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MARYJNOŚĆ  

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

Październik jest miesiącem modlitwy 
różańcowej kierowanej do Matki Bożej.  
W tym również miesiącu wspominamy 

świętego Jana Pawła II,  
który swoje życie zawierzył Maryi 

 

Jeden z niepolskich autoro w, Robert Pannet, 
napisał ponad 20 lat temu: „Papiez  wybrany 
16 paz dziernika 1978 r. (po bardzo kro tkim 
pontyfikacie Jana Pawła I), Jan Paweł II, 
wczes niej arcybiskup krakowski, kardynał 
Karol Wojtyła, przynio sł poboz nos ci maryjnej nowe tchnienie 
i zwielokrotniony zapał”.  

Z kolei włoski mariolog Stefano De Fiores stwierdził: „Z aden papiez  nie 
przeznaczył tyle miejsca Maryi w katechezie i w wyraz eniach kultu, z aden nie 
uczynił tyle pielgrzymek do tej geografii łaski, jaką stanowią na całym s wiecie 
sanktuaria maryjne, z aden nie pos więcił Matce Boz ej tyle razy narodo w, 
kontynento w, Kos cioła i całego s wiata, co Papiez  Wojtyła”. 

JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 
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Rzeczywis cie, Jan Paweł II odwiedził ponad sto sanktuario w maryjnych 
znanych na całym s wiecie, wykładając tam doktrynę Kos cioła katolickiego  
o Matce Boz ej, przypominając kaz de ujęte w Ewangelii wydarzenie z Jej z ycia 
i zawierzając Jej opiece Kos cio ł powszechny, Kos cioły partykularne, narody  
i siebie samego. 

Sam Ojciec S więty wyznał Andrzejowi Frossardowi, z e gdy podczas wojny 
pracował w podkrakowskiej fabryce sody, lektura Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny s w. Ludwika Grignon de Montfort 
wywołała przełom w jego z yciu duchowym. „Jes li dawniej zachowywałem 
dystans – mo wi Jan Paweł II – obawiając się, z e poboz nos c  maryjna przesłoni 
mi Chrystusa zamiast ustąpic  Mu miejsca, to dzięki temu traktatowi pojąłem, 
z e w istocie rzeczy jest odwrotnie. Nasza relacja z Matką Boz ą jest 
bezpos rednim skutkiem naszego zespolenia z misterium Chrystusa. Nie ma 
więc mowy, by Jedno z nich mogło przesłonic  Drugie”. W tym włas nie duchu 
winnis my rozumiec  dewizę Ojca S więtego: „Cały Two j Maryjo –Totus Tuus”. 

Na wskros  chrystocentryczna teologia Jana Pawła II, kto rą dokumentuje 
programowa encyklika Redemptor Hominis, tworzy w jego z yciu i nauczaniu 
wspaniałą symbiozę z poboz nos cią maryjną. Teologia ta wyrosła na gruncie 
chrystocentrycznej, pasyjnej i maryjnej poboz nos ci Kos cioła polskiego, co 
potwierdził znowu sam Papiez : „Mogę przyznac  – stwierdził wobec Frossarda 
– z e tam (na Jasnej Go rze), w poboz nos ci ludu, do kto rego nalez ę, znalazłem 
to samo, co odkryłem w Traktacie. 

Maryjnos c  Jana Pawła II analizowało wielu autoro w i często była ona 
przedmiotem refleksji sympozjo w i sesji naukowych. 

Przypomnijmy chociaz by najbardziej istotne maryjne gesty Papiez a, mające 
zasięg ogo lnoeklezjalny i ogo lnos wiatowy, pomijając oczywis cie maryjne 
passusy, na ogo ł zakon czenia, prawie wszystkich waz niejszych dokumento w, 
encyklik i adhortacji apostolskich, aby po z niej zsyntetyzowac  całos ciowo 
maryjną duchowos c  Jana Pawła II: 

• umieszczenie maryjnego symbolu M w herbie papieskim i przyjęcie 
hasła Totus Tuus za dewizę pontyfikatu (1978) 

• pos więcenie s wiata Niepokalanemu Sercu Maryi (25 III 1984) 
• zatwierdzenie Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie (1986) 
• opublikowanie encykliki maryjnej Redemptoris Mater (25 III 1987) 
• ogłoszenie Roku Maryjnego (Pięc dziesiątnica 1987 – Wniebowzięcie 1988) 
• zatwierdzenie Katechizmu Kościoła Katolickiego z wykładnią 
mariologiczną (11 X 1992) 

• wygłoszenie maryjnego cyklu katechez podczas audiencji s rodowych  
(6 IX 1995 – 12 XI 1997), stanowiącego prawdziwy Corpus Mariologicum 
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• wizyta na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie  
(10 XIII 1998) 

• ogłoszenie trzeciej tajemnicy fatimskiej (26 VI 2000) 
• opublikowanie listu apostolskiego Providentialis gratiae eventus  
o szkaplerzu karmelitan skim (25 III 2001) 

• wydanie listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae i ubogacenie 
modlitwy ro z an cowej nowymi tajemnicami s wiatła i (16 X 2002) 

• ogłoszenie Roku Ro z an ca (od paz dziernika 2002 do paz dziernika 2003) 
• zawierzenie w matczyne ręce Maryi Kos cioła, Polski i całej ludzkos ci  
w swoim testamencie (2005). 

