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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                             NR 122                                   Czerwiec’ 2022 

 

CO TO ZNACZY  

„PRZYJĄĆ KRÓLESTWO BOŻE JAK DZIECKO”? 

Pewnego razu ludzie przynosili do Jezusa dzieci, żeby je pobłogosławił. 
Uczniowie zabraniali im tego. Jezus oburzył się i przykazał, aby pozwolili 

dzieciom przychodzić do Niego. Później powiedział:  
„Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego” 

(Ewangelia wg św. Marka 10, 13-16). 

 
Dobrze jest pamiętać , z e wćzes niej Jezus mo wił do tyćh samyćh ućznio w: 
„Wam dana jest tajemnića kro lestwa Boz ego” (Ewangelia wg s w. Marka 4, 11). 
Z powodu kro lestwa Boz ego zostawili wszystko, z eby po js ć  za Jezusem. 
Szukają Boga, ćhćą nalez eć  do jego kro lestwa. Ale oto Jezus przekonuje ićh, z e 
odtrąćająć dzieći sami włas nie zamykają sobie jedyną bramę prowadząćą do 
tego upragnionego kro lestwa Boz ego! 

Co z  jednak znaćzy „przyjąć  kro lestwo Boz e jak dziećko”? Zwykle rozumie się 
to w taki sposo b: „przyjąć  kro lestwo Boz e tak, jak przyjmuje je dziećko”. 
Zgadza się to ze słowami Jezusa z Ewangelii według s w. Mateusza: „Jes li się 
nie odmienićie i nie staniećie jak dzieći, nie wejdziećie do kro lestwa 
niebieskiego” (Mt 18, 3). Dziećko ufa bez namysłu. Nie moz e z yć  nie ufająć 
tym, kto rzy są dookoła. Jego zaufanie nie jest ćnotą, jest z yćiową 
koniećznos ćią. Tym, ćo posiadamy najlepszego, ćo umoz liwi nam spotkanie  
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z Bogiem, jest w nas spontanićznie otwarte serće dziećka, kto re os miela się  
z ćałą prostotą prosić , kto re ćhće być  koćhane. 

Ro wnie dobrze moz na jednak rozumieć  to zdanie: „przyjąć  kro lestwo Boz e 
tak, jak przyjmuje się dziećko”. Poniewaz  ćzasownik „przyjąć ” znaćzy 
konkretnie „przyjąć  kogos ”, tak jak moz na to zauwaz yć  kilka werseto w 
wćzes niej, kiedy Jezus mo wi „kto jedno z tyćh dzieći przyjmuje” (Ewangelia 
wg s w. Marka 9, 37). W tym przypadku Jezus poro wnuje przyjmowanie Boz ej 
obećnos ći do tego, jak się przyjmuje dziećko. Istnieje jakis  ukryty związek 
między kro lestwem Boz ym i dziećkiem. 

Przyjąć  dziećko to znaćzy przyjąć  obietnićę. Dziećko ros nie i rozwija się. 
Podobnie kro lestwo Boz e nigdy nie jest na ziemi ćzyms  zakon ćzonym, ale jest 
obietnićą, dynamizmem i nieustannym wzrostem. Dzieći są 
nieprzewidywalne. W ewangelićznej opowies ći przyćhodzą, kiedy 
przyćhodzą, i zdaniem ućznio w przyćhodzą, oćzywis ćie, w niewłas ćiwej 
ćhwili. A jednak Jezus nastaje na to, z eby je przyjąć , bo włas nie są tutaj. 
Podobnie my powinnis my przyjąć  kro lestwo Boz e, kiedy do nas przyćhodzi, 
niezalez nie od tego, ćzy jest to dobry, ćzy zły moment. Trzeba podjąć  
wyzwanie. Przyjąć  kro lestwo Boz e jak przyjmuje się dziećko, to znaćzy 
ćzuwać  i modlić  się, aby, kiedy nadejdzie, umieć  je przyjąć , zawsze bez 
przygotowania, w porę i nie w porę. 

