
 

KATOLICKIE WYCHOWANIE RODZINNE: 

 DLACZEGO W WYCHOWANIU WAŻNE SĄ WARTOŚCI? 

Pedagodzy są dość zgodni w przekonaniu, że nie da się sensownie 
wychować dzieci bez wartości. Prowadzone są badania naukowe 
nad wartościami i ich rolą w życiu, a także ciągle dyskutuje się wokół 
stworzenia najlepszej definicji wartości, czyli nad tym, czym one są. 
Dla „zwykłej” rodziny wartością jest wszystko, co cenne i godne 
pożądania, co wyznacza życiowe cele i kryteria naszego 
postępowania. Dodatkowo, co wynika z ludzkiej potrzeby 
porządkowania świata, wartości podlegają hierarchizacji, czyli 
klasyfikacji według pewnych stopni.  

W wychowaniu dzieci bardzo wiele zalez y od tego, co dla nas – rodzico w 
stanowi wartos c  najwyz szą: Bo g, pieniądze, sława, podro z e, szczęs cie 
rodzinne czy moz e cos  innego. Pomimo tego, z e nie spisujemy naszych 
rodzinnych wartos ci w z adnym dokumencie, to doskonale wiemy, co  
w naszej rodzinie, jest najwaz niejsze, a co mniej waz ne. Ten swoisty 
system wartos ci warunkuje m.in. nasze wymagania wobec dzieci czy tez  
sposo b postępowania, kiedy złamią one ustalone zasady. Warto zatem, 
co jest tez  celem tego artykułu, aby od czasu do czasu, zastanowic  się 
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głębiej nad wartos ciami waz nymi w naszym z yciu rodzinnym. 
Dokonując takiej refleksji, dobrze jest tez  znalez c  odpowiedzi na takie 
„kluczowe” pytania:  
 

1. Co rozumiemy przez katolickie wychowanie dzieci?  

2. Co świadczy o tym, że jesteśmy rodziną katolicką?  

3. Co nam się w wychowaniu udaje, a co nie?  

4. Jak pracujemy nad tym, co się nam nie udaje?  

5. Czy powierzamy swoją rodzinę Bogu?  

 
W toku tej małz en skiej dyskusji nie sposo b tez  ominąc  kwestii: 

6. Czy nasze aktualne oddziaływania wychowawcze sprawią,  
że nasze dzieci także po katolicku wychowają swoje dzieci i czy 
to jest dla nas ważne?  

 

Wiele starszych oso b z naszej parafii ubolewa nad tym, z e ich dzieci  
i wnuki „nie garną się tak chętnie jak oni do Kos cioła”. Oczywis cie, z e 
ro z ne są przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Z analizy wyniko w badan  naukowych nad wartos ciami wynika,  
z e wysoko cenione przez rodzico w są wartos ci pragmatyczne  
i materialne, zas  wiara i zbawienie zajmują dalekie pozycje na lis cie 
wartos ci. Młodziez  z kolei dos c  często wskazuje na potrzebę 
umacniania w nich wartos ci uniwersalnych oraz rodzinnych tradycji (co 
pełni rolę czynniko w chroniących przed „ostrymi regułami 
wspo łczesnej rywalizacji”. Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, 
warunki i wydarzenia z yciowe, kto re zmniejszają prawdopodobien stwo 
wystąpienia problemo w i zaburzen . ).  

 Czynniki chroniące rodzinne: 

• silna więz  z rodzicami 
• zaangaz owanie rodzico w w z ycie dziecka 
• wsparcie ze strony rodzico w, zaspokajanie potrzeb dziecka 
(emocjonalnych, poznawczych, społecznych i materialnych) 
• zasady rodzinne, jasne oczekiwania rodzico w 



Reasumując, jasno trzeba stwierdzic , z e wartości są niezbędne  

w wychowaniu dzieci. Jes li zas  chcemy, aby to było wychowanie 

katolickie, poświęćmy więcej uwagi sprawom wiary, naszym 

codziennym praktykom religijnym, a także rozmowom  

o zbawieniu i pielęgnowaniu tradycji rodzinnych i narodowych, jakz e 

s cis le związanych z rytmem liturgicznym Kos cioła. I niech nam często 

towarzyszą zdania s w. Jana Pawła II, kto re wypowiedział w 2004 roku 

w czasie sympozjum na temat wyzwan  edukacji: 

„ (…) młodym brakuje dziś nadziei, choć mają wiele pragnień, (…) «jedną  

z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii bez 

Boga i bez Chrystusa», stawianie 

człowieka na miejscu Boga. 