Zaro wno duchowos c , jak i apostolstwo piotrowe s w. Jana Pawła II, zawierało 
się w słowach Totus Tuus – cały Two j. Ten program z ycia, streszczony ro wniez  
w Testamencie Papieżą, miał wymiar na wskros  maryjny. Ojciec S więty 
samego siebie i wszystko, czym z ył, powierzał z ufnos cią Maryi, jak syn Matce. 
Często uz ywał okres lenia „zawierzenie”. Juz  w 1979 r., w czasie pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny wyznał na Jasnej Go rze, z e jest „człowiekiem 
zawierzenia” i jeszcze raz oddał się w macierzyn ską niewolę miłos ci wedle 
sło w swego zawołania: Totus Tuus. Od Matki Boz ej uczył się zaro wno 
pokładania ufnos ci w Bogu, jak i bycia dyspozycyjnym dla Pana, a w Nim – dla 
Kos cioła i kaz dego człowieka. Często przypominał naukę Soboru, z e Maryja 
„pos więciła samą siebie (…) osobie i dziełu Syna swego, pod Jego 
zwierzchnictwem i wespo ł z Nim (…) słuz ąc tajemnicy odkupienia” (8 I 1997). 

W swej papieskiej katechezie Ojciec S więty ukazywał Maryję w tajemnicy 
Boga Tro jjedynego, w s wietle odwiecznego planu Boga dotyczącego 
odkupienia s wiata. „Boski plan zbawienia – zacytujmy – kto ry został nam 
objawiony wraz z przyjs ciem Chrystusa, jest odwieczny. Jest on takz e 
odwiecznie związany z Chrystusem. W całokształcie tego planu, kto ry ogarnia 
wszystkich ludzi, szczego lne miejsce zajmuje niewiasta, jako Matka Tego,  
z kto rym Ojciec odwiecznie związał dzieło zbawienia” (RM 7). 

Dla Jana Pawła II Maryja była Matką Chrystusa, Wcielonego Syna Boz ego  
i Matką Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kos cioła. Ojciec S więty nie 
zapomniał nigdy o tym, z e Maryja, jakkolwiek była najznakomitszym 
członkiem Kos cioła, potrzebowała jednak odkupienia, co sprawiło, z e nalez y 
do wspo lnoty odkupionych. Z tego względu „jako członek Kos cioła, Maryja 
oddała na słuz bę braciom swoją osobistą s więtos c  – owoc łaski Boz ej oraz Jej 
wiernej wspo łpracy. Dlatego nadal niesie Ona dla wszystkich chrzes cijan 
skuteczną pomoc w ich walce z grzechem oraz nieustanną zachętę, by z yli jako 
odkupieni przez Chrystusa, us więceni przez Ducha, jako dzieci Ojca” (30 VII 
1997). Maryja, jako dziewicza Matka, jest dla Kos cioła wspaniałym 
przykładem: „Patrząc na Maryję, wierzący uczy się z yc  w najgłębszej komunii 
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z Chrystusem, is c  za Nim z z ywą wiarą, pokładac  w Nim swoją ufnos c   
i nadzieję, kochając Go całym swym jestestwem” (6 VIII 1997). Co więcej, 
Maryja, kto ra przez całe ziemskie z ycie wsłuchiwała się w głos Boz y, uczy tego 
nas ladowco w swego Syna i wzywa ich, by „czynili to, co Jezus im powie” (por. 
J 2, 5); Maryja jest tez  dla wspo lnoty wierzących przykładem głębokiej 
modlitwy, „kaz dej formy modlitwy”. Od Niej kaz dy chrzes cijanin powinien tez  
uczyc  się, jak dawac  Bogu siebie w wierze i miłos ci. Ponadto w Maryi Kos cio ł 
odnajduje wzo r miłos ci do kaz dego człowieka. Jan Paweł II, kto ry głosił 
nieustannie prawdę o godnos ci człowieka i bronił jego praw, często 
rozwaz ając o Matce Boz ej nawiązywał do godnos ci kobiety i w Matce 
Chrystusa, nazywanej najlepszym wyrazem geniuszu kobiecego, wskazywał 
wzo r i wsparcie dla kaz dej kobiety (Mulieris dignitatem, nr 30-31). 

