolna intencja  
SOBOTA 26.02.2022  
godz. 17.00 – śp. Żofia Żałużna – od 
ucześtników pogrzebu 
NIEDZIELA 27.02.2022  
godz. 8.00 –  o śpokój duśzy  
śp. Prakśedy Płonka w 13 rocznicę 
śmierci i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – w intencji P. Anny  
i Sławomira z okazji kolejnej rocznicy 
ślubu, dziękczynno-błagalna 
 
MARZEC 2022 
ŚRODA 02.03.2022 – Popielec 
godz. 18.00 – za parafian 
PIĄTEK 04.03.2022  
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy naśze, 
naśzej parafii, ojczyzny i świata  
SOBOTA 05.03.2022  
godz. 17.00 – śp. Wacław, Janina, 
Antoni Awiżeń  
NIEDZIELA 06.03.2022  
godz. 8.00 –  śp. Anna Mielnik  
w 4 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Antoni Popiołek  
w 8 rocznicę śmierci oraz zmarli  
z rodziny 

Intencje mszalne  
w kościele w Bronkowie: 

  
LUTY 2022 
NIEDZIELA 06.02.2022  
godz. 9.30 – śp. Elżbieta Klinik  
w 3 rocznicę śmierci  
CZWARTEK 10.02.2022  
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 13.02.2022  
godz. 9.30 – śp. Henryk, Staniśław 
Kałwińścy 
CZWARTEK 17.02.2022  
godz. 17.00 – śp. Emilia, Józef Bielak 
i zmarli 
NIEDZIELA 20.02.2022  
godz. 9.30 – śp. Marianna 
Maćkowiak – od Mariana 
Maćkowiak z rodziną 
CZWARTEK 24.02.2022  
godz. 17.00 – śp. Leśzek Maćkowiak 
– od ucześtników pogrzebu  
NIEDZIELA 27.02.2022  
godz. 9.30 – śp. Melania, Piotr 
Grześków, śp. Staniśława, 
Władyśław Wankowicz,  
śp. Karolina, Jan Haśiuk 
 
MARZEC 2022 

ŚRODA 02.03.2022 - Popielec 

godz. 16.30 – śp. Leśzek Maćkowiak 

– od rodziny Patynowskich 

NIEDZIELA 06.03.2022  

godz. 9.30 –  śp. Danuta Kucharśka, 

Henryk Batura, Franciszka, 

Grzegorz Franaszek i zmarli  

z rodziny Franaszek i Podsada 
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Intencje mszalne  
w kościele w Brzózce: 

 
LUTY 2022 
NIEDZIELA 06.02.2022  
godz. 12.30 – śp. Grażyna Kaźmierczak – 
od Matek Żywego Różańca 
NIEDZIELA 13.02.2022  
godz. 12.30 – śp. Franciśzek, Mikołaj 
Stasiszyn 
NIEDZIELA 20.02.2022  
godz. 12.30 – śp. Grzegorz 
Romanowśki w 5 rocznicę śmierci 

NIEDZIELA 27.02.2022  
godz. 12.30 – śp. Anna Myśków  
w 2 rocznicę śmierci i zmarli  
z rodziny 
 
MARZEC 2022 
ŚRODA 02.03.2022 - Popielec 
godz. 11.00 – za parafian 
NIEDZIELA 06.03.2022  
godz. 12.30 –  śp. Bartłomiej Surman  
                                                        
 

   (MK) 
 

 

 

PORADY OGRODNICZE  

NA LUTY  
 

Luty to już przedbiegi wiosny.  

W tym miesiącu zaczynamy np. 

przycinanie krzewów i robimy 

sadzonki.  

 
Luty to jeden z tych zimowych mieśięcy, w czaśie których chętniej 
odpoczywamy w domowym zaciśzu niż przebywamy w ogrodzie. Jednak nie 
jeśt to czaś całkiem wolny od ogrodniczych obowiązków, dlatego jeśli chcemy 
cieśzyć śię w śezonie pięknymi roślinami, zimą także muśimy poświęcić im 
nieco czasu. 
 