Zapomnienie o Bogu doprowadziło 

do porzucenia człowieka. Punktem 

wyjścia prawdziwej edukacji musi 

być prawda o człowieku, uznanie 

jego godności i jego 

transcendentnego powołania 

(transcendentny– wykraczający 

poza zasięg ludzkiego poznania, 

czyli taki, jaki trzeba przyjąc  na 

wiarę). Patrzeć na każdego 

młodego człowieka przez taki 

pryzmat antropologiczny oznacza 

pomagać mu rozwijać to, co w nim 

najlepsze, aby wykorzystując 

wszystkie swe możliwości, mógł 

realizować to, do czego powołał go 

Bóg.” 

 

Źródło:https://swietarodzina.com/nasza-wspolnota/katolickie-wychowanie-

rodzinne-dlaczego-w-wychowaniu-wazne-sa-wartosci/ 



Kącik dla Milusińskich  

 

Witajcie w lipcu! 

 

Dzis  mam dla was kilka rymowanych zagadek. Na ich rozwiązanie 

czekam do 15 sierpnia.  

 

Do Kanaanu wędrował 

Poniewaz  Pan Bo g tak chciał 

Miał syna Izaaka 

Ojcem wierzących się stał  

 

Ma on duszę, nie ma ciała 

Stoi koło ciebie 

Dba, by nic ci się nie stało 

Bys  kiedys  był w niebie   

Dwunastu ich było 

Z Jezusem chodzili 

 Gdy poszedł do nieba 

Wszystkim Go głosili 

 

..........Noego ze zwierzętami 

......... Przymierza z przykazaniami 

 

Wysoką wiez ę ludzie budowali 

Panu doro wnac  chcieli 

Bo g im za karę pomieszał języki 

Z eby się nie rozumieli 

Ta księga na księgami 

Boz ym Słowem zwana 

Przez chrzes cijan na s wiecie 

Często jest czytana 

Sakrament dojrzałos ci 

Tak go nazywamy 

Dary Ducha S więtego 

Wraz z nim otrzymamy 

 

Następca apostoło w 

Diecezją się zajmuje 

Wys więca nam kapłano w 

I młodziez  bierzmuje 

Przypada zawsze w czwartek 

Z procesją wtedy idziemy 

I za Najs więtszy Sakrament 

Bogu dziękujemy
  

 
 

 
Zadania z poprzedniego numeru rozwiązała Maja Wankowicz, Gratulacje!  

(HŁ) 
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AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 
Sakrament Chrztu Świętego  
w czerwcu przyjęli: 
- Zuzanna Bożena Osuch – Stary 
Zagór 
- Ewelina Ostrowska - Stary Zagór   
 
Sakrament Małżeństwa  
w czerwcu: 
- Jakub Dominik Kasperowicz  
i Kamila Alicja Kowalewska - 
Bronków 
 
Do wieczności w czerwcu 
odeszli: 
- śp. Marek Babul  
 

Intencje mszalne w kościele  
w Dychowie: 

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

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych) 

 
LIPIEC 2022  
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 uczestników pogrzebu 
SOBOTA 09.07.2022  
godz. 17.00 – śp. Marek Babul  
w 30 dni po śmierci 
NIEDZIELA 10.07.2022 
godz. 8.00 – śp. Maria, Szymon, 
Wiktoria, Teresa Margas 