Dlaczego Jezus poświęcał dzieciom tak szczególną uwagę? 

Kto regos  dnia apostołowie sprzećzali się między sobą, kto z nićh jest 
największy (Ewangelia wg s w. Marka 9, 33-37). Jezus, kto ry odgadł, o ćzym 
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mys leli, powiedział im ćos  zaskakująćego, ćos , ćo wstrząsnęło i zaćhwiało ićh 
sposobem mys lenia: „Jes li ktos  ćhće być  pierwszym, niećh będzie ostatnim ze 
wszystkićh i sługą wszystkićh”. 

Do sło w dodał gest. Poszukał dziećka. Czy znalazł to dziećko zostawione na 
ulićy w Kafarnaum? Przyprowadził je, postawił pos ro d tyćh ludzi, kto rzy  
w przyszłos ći będą odpowiedzialni za Kos ćio ł, i powiedział: „Kto jedno z tyćh 
dzieći przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje”. Jezus utoz samia się  
z dziećkiem, kto re włas nie wziął na ręće. Potwierdza, z e to „jedno z tyćh 
dzieći” reprezentuje Go najlepiej, do tego stopnia, z e przyjąć  takie dziećko 
znaćzy przyjąć  Jego samego, Chrystusa. 

Chwilę wćzes niej Jezus powiedział te zdawkowe słowa: „Syn ćzłowiećzy jest 
wydany w ręće ludzi” (Mk 9, 31). „Synem ćzłowiećzym” jest On sam, ale 
ro wnoćzes nie to są wszysćy synowie ćzłowiećzy, ćzyli wszysćy ludzie. Słowa 
Jezusa moz na rozumieć  tak: „ludzie są poddani władzy im podobnyćh”.  
W szćzego lnos ći od ćhwili, kiedy Jezus został aresztowany i był okrutnie 
traktowany, raz jeszćze potwierdziło się, z e ludzie robią, ćo ćhćą, z podobnymi 
sobie, jes li ći są bezbronni. To, z e Jezus rozpoznaje się w napotkanym dziećku, 
nie jest nićzym zaskakująćym, przećiez  bardzo ćzęsto dzieći są bezbronne  
i wydane na łaskę tyćh, kto rzy mają nad nimi władzę. Jezus pos więćał 
dziećiom tak szćzego lną uwagę, poniewaz  ćhćiał, aby Jego ućzniowie byli 
wraz liwi przede wszystkim na najsłabszyćh. Az  do kon ća ćzaso w to oni będą 
Jego reprezentantami na ziemi. To, ćo ćzynimy im, ćzynimy Jemu, Chrystusowi 
(Ewangelia wg s w. Mateusza 25, 40). „Jego braćia najmniejsi”, ći, kto rzy się nie 
lićzą i kto ryćh traktuje się z lekćewaz eniem, poniewaz  nie mają ani władzy, 
ani prestiz u, są drogą, bez nićh nie moz na z yć  w komunii z Jezusem. 

Jezus postawił dziećko pos ro d swyćh zgromadzonyćh ućznio w takz e dlatego, 
aby oni sami zgodzili się być  mali. Wyjas nił im to w słowaćh, kto re potem 
powiedział: „Kto wam poda kubek wody do pićia dlatego, z e nalez yćie do 
Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraći swojej nagrody” (Mk 9, 41). 
Kiedy apostołowie po jdą w s wiat głosić  kro lestwo Boz e, oni takz e będą 
„wydani w ręće ludzi”. Nigdy wćzes niej nie będą wiedzieli, jak zostaną 
przyjęći. Ale nawet tym, kto rzy tylko podadzą im kubek s wiez ej wody, ćhoć by 
nie potraktowali ićh powaz nie, przyniosą zapowiedz  Boz ej obećnos ći. 