Janowi Pawłowi II chodziło przede wszystkim o jedno: o autentyczną 
duchowos c  maryjną. W 48 numerze encykliki Redemptoris Mater Ojciec 
S więty wyznał to bardzo jasno: „Chodzi zas  tutaj nie tylko o samą naukę wiary, 
ale o z ycie z wiary – w tym wypadku więc o autentyczną duchowość maryjną 
w s wietle całej Tradycji, a w szczego lnos ci o taką duchowos c , do jakiej wzywa 
nas Sobo r”. W przypisie Jan Paweł II wskazał tutaj 66 i 67 numer soborowej 
Konstytucji dogmatycznej o Kos ciele – Lumen Gentium, poprzez co pragnął 
wskazac , by poboz nos c  maryjną chrzes cijan cechowały nie tylko wyrazy czci 
wobec Jezusowej Matki, ale, by z ycie na wzo r Maryi i odtwarzanie Jej postaw 
było obecne w codziennym ich z yciu. 

Tak rozumiana duchowos c  maryjna jest oczywis cie o wiele bardziej 
zobowiązująca, dlatego tez  moz e byc  ona mniej atrakcyjna. Ale o taką 
duchowos c  Jan Paweł II zabiegał i własnym z yciem najlepiej o niej s wiadczył, 
będąc cały dla Boga i dla bliz nich – na wzo r Maryi. Zsyntetyzował to  
w zakon czeniu swej encykliki maryjnej, stwierdzając, z e „Kos cio ł widzi 
Błogosławioną Bogarodzicę w zbawczej tajemnicy Chrystusa i w swojej 
własnej tajemnicy; widzi Ją głęboko zakorzenioną w dziejach ludzkos ci,  
w odwiecznym powołaniu człowieka, wedle opatrznos ciowych przeznaczen , 
jakie Bo g odwiecznie z nim związał; widzi Ją po macierzyn sku obecną  
i uczestniczącą w licznych i złoz onych sprawach, kto rych pełne jest dzisiaj 
z ycie jednostek, rodzin i narodo w; widzi Ją jako Wspomoz ycielkę ludu 
chrzes cijan skiego w nieustannej walce dobra ze złem, aby nie upaść, a w razie 
upadku, aby powstać!” (RM 52). 

 

źródło: https://www.karmel.pl/maryjnosc-sw-jana-pawla-ii/ o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD 

 

 

https://www.karmel.pl/maryjnosc-sw-jana-pawla-ii/
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Kącik dla Milusińskich  

 

Kochani, w tym miesiącu proponuję konkurs plastyczny. Paz dziernik to 
miesiąc modlitwy ro z an cowej, a 22 dnia tego miesiąca wspominamy S w. Jana 
Pawła II. Hasłem konkursu niech będzie zawołanie Papiez a – Polaka: „Totus 
Tuus Maryjo” (Cały Two j Maryjo). W swojej pracy postarajcie się ując  miłos c  
papiez a do Matki Boz ej. 
Wymagania:  
Format: A3     Technika: dowolna      Termin oddawania prac: 13.10.2022r. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagro d odbędzie się w niedzielę  
16.10.2022 r. na Mszy S w. o godz. 1100. Wszystkie prace zostaną wystawione 
do obejrzenia w Kos ciele w Dychowie. 
 
Zadania z poprzedniego numeru gazetki wykonały: Marysia Straszkiewicz 
oraz Maja Wankowicz z klasy IV.                 Gratulacje! 

(HŁ) 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 
Do wieczności we wrześniu 

odeszli: 
- śp. Skowroński Marian - Brzezinka 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, szczególnie 
w okresie wakacyjnym, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych!!!) 

 
PAŹDZIERNIK 2022 
NIEDZIELA 02.10.2022 
godz. 8.00 – dziękczynno-błagalna, 
w intencji Moniki i Piotra w kolejną 
rocznicę ślubu oraz za ich rodzinę  