godz. 11.00 – śp. Jerzy Załużny  
w 28 rocznicę śmierci 
ŚRODA 13.07.2022   
godz. 18.00 – śp. Aniela Kołodziej – 
od rodziny Łabędzkich 
PIĄTEK 15.07.2022  
godz. 18.00 – dziękczynna za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla wnuczki Ani 
SOBOTA 16.07.2022  
godz. 17.00 – śp. Maria, Czesław 
Trzaskowscy 
NIEDZIELA 17.07.2022 
godz. 8.00 – śp. Edward, Lidia, 
Stefan Burzyńscy i zmarli z rodziny, 
śp. Eugeniusz Zieliński 
godz. 11.00 – w intencji Mirosława 
Pilazy o łaskę uzdrowienia i Boże 
błogosławieństwo   
ŚRODA 20.07.2022   
godz. 18.00 – dziękczynno-błagalna 
z okazji imienin męża 
PIĄTEK 22.07.2022  
godz. 18.00 – śp. Anna, Jan, Tadeusz 
SOBOTA 23.07.2022 
godz. 15.00 – ślub: Agnieszka 
Majewska i Zbigniew Tomaszewski 
godz. 17.00 – w intencji męża  
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 
NIEDZIELA 24.07.2022 
godz. 8.00 – w intencji P. Anny 
Kasprzyk z okazji imienin – od 
parafian 
godz. 11.00 – śp. Zygmunt 
Terczewski w 30 rocznicę śmierci – 
od córki z rodziną  
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SOBOTA 30.07.2022 
godz. 17.00 – śp. Jerzy Grek  
w 2 rocznicę śmierci 
NIEDZIELA 31.07.2022 
godz. 8.00 – śp. Anna Mielnik, 
imieninowa – od syna z rodziną 
godz. 11.00 – śp. Delfina, Weronika 
Hrycewicz  
 
SIERPIEŃ 2022 
ŚRODA 03.08.2022   
godz. 18.00 – w intencji Marcela  
z okazji 18 urodzin – od rodziców  
PIĄTEK 05.08.2022  
godz. 18.00 – w intencji ks. Marka 
dziękczynno - błagalna 
SOBOTA 06.08.2022 
godz. 11.00 – za parafian 
godz. 16.00 – ślub: Weronika 
Kozłowska i Michał Jakubczak 
NIEDZIELA 07.08.2022 
godz. 8.00 – śp. Helena, Marianna 
godz. 11.00 – w intencji męża 
Sławomira z okazji urodzin 
ŚRODA 10.08.2022   
godz. 10.00 – za parafian 
PIĄTEK 12.08.2022  
godz. 18.00 – śp. Marek Babul – od 
pracowników Ośrodka Zdrowia 
TERAPIA Krosno Odrz. 
SOBOTA 13.08.2022  
godz. 17.00 – śp. Michalina Brodko 
– od Renaty z rodziną 
NIEDZIELA 14.08.2022 
godz. 8.00 – śp. Helena, Ryszard, 
Alicja Kret 
godz. 11.00 – śp. Józef Kasprzyk 
PONIEDZIAŁEK 15.08.2022 
godz. 8.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

godz. 11.00 – w intencji P. Marii 
Piechockiej z okazji Imienin 
PIĄTEK 19.08.2022  
godz. 15.00 – ślub: Anna Czerepak  
i Tomasz Koropczuk  
SOBOTA 20.08.2022  
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 21.08.2022 
godz. 8.00 – śp. Bazyli, Anna, Józef 
Grabowy – od sąsiadów z ulicy 
Strumykowej 
godz. 11.00 – w intencji P. Marii  
z okazji urodzin i imienin – od córki 
Anny z rodziną 
PIĄTEK 26.08.2022  
godz. 18.00 – w intencji naszej 
Ojczyzny Polski  
SOBOTA 27.08.2022  
godz. 17.00 – za parafian 
NIEDZIELA 28.08.2022 
godz. 8.00 – śp. Marek Babul –  
od Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej 
godz. 11.00 – o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodzin: Klinik, 
Korzeniowscy, Jabłońscy 
ŚRODA 31.08.2022   
godz. 18.00 – za parafian 
 
WRZESIEŃ 2022 
CZWARTEK 01.09.2022   
godz. 8.00 – w intencji dzieci oraz 
nauczycieli z okazji rozpoczęcia 
Nowego Roku Szkolnego  
PIĄTEK 02.09.2022  
godz. 18.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
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SOBOTA 03.09.2022  
godz. 17.00 – śp. Stefan Kowal, 
imieninowa 
NIEDZIELA 04.09.2022 
godz. 8.00 – za parafian 
godz. 11.00 – śp. Władysław, Julia, 
Jan, Stelmaszuk, śp. Andrzej, Maria 
Bierka 

 
Intencje mszalne  

w kościele w Bronkowie: 
  