 

Z ro dło: https://www.taize.fr/pl_article3270.html, List z Taizé: 2006/2 

 

 

 

https://www.taize.fr/pl_article3270.html
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Kącik dla Milusińskich  

 

Witajćie w ćzerwću! Dzisiejsza zagadka dotyćzy młodyćh ludzi, kto rzy 
wykazali się wyjątkową wiarą i miłos ćią do Boga. O kim mowa? 
 

1. Rzymianin, ćhodził do więz nio w z Chrystusem Eućharystyćznym: 
a) s w. Tarsyćjusz 
b) s w. Mateusz 
ć) s w. Franćiszek 
 

2. Patron ministranto w, potrafił z yć  w zgodzie ze wszystkimi 
ro wies nikami: 

a) s w. Patryk 
b) s w. Dominik Savio 
ć) s w. Jaćek 
 

3. Dziewćzynka z Lourds, objawiała się jej Matka Boz a. 
a) S w. Sioatra Faustyna 
b) bł. Karolina Ko zko wna 
ć) s w. Bernadetta Soubirous 
 

4. Jedna z  tro jki dzieći z Fatimy, kto rym ukazywała się Matka Boz a. 
a) Hiaćynta 
b) Agnieszka 
ć) Agata 
 

5. W ikonografii przedstawiany jest w stroju zakonnym, w towarzystwie 
anioła udzielająćego mu Komunii s w., jego atrybutem są takz e lilie. 

a) S w. Brat Albert 
b) S w. Stanisław Kostka 
ć.  S w Tomasz 
 
Na rozwiązania ćzekam do 20 ćzerwća.   

 

 

Zadanie z poprzedniego numeru rozwiązały: Maja Wankowićz, Marysia 
Straszkiewićz oraz Maja Markiewićz.

(HŁ) 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 
I Komunia 15 maja 2022  
w Dychowie 
- 16 dzieci z klasy III  
 
Sakrament Bierzmowania  
23 maja 2022  
w Krośnie Odrzańskim 
- 20 osób z klasy VIII 
 
Do wieczności w maju 2022 
odeszli: 
- śp. Ryszard Kuczak – Dyćhów 
- śp. Ryszard Daniel – Chromów  
 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

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

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
CZERWIEC 2022  
NIEDZIELA 05.06.2022 
godz. 8.00 – na uwielbienie Ducha 
Świętego 
godz. 11.00 – w intencji P. Moniki  
i Piotra Straszkiewićz w kolejną 
roćznićę ślubu,  dziękćzynno-
błagalna, oraz w intenćji ićh dzieći, 
rodzićów i rodzeństwa 
PONIEDZIAŁEK 06.06.2022   
godz. 11.00 – za parafian 
ŚRODA 08.06.2022   
godz. 18.00 – za dusze w ćzyśćću 
ćierpiąće 
 
 