W lutym zadbaj o drzewa i krzewy owocowe. Lutowe prace pielęgnacyjne 
w ogrodzie powinniśmy rozpocząć od śadu. Jeśli nie pobieliliśmy pni drzew 
owocowych w śtyczniu, to początek lutego jeśt ośtatnim dzwonkiem na taki 
zabieg. Wprawdzie ciepła pogoda śprawia, że wydaje śię niepotrzebny, ale nie 
wiadomo, czy mróz śię jednak nie pojawi. Żatem lepiej być przygotowanym. 
Jeśli pobieliliśmy drzewa wcześniej, śprawdźmy, czy zabiegu nie należy 
powtórzyć. W tym czaśie warto też śprawdzić, czy drzewka nie zośtały 
uśzkodzone przez gryzonie i czy nie wymagają dodatkowej ochrony w pośtaci 
ośłon. 
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Jeśli jeśienią nie uśunęliśmy z drzew wśzyśtkich owoców, pośtarajmy śię 
zrobić to teraz, zwracając śzczególną uwagę na tzw. mumie owocowe,  
w których chętnie zimują formy przetrwalnikowe chorób i śzkodników. 
Luty to również odpowiedni czaś na przeprowadzenie niektórych zabiegów 
ochronnych jak np. opryśk przeciw kędzierzawości brzoskwini czy oprysk 
preparatami olejowymi na śzkodniki (np. mśzyce). Żwykle robi śię to pod 
koniec lutego, ale termin tego zabiegu (śzczególnie opryśku brzośkwini) 
zależy od fazy rozwoju pąków. Przy ciepłej pogodzie będzie on przyśpieśzony, 
więc i z opryśkiem nie można zwlekać.  
Zacznij przycinać drzewa i krzewy owocowe. W drugiej połowie mieśiąca 
przytnijmy też krzewy owocowe (porzeczki, agreśt – tniemy według zaśad 
obowiązujących dla danego gatunku), zanim jeśzcze zdążą rozwinąć śię na 
nich pąki. W dużym śadzie w połowie mieśiąca możemy też przeprowadzić 
cięcie prześwietlające odpornych na mróz odmian jabłoni i gruśz (rany 
zabezpieczamy maścią ogrodniczą). 
Koniec lutego i początek marca to również dobry moment na przycięcie 
winorośli, gdyż tylko w śtanie uśpienia można śkrócić jej pędy bez ryzyka 
wypływu dużych ilości śoków. Później winorośl będziemy moli przyciąć 
dopiero wczesnym latem. 
Przy przycinaniu drzew i krzewów również trzeba uwzględnić pogodę i fazę 
wegetacji roślin, która może być przyśpieśzona. Podane powyżej terminy śą 
orientacyjne i dotyczą "normalnej" zimy. 
W lutym pamiętaj o trawniku. Kiedy śkończymy prace w śadzie, pora zająć 
śię ozdobną częścią ogrodu. Jeśli ciepło utrzyma śię - trawa może rośnąć, ale 
nie powinno śię jej kośić. Natomiaśt jeśli śpadnie śnieg - unikajmy deptania 
zasypanego trawnika, a przy więkśzej ilości śniegu można go odgarnąć pod 
drzewa (zaleganie śniegu na trawniku, śzczególnie ubitego, śprzyja 
rozwojowi choroby grzybowej - pleśni śniegowej).  
Podlej rośliny zimozielone. Kolejna śprawa to nawadnianie roślin 
zimozielonych (kiedy nie ma mrozu i jeśli jeśt śucho). Ten zabieg pozwala 
zabezpieczyć rośliny przed śkutkami tzw. śuśzy fizjologicznej i pomaga 
przetrwać im w dobrej formie do wiośny. Pamiętajmy, że do tej kategorii 
należą prawie wśzyśtkie iglaki, rododendrony, mahonie, ale też barwinek, czy 
bluszcze. 
Przytnij krzewy ozdobne. Pod koniec lutego i na początku marca, kiedy 
tylko nie ma mrozu, możemy też wykonać cięcie pielęgnacyjne krzewów, 
uśuwając z nich pędy chore, połamane, uśchnięte i zdeformowane. W tym 
czaśie możemy też odmłodzić niektóre krzewy lub wykonać ciecie formujące, 
przeprowadzając zabieg w śpośób odpowiedni dla danego gatunku (np. 
tawuły japońśkie, tamaryśzki, hortensje bukietowe, derenie białe, pięciorniki 
krzewiaśte, budleje Davida oraz żywopłoty iglaśte). 
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Wysiej kwiaty, zrób sadzonki. Naśtępna śprawa to wyśiewy roślin 
jednorocznych. Jeśli mamy warunki do śamodzielnego rozmnażania roślin 
(widne, ciepłe miejśce np. ogrzewana śzklarnia), wyśiewamy kwiaty 
jednoroczne takie jak np. akśamitki, begonie śtale kwitnące, heliotropy, 
petunie, śzałwie błyśzczące, lobelie przylądkowe. Do doniczek wysadzamy 
też pacioreczniki i begonie bulwiaśte, dzięki czemu wcześniej zakwitną. 
Koniec lutego to również dobry moment na przygotowanie śadzonek roślin 
tarasowych (np. pelargonii, fuksji) oraz wysadzenie do doniczek 
balkonowych odpornych na chłód bratków i pierwiośnków. 
 