LIPIEC 2022  
NIEDZIELA 03.07.2022 
godz. 9.30 –  śp. Eugeniusz Tracz  
w 40 rocznicę śmierci    
NIEDZIELA 10.07.2022 
godz. 9.30 –  śp. Józefa, Leon, 
Roman Mucha    
NIEDZIELA 17.07.2022 
godz. 9.30 – Odpust - za Parafian 
godz. 9.30 – śp. Marianna 
Maćkowiak – od rodziny 
Ciupińskich 
NIEDZIELA 24.07.2022 
godz. 9.30 –  śp. zmarli z rodziny 
Podsada i Maćkowiak    
NIEDZIELA 31.07.2022 
godz. 9.30 –  śp. Leszek Maćkowiak 
– od kuzyna Jana Maćkowiak z żoną 
z Wrąbczyna 
 
SIERPIEŃ 2022  
NIEDZIELA 07.08.2022 
godz. 9.30 –  śp. Michalina Brodko – 
od rodziny Dusiów    
NIEDZIELA 14.08.2022 
godz. 9.30 –  śp. Stanisława, 
Franciszek Sobscy, śp. Bożena 
Siuda    

PONIEDZIAŁEK 15.08.2022 
godz. 9.30 –  śp. Wanda, Eugeniusz, 
Michał Krygier    
NIEDZIELA 21.08.2022 
godz. 9.30 –  śp. Gabriel Sapikowski    
NIEDZIELA 28.08.2022 
godz. 9.30 –  śp. Marianna, Zdzisław 
i śp. brat Zdzisław Pietrzyk     
 
WRZESIEŃ 2022 
NIEDZIELA 04.09.2022 
godz. 9.30 – śp. Leszek Maćkowiak 
– od kuzyna Mariana z Anną 
Maćkowiak oraz dziećmi i ich 
rodzinami    

 
Intencje mszalne  

w kościele w Brzózce: 
 

LIPIEC 2022  
NIEDZIELA 03.07.2022 
godz. 12.30 – w intencji Elizy Haber 
z okazji 1 urodzin 
NIEDZIELA 10.07.2022 
godz. 12.30 – za ofiary ludobójstwa 
na Wołyniu i Podolu 
NIEDZIELA 17.07.2022 
godz. 12.30 – w intencji P. Janiny  
i Andrzeja Szulc z okazji 50 
rocznicy ślubu 
NIEDZIELA 24.07.2022 
godz. 12.30 – śp. Anna, Stefania, 
Paweł Jan Myśków 
NIEDZIELA 31.07.2022 
godz. 12.30 – za parafian 
 
SIERPIEŃ 2022  
NIEDZIELA 07.08.2022 
godz. 12.30 – za parafian 
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NIEDZIELA 14.08.2022 
godz. 12.30 – za parafian 
PONIEDZIAŁEK 15.08.2022 
godz. 12.30 – w intencji Marii z 
okazji imienin 
NIEDZIELA 21.08.2022 
godz. 12.30 – za parafian 
 
 

NIEDZIELA 28.08.2022 
godz. 12.30 – za parafian 

WRZESIEŃ 2022 
NIEDZIELA 04.09.2022 
godz. 12.30 – śp. Maria, Franciszek, 
Krzysztof Soleccy    
 

(MK)                             

 

 

INFORMACJE POAK  

Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.  

„Z zawierzeniem bł. Prymasa idziemy do Maryi”. 

Po latach przerwy związanej z pandemią powrócono do przemarszu 

modlitewnego, który przez lata wpisał się w Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji 

Katolickiej na Jasną górę. Krzyż, baner Akcji Katolickiej w Polsce, blisko 

czterdzieści sztandarów, orkiestra poprowadzili nas przed Szczyt jasnej Góry. 

Organizacyjnie i modlitewnie tę część pielgrzymki poprowadziła Akcja 

Katolicka Diecezji Tarnowskiej.  

Wędrując Alejami NMP pielgrzymi z Akcji Katolickiej pozdrawiali 

mieszkańców Częstochowy. Z różańcem w ręku w duchu nauczania Prymasa 

Tysiąclecia podążali do Królowej Polski. 

Na Jasnogórskim Szczycie w dniu 19 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 miała 

miejsce Msza św., która stanowiła uwieńczenie 26 Pielgrzymki Akcji 

Katolickiej na Jasną Górę. Eucharystii przewodniczył metropolita 

częstochowski, abp Wacław Depo. 