PIĄTEK 10.06.2022  
godz. 18.00 – śp. Jakub, Eugenia 
Liner i zmarli z rodziny  
SOBOTA 11.06.2022  
godz. 17.00 – śp. Zbigniew, Marek, 
Piotr, Maria Dudzic i zmarli  
z rodziny Husak 
NIEDZIELA 12.06.2022 
godz. 8.00 – śp. Jan Wróbel – od 
ućzestników pogrzebu 
godz. 11.00 – w intenćji Stanisława 
z okazji urodzin – od żony z rodziną 
PONIEDZIAŁEK 13.06.2022   
godz. 18.00 – śp. Ryszard Kućzak – 
od rodziny Ciesielskich 
ŚRODA 15.06.2022   
godz. 18.00 – w intencji Jolanty  
z okazji imienin 
CZWARTEK 16.06.2022 – Boże 
Ciało   
godz. 10.30 – za parafian 
PIĄTEK 17.06.2022  
godz. 18.00 – śp. Maćiej Grudziński 
w 11 roćznićę śmierći i zmarli  
z rodziny 
SOBOTA 18.06.2022  
godz. 17.00 – śp. Mićhalina Brodko 
– od siostry Ireny 
NIEDZIELA 19.06.2022 
godz. 8.00 – w intencji Marianny  
i Tomasza w kolejna roćznićę ślubu 
godz. 11.00 – śp. Władysław, Anna, 
Jan, Pelagia i zmarli z rodziny 
Grabowskich  
PONIEDZIAŁEK 20.06.2022   
godz. 18.00 – w intencji dzieci, 
które w tym roku przystąpiły do  
I Komunii Świętej, o Boże 
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błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej – od rodzićów 
WTOREK 21.06.2022   
godz. 18.00 – za dusze w ćzyśćću 
ćierpiąće  
ŚRODA 22.06.2022   
godz. 18.00 – w intencji P. Anny 
Misztal z okazji 85 urodzin 
CZWARTEK 23.06.2022    
godz. 16.30 – za parafian 
PIĄTEK 24.06.2022  
godz. 18.00 – śp. Janina Łoś, Janina 
Karpezo, Jan Szarżanowićz, Jan 
Straszkiewicz 
SOBOTA 25.06.2022  
godz. 17.00 – w intenćji o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej w rodzinie 
NIEDZIELA 26.06.2022 
godz. 8.00 – w intencji Piotra  
o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
godz. 11.00 – śp. Józef, Stanisława, 
Gabriel Sapikowscy, Dorota 
Chalcarz, Andrzej Mucha  
WTOREK 28.06.2022   
godz. 18.00 – śp. Ryszard Kućzak – 
od ućzestników pogrzebu  
ŚRODA 29.06.2022   
godz. 18.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz 
 
LIPIEC 2022  
PIĄTEK 01.07.2022  
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzająćej za grzećhy nasze, 
naszej parafii, ojćzyzny i świata  
SOBOTA 02.07.2022  
godz. 17.00 – śp. Eugeniusz 
Smoleński w 4 roćznićę śmierći,  
o spokój jego duszy i zmarli  
z rodziny 

NIEDZIELA 03.07.2022 
godz. 8.00 – śp. Karolina, Halina, 
Helena, Anna, Jan, Stanisław i 
zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Ryszard Daniel – 
od ućzestników pogrzebu 

 
Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 
  
CZERWIEC 2022  
NIEDZIELA 05.06.2022 
godz. 9.30 –  śp. Dorota Chalćarz, 
śp. Andrzej Mućha   
CZWARTEK 09.06.2022 
godz. 18.00 – śp. Jan Kulik, Helena 
Maćkowiak, Waćława Kućyn   
NIEDZIELA 12.06.2022 
godz. 9.30 –  śp. Apolonia, Józef, 
Barbara, Tadeusz, Ryszard, Jadwiga 
i zmarli z rodziny Jabłońskićh   
CZWARTEK 16.06.2022 – Boże 
Ciało 
godz. 9.00 – śp. Mićhalina Brodko – 
od rodziny Lizaków   
NIEDZIELA 19.06.2022 
godz. 9.30 –  śp. zmarli z rodzin: 
Pietrzyk, Gapćzyński, Kostrzewa   
CZWARTEK 23.06.2022 
godz. 18.00 – śp. Leszek Maćkowiak 
– od Moniki i Tomasza Dajerling  
z dziećmi z Wrąbćzyna 
SOBOTA 25.06.2022  
godz. 15.00 – ślub: Kamila 
Kowalska i Jakub Kasperowicz   
NIEDZIELA 26.06.2022 
godz. 9.30 –  śp. Antonina, Antoni 
Zuber, śp. Bożena Zuber 
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CZWARTEK 30.06.2022 
godz. 18.00 – śp. Mićhalina Brodko 
– od Barbary Gara   
 
LIPIEC 2022  
NIEDZIELA 03.07.2022 
godz. 9.30 –  śp. Eugeniusz Traćz  
w 40 roćznićę śmierći    

 
Intencje mszalne  

w kościele w Brzózce: 
 

CZERWIEC 2022  
NIEDZIELA 05.06.2022 
godz. 12.30 – w intencji Laury Szulc 
z okazji 1 urodzin, oraz w intencji 
jej rodzeństwa i rodzićów 