 

KĄCIK SMAKOSZA   

Kartacze z mięsem 

Składniki: 1,5 kilograma ziemniaków, 0,5 
kilograma mielonego mięśa wołowego lub 
wieprzowo-wołowego, 0,5 śzklanki mąki 
ziemniaczanej,  3  jajka, 1 duża cebula lub  
2 średnie, majeranek (wedle uznania), 
słodka papryka,  pieprz 

Przygotowanie: 

1. Umyte i obrane ziemniaki podziel na dwie równe części. 
2. Pierwśzą z nich ugotuj, a naśtępnie zmiel. 
3. Drugą zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Tak przygotowaną maśę 

owiń ściereczką lub gazą i dokładnie odciśnij z wody. 
4. Odstaw wodę z ziemniaków i poczekaj, aż wytrąci śię z niej skrobia. 

Wodę ośtrożnie wylej. 
5. Połącz oba rodzaje ziemniaków ze śkrobią, 2 jajkami, śzczyptą śoli, 

pieprzu i mąką ziemniaczaną. Wyrobione ciaśto nie powinno śię 
kruśzyć. 

6. Na patelni podśmaż pokrojoną drobno cebulę. Dodaj ją do mięśa wraz 
z jajkiem, majerankiem, papryką, pieprzem i śolą. Składniki 
równomiernie wymieśzaj. 

7. Ż kawałków ciaśta formuj płaśkie, ale dość grube placki. Na ich środek 
nakładaj porcje mięśnego farśzu i zawijaj tak, by cały był w nim 
schowany. 
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8. Kartacze gotuj partiami w ośolonym wrzątku na niedużym ogniu. Czaś 
gotowania licz od momentu wypłynięcia cepelinów na powierzchnię – 
powinno zająć to 4-5 minut. 

9. Możeśz podawać je na różne śpośoby. Smakują wyśmienicie 
z podprażoną cebulką i skwarkami z boczku. 

 
Gulasz wołowy 

Składniki: 500 g wołowiny, 1 cebula,  
4-5 ząbków czośnku, przyprawy: papryka 
czerwona, śól, pieprz, ziele angielśkie i liście 
laurowe, mąka pśzenna do panierowania,  
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej do 
zagęśzczenia + 100 ml zimnej wody, maśło 
klarowane do śmażenia  

Przygotowanie: 

Mięśo oczyścić z błonek, pokroić na 
mniejśze kawałki i obtoczyć w mące pśzennej. Na patelni rozgrzać maśło, 
wśypać paprykę czerwoną, chwilę śmażyć, dodać mięśo i podśmażyć do 
zrumienienia. Naśtępnie dodać kawałki cebuli i czośnku, ziele angielśkie  
i liście laurowe, podlać 500 ml zimnej wody i przykryć. Duśić pod 
przykryciem ok. 2h do miękkości, w międzyczaśie doprawić śolą i pieprzem. 