W swojej homilii metropolita częstochowski podkreślił, że podobnie jak 

Prymas Tysiąclecia członkowie Akcji Katolickiej powinni się wzajemnie 

umacniać oraz „wypraszać potrzebne siły tak, jak Maryja w Wieczerniku  

z Apostołami, po to, żeby odnawiać swoją miłość do Chrystusa”. Arcybiskup 

Depo przypomniał również, że zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest nie 
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tylko dawanie świadectwa biskupów, życia, ale przede wszystkim, 

„wprowadzanie Boga w nasz ludzki świat”. „Akcja Katolicka to nie tylko 

akcyjność, ale też stałe formacyjne zadanie modlitwy i zawierzenia”, 

stwierdził arcybiskup Depo. 

W homilii nie zabrakło również odniesień do kwestii jedności  

w różnorodnych wymiarach w Kościoła. Metropolita częstochowski 

przypomniał również, o tym, że w obecnej dobie kompromis z duchem tego 

świata jest zachowaniem obcym uczniowi Chrystusa, który swoje relacje 

buduje z Bogiem w Chrystusie Jezusie. 

Droga Maryjna bł. kard. Stefana Wyszyńskiego jest dla nas oddechem wiary”, 

stwierdził arcybiskup Depo. Jednocześnie przypomniał członkom Akcji 

Katolickiej, że to właśnie Prymas Wyszyński, pośród różnorodnych bolesnych 

doświadczeń zwracał uwagę na pilną potrzebę wplecenia wartości 

chrześcijańskich w życie społeczne Polaków. Dlatego członkowie Akcji 

Katolickiej powinni być świadomi faktu „wspólnego przeżywania wiary w jej 

aspekcie społecznym”.  

„Z bł. kard. Stefanem do Maryi – to jest 

nasza droga”, stwierdził arcybiskup 

Wacław Depo. 

Na zakończenie Eucharystii, prezes KIAK 

Urszula Furtak, wraz  

z wiceprezesami zarządu, odczytała akt 

zawierzenia Akcji Katolickiej Matce 

Bożej. Tuż po zakończeniu Eucharystii 

liczne grupy pielgrzymów Akcji 

Katolickiej z Polski, spędziły czas na 

Jasnej Górze na osobistej i wspólnotowej 

modlitwie. 

 

 

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce 
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PORADY OGRODNICZE  

NA LIPIEC I SIERPIEŃ  
 

Lipiec w ogrodzie:  

Krzewom róż usuwamy pędy wyrastające z podkładek i przekwitłe 

kwiatostany oraz zasilamy nawozem dla róż. Żywopłoty należy przynajmniej 

raz w miesiącu delikatnie przystrzyc. Przycinamy młode pędy na jednakowej 

wysokości, skracając je przynajmniej o połowę. Jeśli chcemy mocniej 

ograniczyć wzrost, pozostawiamy tylko 2–3 cm nowych przyrostów. Najlepiej 

ciąć żywopłot przy pochmurnej pogodzie – wtedy słońce nie poparzy świeżo 

odsłoniętych liści. 

Przesadzamy i rozmnażamy przez podział byliny skalne i rośliny okrywowe 

kwitnące wiosną w ten sposób, aby każda część miała zdrowy i dobrze 

rozwinięty system korzeniowy.Niektóre rośliny (między innymi ostróżka, 

tojad, szałwia szkarłatna, lwia paszcza) zakwitną ponownie, jeśli przytniemy 

je zaraz po pierwszym kwitnieniu. W pierwszej połowie lipca można wysiać 

rośliny jednoroczne, które zdążą zakwitnąć przed jesiennymi chłodami. 

Wysiewamy także rośliny dwuletnie (takie, jak malwy, stokrotki, bratki  

i niezapominajki), które zakwitną w następnym sezonie. Rośliny pikujemy  

3–4 tygodnie po siewie, gdy mają po trzy listki. 

Krzewy i drzewa mają w tym okresie duże zapotrzebowanie na wodę, 

dodatkowo w tym miesiącu zazwyczaj panują wysokie temperatury. Dlatego 

nie zapominajmy o ich podlewaniu. Gałęzie, które uginają się pod ciężarem 

owoców, należy zabezpieczyć przed złamaniem podpierając drewnianymi 

tyczkami lub podwiązując do grubszych konarów. Sprawdzamy, pod jakim 

kątem rosną pędy na młodych drzewkach – jeśli rosną zbyt pionowo do góry, 

delikatnie odginamy do poziomu, na przykład odginając przy pomocy 

sznurka. Po zakończonych zbiorach truskawek należy uporządkować grządki. 