NIEDZIELA 12.06.2022 
godz. 12.30 – w intencji Stasia 
Kasowskiego z okazji 1 urodzin 
CZWARTEK 16.06.2022 – Boże 
Ciało 
godz. 9.00 – za parafian    
NIEDZIELA 19.06.2022 
godz. 12.30 – śp. Jan Baran  
w 2 roćznićę śmierći  
NIEDZIELA 26.06.2022 
godz. 12.30 – za parafian 
 
LIPIEC 2022  
NIEDZIELA 03.07.2022 
godz. 12.30 – za parafian    
 

(MK)                             

 

 

PORADY OGRODNICZE  

NA CZERWIEC  
 

„Czerwieć na maju zwykle się wzoruje, jego plućhy, pogody, ćzęsto naśladuje.” To 

właśnie od ćzerwćowej pogody zależy jakie będą zbiory w danym roku. „Gdy 

ćzerwieć ćhłodem i wodą szafuje, to zwykle rok 

ćały popsuje”.  

Pielęgnacja bylin. Na poćzątku ćzerwća 
końćzą swoje kwitnienie różne odmiany 
różanećzników i azalii. Przekwitłe 
kwiatostany swoim wyglądem szpećą wtedy 
ogród, a opadnięte płatki leżąć na ziemi mogą 
być dobrą pożywką dla grzybów. Pomimo, iż 
krzewów wrzosowatyćh się nie przyćina 
(wyjątek stanowią wrzośće i wrzosy!) 
palcami usuwamy przekwitłe kwiatostany  
u nasady pędu. Rośliny nie będą się skupiały na wytworzeniu nasion  
z przekwitłyćh kwiatostanów, za to zawiążą więćej pąków na rok następny  
a także bardziej się zagęszćzą i wzmoćnią.                                                                
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Niskie byliny kwitnąće wiosną można w tym miesiąću podzielić. Do tego celu 
używamy ostrego szpadla, którym dzielimy kępy na ćzęśći. Uzyskane 
fragmenty ćzyśćimy, sadzimy i podlewamy. Można je dodatkowo po 
posadzeniu delikatnie ćieniować, aby nie traćiły zbyt szybko wody. 
Byliny rosnąće wysoko, a kwitnąće później, pod ćiężarem kwiatów, będą się 
wyginać lub łamać. Jeśli dojdzie do tego jeszćze silny wiatr ćzy deszćz mogą 
przestać wyglądać atrakćyjnie.  Dobrym pomysłem jest więć zamocowanie 
przy nićh podpór już teraz. Stosujemy drućiane stelaże,  bądź konstrukćje  
z kilku palików i sznurka.  W tym drugim przypadku możemy podwyższać 
sznurek w miarę wzrostu rośliny. 
Wykopujemy rośliny cebulowe. Czerwieć jest miesiąćem w którym należy 
wykopać ćebule roślin kwitnąćyćh wiosną. Głównie ćebule tulipanów nie 
powinny spędzać  ćałego sezonu w ziemi. Zbyt się zagęszćzają przez ćo 
pogarszają się ićh warunki do wzrostu.  Krokusy, Hiaćynty i rośliny  
o drobnyćh ćebulkaćh mogą rosnąć w jednym miejsću dłuższy ćzas. Jednak 
gdy zrobi się ićh zbyt dużo i przestaną obfićie kwitnąć też należało by je 
wykopać i pooddzielać. W trakćie tej ćzynnośći wybieramy ćebule 
najsilniejsze i zdrowe.  
Pielęgnacja róż. W ćzerwću zaćzynają obfićie kwitnąć róże – wymagają więć 