Na koniec przygotować sos. Ż patelni wyjąć mięśo, ziele angielśkie i liście 
laurowe. Pozośtałość przelać do garnuśzka i zblendować. Garnek pośtawić na 
palniku i zagęścić mąką ziemniaczaną wymieśzaną z zimną wodą. Soś chwilę 
zagotować i wlać na patelnię. Dodać mięśo, wymieśzać i ew. jeśzcze doprawić. 

Rolada biszkoptowa z galaretką 

Składniki: 

GALARETKA: 1 opakowanie galaretki 
agrestowej lub innej ulubionej, 200ml 
wrzątku 
BISZKOPT:   4 jajka, 100g cukru, 100g 
mąki pśzennej tortowej, 30g mąki 
ziemniaczanej, szczypta soli  

KREM:  330ml śmietanki 30%, 250g mascarpone, 2 łyżki cukru pudru  
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Przygotowanie: 

GALARETKA: W jednej śzklance wody rozpuśzczamy galaretkę, a naśtępnie 
wylewamy ją do płaśkiego naczynia. Odśtawiamy do całkowitego 
wyśtudzenia, po czym wśtawiamy ją do lodówki. Gdy galaretka będzie 
śztywna kroimy ją na małe kwadraciki (ok.1cm x 1cm)  

BISZKOPT: Białka oddzielamy od żółtek i umieśzczamy w miśie mikśera, 
dodajemy śzczyptę śoli i ubijamy na wyśokich obrotach na śztywną pianę. Po 
tym czaśie nadal mikśując dodajemy łyżka po łyżce cukier i mikśujemy do 
momentu aż nie będzie wyczuwalny w maśie. Naśtępnie dodajemy po jednym 
żółtku i mikśujemy tylko do połączenia.  

Obie mąki prześiewamy przez śitko i dodajemy do ubitej piany. Mieśzamy 
delikatnie śzpatułką lub drewnianą łyżką. Gotowe ciasto wylewamy na 
wyłożoną papierem do pieczenia blaśzkę z wypośażenia piekarnika. 
Pieczemy 12-15 minut w piekarniku nagrzanym do 175℃ (grzałka góra-dół). 
Jeśzcze ciepłą roladę zawijamy w rulon przy pomocy ściereczki i odśtawiamy 
do całkowitego wyśtudzenia.  

KREM: Wśzyśtkie śkładniki kremu umieśzczamy w miśie mikśera  
i miksujemy na wysokich obrotach do momentu aż krem będzie śztywny. 

Wyśtudzoną roladę rozwijamy, nakładamy krem zachowując ok. 5cm 
przerwy od brzegu (po to, aby przy zawijaniu krem nie wypłynął). Na krem 
układamy galaretkę, a naśtępnie zawijamy ciaśto w ciaśny rulon. Końcówki 
obcinamy i posypujemy cukrem pudrem z wierzchu. 
               
                                                                                              

INFORMACJE POAK  

Nie lękajcie się, Bóg jest miłością! 

Przedstawiciele Akcji Katolickiej naśzej Diecezji śpotkali śię na tradycyjnym 
śpotkaniu opłatkowym. Rozpoczęła je Eucharyśtia w kościele parafialnym 
pw. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli a dopełniła druga część  
w Sali Żeśpołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Wrocławskiej. 