Przycinamy liście i wygrabiamy je wraz ze ściółką, którą wyłożone były 

międzyrzędzia; usuwamy chwasty, rozłogi oraz zasilamy rośliny nawozami  

i spulchniamy glebę.. Pod koniec lipca, po zbiorach malin, wycinamy stare, 

zasychające pędy, natomiast pozostawione pędy tegoroczne przywiązujemy 

do podpór, aby podczas silnych wiatrów nie wyłamywały się. 

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/ostrozka-ogrodowa-odmiany-uprawa-pielegnacja-wymagania-aa-TyVZ-wwV7-XWJ7.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/szalwia-lekarska-wlasciwosci-lecznicze-i-zastosowanie-szalwi-aa-Z2dN-fpF6-f9Cd.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/kwitnace-rosliny-jednoroczne-uprawiane-z-siewu-i-z-rozsady-aa-jz4X-i1ge-AYUS.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/bratki-ogrodowe-aa-oQ5A-qsE6-r6rz.html
https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/niezapominajka-i-jej-kuzynki-uludka-i-brunnera-aa-4u5Z-WhLW-AZiN.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/truskawki-uprawa-truskawek-i-odmiany-aa-R7X2-2D9y-qowg.html
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Cały lipiec grządki z warzywami należy systematycznie odchwaszczać  

i wzruszać glebę w międzyrzędziach. Jeśli panuje susza, konieczne jest 

podlewanie.  

W tym miesiącu zbieramy m.in. groch zielony, fasolę szparagową, wczesne  

i średnio wczesne kapusty, ogórki, cukinie, kabaczki, bób, sałaty, buraki, 

pietruszkę, marchew. 

  

Sierpień w ogrodzie: 

Na przełomie lipca  

i sierpnia można już 

zbierać pomidory, ogórki, 

cukinie, fasolkę 

szparagową, buraki, 

marchew i wiele innych 

pysznych, zdrowych, 

własnoręcznie 

wyhodowanych roślin. 

Dbamy o ich dalszą pielęgnację — regularne odchwaszczanie i podlewanie. 

Statystycznie sierpień jest mniej deszczowy niż lipiec, a wiele roślin 

rodzących cały czas owoce, a także roślin młodych, np. wysianych na poplony, 

potrzebuje stale wilgotnego podłoża. Dzięki temu będą mogły prawidłowo się 

rozwijać. 

W drugiej połowie sierpnia zwróćmy szczególną uwagę na pomidory. O tej 

porze często pojawiają się już na tych roślinach choroby grzybowe. Jeżeli 

chcemy przedłużyć zbiory, a zauważymy niepokojące plamy na liściach, 

możemy wykonać oprysk  

A wracając do sierpniowych zbiorów, z krzewów owocowych zrywamy teraz 

m.in. maliny, jeżyny i borówki, a z drzew brzoskwinie oraz wczesne odmiany 

jabłek, gruszek i śliwek. Zrywamy je stopniowo w miarę dojrzewania, część 

zjadamy na bieżąco, a część przeznaczamy na przetwory. 

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/cukinia-wlasciwosci-cukinii-aa-me8b-G2BH-k793.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/uprawa-marchwi-w-ogrodzie-marchew-w-ogrodzie-warzywnym-aa-qgyq-q2T2-QfNa.html
https://muratordom.pl/galeria/galeria-lipiec-owoce-i-warzywa/gg-agMg-QkeZ-SaH6/gp-Cs7K-2n2Z-quLE
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Zbieramy też kwiaty na letnie 

bukiety. Na rabatach cudownie 

prezentują się o tej porze dalie, 

które jak najbardziej możemy 

ścinać do wazonów. Są to 

fascynujące rośliny, bardzo 

różnorodne pod względem 

gatunków i odmian.  

 Przypominamy, że druga połowa 

sierpnia to ostatni moment, żeby 

przyciąć żywopłoty liściaste, które tego wymagają, jak np. żywopłoty z grabu 

lub buku. Wszystkie rany powstałe po cięciu muszą zdążyć zabliźnić się przed 

zimą, a nowe przyrosty, które się pojawią, muszą mieć czas, żeby zdrewnieć. 