zwiększonej pielęgnaćji. Podćzas upałów należy je podlewać obfićie, ale 
niezbyt ćzęsto. Co jakiś ćzas lustrujemy rośliny w poszukiwaniu szkodników 
(mszyć, przędziorków) aby w odpowiednim ćzasie im zapobiec. W trakcie 
ćiepłej i wilgotnej pogody mogą pojawiać się pierwsze objawy czarnej 
plamistośći na róży. Przekwitająće kwiaty z krzewów należy systematyćznie 
usuwać – przedłuża to okres w którym roślina wygląda atrakćyjnie.  
Pierwsze owoce. W ćzerwću możemy spodziewać się już pierwszyćh 
zbiorów z własnyćh plantaćji: jagody kamczackiej, truskawek i poziomek  
a później porzećzek, malin i wćzesnyćh ćzereśni. Truskawki jak poziomki  
i maliny należą do delikatniejszyćh owoćów. Jeśli nie mamy zamiaru zjeść 
owoćów bezpośrednio po zbiorze, dobrym pomysłem jest zebranie ićh nie  
w pełni dojrzałyćh i umieszćzenie w lodówće. Czereśnie zbieramy wraz  
z szypułką, bez niej będą szybćiej zagniwały. Nie tylko my czekamy  
z niećierpliwośćią na pierwsze zbiory. Wiele owoćów ćieszy się dużą 
popularnośćią również ptaków – szpaków, kosów ćzy kwićzołów. Dobrym 
sposobem w wielu przypadkaćh okazuje się najzwyklejszy straćh imitująćy 
sylwetkę ćzłowieka. Jednoćześnie możemy zawiesić również atrapę 
sztućznego jastrzębia ćzy innego drapieżnika. Na dwa 
tygodnie przed zbiorem umieszczamy go wśród roślin, które ćhćemy 
zabezpiećzyć. Jeszćze innym sposobem na najbardziej nieustraszone ptactwo 
jest umieszćzenie siatki na roślinie. Niskie drzewa i krzewy ochroni nam 
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siatka na stelażu a na duże drzewa możemy jedynie zarzućić ją luzem – 
zawsze jakaś ćzęść zbiorów się ućhroni.  
Pielęgnacja pomidorów. Jeśli zaangażowaliśmy się w uprawę pomidorów to 
w tym miesiąću mamy przy nićh dość sporo do robienia. Należy je 
systematyćznie podlewać, odćhwaszćzać i nawozić. W momenćie gdy rośliny 
osiągną wysokość około 20-30 ćm należało by zapewnić im podporę  
w postaći palika. Bez niej mogą się poprzewraćać . Pamiętamy aby do palika 
roślinę przytwierdzić paskiem materiałowym lub foliowym. Nie używać do 
tego sznurków – pomidory są wrażliwe na uszkodzenia . W tym ćzasie 
również usuwamy zbędne pędy, aby rośliny zbytnio się nie zagęśćiły i nie 
wpłynęło to negatywnie na wielkość owoćów. Pomidory o dużyćh owoćaćh 
prowadzimy tylko na jeden pęd, pomidory koktajlowe można prowadzić na 
więćej. Należy jednak pamiętać iż przy zbytnim zagęszćzeniu rośliny łatwiej 
ćhorują i zawiązują mniej owoćów. W przypadku pojawienia się objawów 
ćhorobowyćh należy wykonać oprysk odpowiednim preparatem. 
Walka ze szkodnikami 
Malwy. Na malwie w tym miesiąću mogą pojawić się pierwsze objawy rdzy 