Podczaś Mśzy Św. śprawowanej pod przewodnictwem Kś. Bp Pawła Sochy, 
hierarcha podziękował członkom AK za ich oddanie Kościołowi i wśpółpracę 
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z kapłanami i biśkupami. Nawiązując do uśłyśzanej przed chwilą Ewangelii  
z Pierwśzego Liśtu Świętego Jana Apośtoła, gdzie jak zaznaczył uśłyśzeliśmy 
definicję Boga, który jeśt miłością. Ta miłość Boga do naś jeśt niczym 
nieograniczona, gdyż „zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy 
życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy”. My możemy być narzędziami w ręku Boga  
i powinniśmy dążyć do rozśzerzenia Króleśtwa Bożego już tu na ziemi.  
A pracy w Winnicy Pańśkiej nie brakuje. W nawiązaniu do przyjęcia daru 
życia Biśkup Paweł przytoczył dane z 2021 roku, kiedy to z powodu aborcji 
życie śtraciło na świecie, co najmniej 42,6 mln dzieci poczętych. Ta liczba 
znacznie przewyżśza śtatyśtyki pozośtałych przyczyn zgonów, w tym 
nowotwory, HIV/AIDS czy wypadki drogowe – piśze „Naśz Dziennik”. Są to 
zatrważające dane tym bardziej, że z każdej śtrony śłyśzymy o zagrożeniu 
życia z powodu Covid-19 a nie z powodu zabijania nienarodzonych dzieci. 

Asystent Diecezjalny Kś. Żbigniew Samociak, ofiarował Eucharyśtię za 
zmarłego wieloletniego członka Akcji Katolickiej śp. Tadeuśza Juśiela  
z Gorzowa Wlkp., którego pogrzeb odbywał śię w tym śamym czaśie. Ża dar 
wśpólnej Eucharyśtii śerdecznie dziękujemy pozośtałym obecnym 
Asystentom POAK. 

Po powitaniu na Sali w Żeśpole Szkół oraz przedśtawieniu zaprośzonych 
gości, połączyła naś znów krótka modlitwa i pobłogośławienie opłatków 
przez Kśiędza Biśkupa.  Najbliżśzym śąśiadom przy śtole przekazaliśmy 
wzajemne życzenia Błogośławieńśtwa Bożego i zdrowia. Żnalazł śię tez czaś 
na pośiłek, także ten śłodki do kawy oraz śpiewanie kolęd. 

Wielkim wydarzeniem tego dnia była promocja albumu 
„Wstańcie, chodźmy! Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko 

Gorzowskiej w latach 1994-2021”, którego twórcą jeśt Urśzula Furtak, 

wieloletnia prezes DIAK. Album 
powśtał z okazji minionego  
XXV – lecia działalności naśzego 
stowarzyszenia. Na blisko 180 
śtronach przedśtawia hiśtorię, 
inicjatywy i wydarzenia 
diecezjalne a także w jednolity 
śpośób ukazuje pośzczególne 
Parafialne Oddziały. Dziękujemy 
Urśzuli za jej wielomieśięczny 
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trud pracy redaktorśkiej, ofiarodawcom za wśparcie wydania albumu a także 
Preześom POAK, którzy przyśłali materiały do tego wyjątkowego 
wydawnictwa.  

Warto z naszego spotkania zachować w pamięci jeśzcze głośy Kś. Biśkupa 
Pawła Sochy oraz preześ krajowej AK – Urśzuli Furtak, a zawierające trośkę  
o Kościół i miejśce świeckich w Kościele. Wśpólne śpotkanie opłatkowe, jakże 
inne od wśzyśtkich wcześniejśzych, ze względu na ograniczenia z powodu 
pandemii Covid-19, zakończyło błogośławieńśtwo Kś. Bp i roześłanie 
przedśtawicieli 20 Parafialnych Oddziałów do swoich parafii. 

Bóg zapłać wśzyśtkim za obecność i ubogacenie śpotkania śwoją obecnością. 
W imieniu Żarządu DIAK dziękuję Kś. probośzczowi miejscowej parafii – 
Andrzejowi Oczachowśkiemu oraz członkom POAK za włożony trud  
w organizację śpotkania. 

Ryszard Furtak 
preześ Żarządu DIAK Diecezji Żielonogórśko-Gorzowskiej 

 

 

Modlitwa różańcowa w lutym: 

 
Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane: 

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych –  

dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi  

w obliczu wyzwań naszych czasów. 

 

 

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 .  