Po cięciu czeka nas sprzątanie wszystkich fragmentów roślin, które zostały 

oddzielone od roślin, co przypomina nam o zbliżającej się wielkimi krokami 

jesieni. 

 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Sałatka z arbuzem i fetą 
 

Składniki:  

 

Obrany arbuz: 0,5 kg 

ser feta: 200 – 250 g 

borówki: 0,5 szklanki 

słonecznik: 1/3 szklanki (lub więcej jeśli lubisz) 

sok z limonki: 2 łyżki 

oliwa z oliwek extra virgin: 2 łyżki 

posiekana świeża mięta: 1 – 2 łyżki, szczypta soli 

 

Fetę można pokroić lub połamać na kawałki. Dodajemy do pokrojonego 

arbuza. 

Wsypujemy podprażony słonecznik oraz czyste borówki. 
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Z soku z limonki, oliwy z oliwek oraz posiekanej mięty przygotowujemy sos. 

Doprawiamy go delikatnie solą. Jeśli nie masz lub nie lubisz mięty, możesz ją 

zastąpić świeżą bazylią. 

Składniki sałatki polewamy dressingiem i delikatnie mieszamy. 

Sałatka jest tak dobra, że często przygotowujemy ją bez dressingu lub 

dodajemy do niej tylko sam sok z limonki i też smakuje wyśmienicie  

 

Kurczak z ananasem w sosie pomidorowym 

 

Składniki: 

 

60 dag filetu z kurczaka 

Przyprawy: słodka papryka  

w proszku, chili, imbir, 

kurkuma, sól, pieprz czarny, 

oregano, majeranek 

2 łyżki mąki ziemniaczanej,  

2 łyżki oleju,  

20 dag cebuli (waga po obraniu),  

30 dag czerwonej papryki (waga po obraniu)  

30 dag ananasa (świeżego lub z puszki), 

2 ząbki czosnku, 

1 szklanka wody, 

1-2 łyżki koncentratu pomidorowego,  

Do dekoracji:  

Sezam 

 

Sposób wykonania: 

Filet z kurczaka opłukać, osuszyć i pokroić w dużą kostkę. Oprószyć szczyptą 

słodkiej papryki w proszku, chili, imbirem, kurkumą, solą i czarnym 

pieprzem. Dodać mąkę ziemniaczaną i całość razem wymieszać.  

Na patelni rozgrzać olej, przełożyć kawałki kurczaka i obsmażyć z każdej 

strony.  

Cebulę obrać z łusek, opłukać i pokroić w dużą kostkę. Czerwoną paprykę 

rozkroić, oczyścić, opłukać i również pokroić w dużą kostkę. Następnie razem 

http://1.bp.blogspot.com/_PKQjyC7fb20/TO45e-0ajqI/AAAAAAAACJg/r5tX0qtz0I8/s1600/kurczak+z+pomidorami+i+ananasem-15.JPG
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przełożyć do kurczaka, wymieszać i smażyć do momentu, aż cebula się 

zeszkli.  

Ananasa pokroić w dużą kostkę. Czosnek obrać z łusek, opłukać i zmiażdżyć. 

Razem z ananasem przełożyć do warzyw z mięsem. Wymieszać i smażyć 

razem 2 minutki, później wlać wodę i zagotować.  

Dodać koncentrat pomidorowy, całość razem wymieszać i dusić pod 

przykryciem na małym ogniu przez około 7 minut. Na koniec dodać szczyptę 

oregano, majeranku i przyprawić do smaku solą i czarnym pieprzem.  

Podawać z ryżem, kaszą lub ulubionym makaronem.  

Podane składniki wystarczą na około 4 porcje.  

 

Cukiniowe ciasto pod kokosową 

bezą 

 

Składniki: 

Kruche ciasto:  

2 szklanki mąki pszennej, 

1 szklanka mąki krupczatki, 

6 łyżek cukru pudru, 

1 łyżeczka cukru waniliowego , 

½ łyżeczki kardamonu, 

1 ½ łyżeczki proszku do 

pieczenia, 

20 dag masła ,  

6 żółtek , 

1 łyżka śmietany 18%  

 

Masa cukiniowa z pomarańczową nutką:  

1 kg cukinii (waga po obraniu), 

30 dag pomarańczy (1 duża) , 

2 galaretki pomarańczowe  

Beza kokosowa:  