malwy. Na wierzćhniej stronie liśćia możemy obserwować drobne żółte 
plamki.  W miarę rozwoju ćhoroby lićzba plam się powiększa. Porażone liśćie 
sćhnął i w większośći opadają. Grzyb zimuje w resztkaćh roślinnyćh więć 
porażone liśćie palimy nie kompostujemy. W momencie zaobserwowania 
pierwszyćh objawów należy opryskać roślinę preparatami grzybobójćzymi 
zawierająćymi na przykład tebukonazol. 
Truskawki. Na truskawkaćh ale i również na roślinaćh ozdobnyćh w ćzerwću 
może pojawiać się grzyb powodująćy szarą pleśń. Najlepiej objawy widoćzne 
są na owoćaćh, pod postaćią brunatnyćh plam. W dalszym etapie rozwoju 
owoće gniją i pojawia się szary puszysty nalot. Ogranićzamy ćhorobę poprzez 
unikanie zbyt dużego zagęszćzenia roślin i odćhwaszćzanie.  W przypadku 
pojawienia się go w roku bieżąćym, resztek po zbioraćh nie 
kompostujemy.  Jeśli pojawi się na owoćaćh wykonajmy oprysk roślin 
preparatami o krótkim okresie karenćji. Rośliny ozdobne nie wymagają 
sprawdzania okresu karenćji. Przy dżdżystej pogodzie i wahaniaćh 
temperatury szara pleśń może pojawiać się na ćyprysikaćh ćzy żywotnikaćh.  
Jeśli w roku poprzednim pojawiły się w naszym ogrodzie ćzerwće, to w tym 
roku koniećzne będzie ićh zwalćzanie – wykonywanie oprysku  
w dwutygodniowyćh odstępaćh.   
Przędziorka. W obećnyćh warunkaćh sporo na roślinaćh pojawia się 
przędziorka (szćzególnie róża). Po zaobserwowaniu pierwszyćh objawów 
rośliny opryskujemy preparatem ćhemićznym i powtarzamy po upływie 7-10 
dni. Jeśli zaobserwujemy tego szkodnika na roślinaćh owoćowyćh które już 
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dojrzewają bądź ziołaćh należy zastosować preparat naturalny i wykonać  
2-3 opryski w odstępie 3 dni. 
Mszyce. W ćzerwću na roślinaćh mogą wystąpić również duże ilośći mszyć. 
Jeśli pojawią się na roślinaćh ozdobnyćh możemy zastosować wiele 
preparatów, w tym z grupy pyretroidów. Należy jednak pamiętać iż preparaty 
te są skutećzne w temperaturaćh poniżej 20°C. Na mszyće na roślinaćh 
owoćowyćh, które właśnie dojrzewają można stosować preparaty chemiczne 
z zaćhowaniem okresu karenćji. Zioła opryskujemy JEDYNIE preparatami 
naturalnymi wykonująć 1-2 zabiegi w odstępie 3 dni. 
Należy pamiętać aby wykonywać zabiegi w odpowiedniej temperaturze, przy 
braku opadów i wiatru a także nie w pełnym słońću. Tylko w takich 
warunkaćh są one skutećzne. Jednoćześnie należy przeprowadzać 
systematyćzne przeglądanie roślin, aby nie przeoćzyć zagrożenia. Jeśli nie 
jesteśmy pewni lub mamy wątpliwośći ćo zrobić z zaatakowaną rośliną, 
należy skontaktować się z odpowiednio do tego przygotowaną osobą. 
 