6 białek , sól , ¾ szklanki cukru , 20 dag wiórek koksowych , 2 łyżki oleju,  

2 łyżki mąki ziemniaczanej  

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F474x%2F03%2F79%2Fe1%2F0379e1a58a2a539390fe3e48a102cdee.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F701013498224012631%2F&tbnid=WLrkUy9F1GlGxM&vet=12ahUKEwiM8oy34tf4AhWHlYsKHQEUAZcQMygAegUIARCyAQ..i&docid=ZFvjypB3DgEY5M&w=474&h=356&q=cukiniowe%20ciasto%20pod%20kokosow%C4%85%20bez%C4%85&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiM8oy34tf4AhWHlYsKHQEUAZcQMygAegUIARCyAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F474x%2F03%2F79%2Fe1%2F0379e1a58a2a539390fe3e48a102cdee.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F701013498224012631%2F&tbnid=WLrkUy9F1GlGxM&vet=12ahUKEwiM8oy34tf4AhWHlYsKHQEUAZcQMygAegUIARCyAQ..i&docid=ZFvjypB3DgEY5M&w=474&h=356&q=cukiniowe%20ciasto%20pod%20kokosow%C4%85%20bez%C4%85&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiM8oy34tf4AhWHlYsKHQEUAZcQMygAegUIARCyAQ
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Polewa czekoladowa:  

5 dag gorzkiej czekolady, 4 łyżki mleka , 4 łyżki wody (przegotowanej) , 

2 łyżeczki masła 

Sposób wykonania: 

Do miski wsypać mąkę pszenną, mąkę krupczatkę, cukier puder, cukier 

waniliowy, kardamon i proszek do pieczenia. Dodać masło, żółtka i śmietanę. 

Całość razem posiekać nożem, wymieszać i wyrobić kruche ciasto. Schłodzić 

w lodówce, a następnie rozłożyć w prostokątnej formie o wymiarach 25 na 36 

cm wyłożonej papierem do pieczenia. Nakłuć widelcem, włożyć do 

nagrzanego piekarnika i piec przez około 30 minut w temperaturze 175 °C.  

Cukinię obrać ze skórki, oczyścić z pestek, opłukać i pokroić w kostkę. 

Pomarańczę umyć, sparzyć, osuszyć i otrzeć na skórki na tarce o małych 

oczkach. Następnie przekroić ją i wycisnąć sok (potrzebujemy ¾ szklanki 

soku, jeśli tyle nie będzie to uzupełnić wodą). Do cukinii dodać skórkę i sok  

z pomarańczy. Razem wymieszać i dusić na małym ogniu, aż cukinia zmięknie. 

Następnie zdjąć z ognia i zmiksować blenderem na gładką masę. Wsypać 

galaretki pomarańczowe w proszku, dokładnie razem rozmieszać  

i pozostawić do stężenia.  

Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Dodać cukier i dalej ubijać, aby 

cukier się rozpuścił. Dodać wiórki kokosowe, olej, mąkę ziemniaczaną i razem 

zmiksować. Gotową bezę kokosową wyłożyć do drugiej takiej samej formy 

prostokątnej wyłożonej papierem do pieczenia. Włożyć do nagrzanego 

piekarnika i piec przez około 20 minut w temperaturze 175 °C. (najlepiej 

upiec go na samym początku, i mieć gotowego do złożenia ciasta).  

Na podpieczone kruche ciasto wyłożyć tężejącą masę cukiniową, a na niej 

rozłożyć bezę koksową. Lekko docisnąć i włożyć do lodówki, do schłodzenia.  

Gorzką czekoladę połamać na kawałki i przełożyć do garnka. Dodać mleko, 

wodę i masło. Wymieszać, cały czas podgrzewając aby składniki się połączyły. 

Lekko ostudzić i polać ciasto w tzw. esy-floresy.  
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Modlitwa różańcowa w lipcu: 

Za osoby starsze  

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, 

aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość 

z nadzieją i odpowiedzialnością. 

 

 

Modlitwa różańcowa w sierpniu: 

Za małych i średnich przedsiębiorców 

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem 

gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania 

swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją. 

 

 

 

Jezu  U fam 

Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B ożego  
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mszaln e ,  ogł oszenia ,  in for macje  

Wy dawca  
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czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  
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