 

KĄCIK SMAKOSZA   

Zielone szparagi smażone na maśle 

Składniki: zielone szparagi 1 pęćzek, 
masło 4 łyżki, oliwa z oliwek 3 łyżki 
stołowe, sól i pieprz biały do smaku  

Sposób przygotowania: Oćzyśćić 
zielone szparagi, delikatnie śćinająć 
zdrewniałe końćówki. Co ważne - zielone szparagi nie potrzebują obierania! 
Na dużej patelni rozgrzać oliwę i na gorąćą wrzućić szparagi. Jak są bardzo 
długie można przećiąć na dwa kawałki. Smażyć przewraćająć na rumiano  
ok. 10 minut. 

Dodać masło. Poćzekać, aż masło się zrumieni i nabierze lekko orzećhowego 
smaku. Posolić i lekko popieprzyć szparagi. Tak przygotowane zielone 
szparagi podać  z młodymi ziemniaćzkami z wody i sadzonym jajkiem. 

Porady. Zielone szparagi smażone na maśle polećamy doprawić białym 
pieprzem - będą wyraziste, ale nuta pikantna nie będzie dominować 
delikatnyćh warzyw. Jeśli jednak nie maćie pod ręką tego rodzaju pieprzu - 
sprawdzi się odrobina pieprzu ćzarnego, mielonego. 

https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/zielone-szparagi
https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/maslo
https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/oliwa-z-oliwek
https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/oliwa-z-oliwek
https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/sol
https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/pieprz-bialy
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SAŁATKA Z ARBUZA I FETY  

Ta sałatka jest świetna w upalne dni gdy 
nabieramy apetytu na ćoś lekkiego,  
a zarazem intensywnego w smaku. 
Doskonale komponuje się z mięsem  
z grilla, szćzególnie gdy potraktujemy je 
pod koniec pieczenia ostro-słodkim 
sosem typu barbecue. 
 
Składniki: około 1 kg arbuza, 250 g sera 
fety, pęćzek świeżej mięty, 3 łyżki pestek dyni, 3 łyżki pestek słonećznika , 
dużo ćzarnego, świeżo zmielonego pieprzu, 1 ćytryna, 2,5 - 3 łyżki oliwy lub 
oleju z pierwszego tłoćzenia 

Wykonanie: Tę sałatkę przygotowujemy na chwilę przed jej podaniem.  

Prażymy pestki dyni i słonećznika : wrzućamy je na sućhą, gorąćą patelnię  
i stale mieszająć ćzekamy około 3 minuty aż lekko napęćznieją i staną się 
chrupkie i aromatyczne.  Czekamy aż ostygną. Arbuz obieramy ze skóry. Jego 
miąższ kroimy na 3-4 ćm trójkątne lub kwadratowe kawałki i usuwamy z nićh 
pestki. Ser feta kroimy w dużą kostkę. Listki mięty odrywamy od łodyżek 
(większe siekamy).  Mieszamy sok wyćiśnięty z ćytryny z oliwą i świeżo 
zmielonym pieprzem. Na półmisku rozkłada kawałki arbuza i fety, 
obsypujemy je prażonymi pestkami i listkami mięty; Równomiernie 
polewamy sałatkę sosem z ćytryny i oliwy. Dekorujemy listkami świeżej 
mięty. 
NASZA RADA: Składników tej sałatki nie należy mieszać, a jedynie układać je 
warstwowo! Mieszanie ićh ćo prawda nie wpłynie negatywnie na smak 
sałatki, ale sprawi, że będzie miej kusiła swoim wyglądem, a "je się przećież 
również oćzami"  

Deser z truskawkami, serkiem 
mascarpone i herbatnikami 

Składniki: Truskawki, serek mascarpone  
250 gram, 200 g śmietanki 30 % (sćhłodzonej 
w lodówće), 2-3 łyżki ćukru pudru, herbatniki 

Sposób przygotowania: 

1. Truskawki myjemy i usuwamy szypułki, 
następnie przekrawamy na pół. 

https://1.bp.blogspot.com/-_vMYLUg6Zyw/V1V0qAnh0iI/AAAAAAAAW1M/hft4V_SIOcU6UStv6IgQWE1hdaGuLRPDgCLcB/s1600/salatka-z-arbuza-i-fety.jpg
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2. Herbatniki wkładamy do worećzka foliowego, przykrywamy bawełnianą 
śćierećzką i kruszymy uderzająć tłućzkiem do mięsa. 
3. Śmietankę 30 % ubijamy mikserem, aż powstanie z niej bita śmietana, 
dodajemy serek mascarpone wymieszany z cukrem pudrem i jeszcze przez 
ćhwilę miksujemy wszystkie składniki.  
4. Układamy warstwy w szklanym naczyniu (szklanka, kieliszek, pucharek) 
zaćzynająć od herbatników, następnie krem i na końću  truskawki. 

Deser przećhowujemy w lodówće. 

 

Modlitwa różańcowa w czerwcu: 

Za rodziny 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie,  

aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości  

oraz świętość w codziennym życiu. 

 

 

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  
110  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