godz. 11.00 – śp. Anna, Piotr 
Straszkiewicz i zmarli z rodziny 
Straszkiewicz  
ŚRODA 05.10.2022   
godz. 17.30 – w intencji Róży 
Różańcowej Rodziców w 2 rocznicę 
powstania, dziękczynno-błagalna 
PIĄTEK 07.10.2022  
godz. 17.30 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 08.10.2022  
godz. 17.00 – w intencji Tadeusza  
z okazji 80 urodzin – od żony  
z rodziną 
NIEDZIELA 09.10.2022 
godz. 8.00 – śp. Helena, Stanisław, 
Jan, Jadwiga, Marcin Łabędzcy 
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godz. 11.00 – dziękczynno-błagalna, 
w intencji wnuczek: Ani, Alicji, Zosi, 
Marysi i Klary oraz ich rodziców  
ŚRODA 12.10.2022   
godz. 17.30 – w intencji Aleksandry 
z okazji jej urodzin oraz w intencji 
jej rodziny 
CZWARTEK 13.10.2022   
godz. 17.30 – śp. Roman 
Tarczewski, śp. Teresa Kostura – od 
rodziny Straszkiewicz 
PIĄTEK 14.10.2022  
godz. 17.30 – w intencji wszystkich 
nauczycieli, wychowawców, 
katechetów i pracowników szkoły  
i przedszkola z okazji ich Święta 
SOBOTA 15.10.2022  
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 16.10.2022 
godz. 8.00 – śp. Tekla, Ignacy Flisak, 
śp. Lech, Jan Stefaniak 
godz. 11.00 – w intencji P. Jadwigi 
Najdyk z okazji 80 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, łaskę zdrowia  
i opiekę Matki Bożej 
ŚRODA 19.10.2022   
godz. 17.30 – śp. Marian 
Skowroński  w 30 dni po śmierci 
PIĄTEK 21.10.2022  
godz. 17.30 – o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla rodzin: Klinik, 
Korzeniowscy i Jabłońscy 
SOBOTA 22.10.2022  
godz. 17.00 – o spokój duszy śp. 
Henryk Płonka w 11 rocznicę 
śmierci i zmarli z rodziny 
NIEDZIELA 23.10.2022 
godz. 8.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński  

godz. 11.00 – śp. Jadwiga i Antoni Ziaja 
ŚRODA 26.10.2022   
godz. 17.30 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
PIĄTEK 28.10.2022  
godz. 17.30 – śp. Tadeusz, Janina 
SOBOTA 29.10.2022  
godz. 17.00 – śp. Michalina, Jakub 
Świżewscy, śp. Anna, Władysław 
Dworak 
NIEDZIELA 30.10.2022 
godz. 8.00 – śp. Ryszard Daniel – od 
chrześnicy Eugenii  
godz. 11.00 – śp. Stanisława, 
Waldemar Korzeniowscy,  
śp. Stanisław Szturo  
 
LISTOPAD 2022 
WTOREK 01.11.2022 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodzin: 
Straszkiewicz, Szarżanowicz  
i Pruchniak 
ŚRODA 02.11.2022   
godz. 17.00 – za wszystkich 
zmarłych wymienionych  
w tegorocznych wypominkach 
PIĄTEK 04.11.2022  
godz. 17.00 – w intencji 
wynagradzającej za grzechy nasze, 
naszej parafii, ojczyzny i świata 
SOBOTA 05.11.2022  
godz. 17.00 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
NIEDZIELA 06.11.2022 
godz. 8.00 – śp. Anna Mielnik  
i zmarli z rodzin: Mielnik, Mycek, 
Ozimek 
godz. 11.00 – śp. Wacław, Grażyna 
Siepiora – od dzieci i wnuków 
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Intencje mszalne w kościele 
w Bronkowie: 

  
PAŹDZIERNIK 
NIEDZIELA 02.10.2022 
godz. 9.30 –  śp. Józefa, Jan, Andrzej 
Klinik 
CZWARTEK 06.10.2022 
godz. 17.30 –  śp. Michalina Brodko 
– od Macieja Rydzak z rodziną 
NIEDZIELA 09.10.2022 
godz. 9.30 –  śp. Andrzej Klinik w 10 
rocznicę śmierci  
NIEDZIELA 16.10.2022 
godz. 9.30 –  śp. Zofia, Franciszek 
Stępień, śp. Paweł Cyran,  
śp. Stanisław Kiełtoń 
CZWARTEK 20.10.2022 
godz. 17.30 –  śp. Michalina Brodko 
– od Bartłomieja Rydzak z rodziną 
NIEDZIELA 23.10.2022 
godz. 9.30 –  śp. Dorota Chalcarz  
w 17 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 27.10.2022 
godz. 17.30 –  śp. Jan, Zdzisław, 
Tadeusz, Ryszard Jabłońscy,  
śp. Bolesław Sokół 
NIEDZIELA 30.10.2022 
godz. 9.30 –  śp. Eugeniusz  
w 3 rocznicę śmierci, Wanda, Michał 
Krygier 
 
LISTOPAD 2022 
WTOREK 01.11.2022 
godz. 10.30 – za wszystkich 
zmarłych spoczywających na 
cmentarzu w Bronkowie 
 
 
 

ŚRODA 02.11.2022   
godz. 9.30 – za wszystkich zmarłych 
wymienionych w tegorocznych 
wypominkach 
CZWARTEK 03.11.2022 
godz. 17.00 –  śp. Czesława, Józef 
Bielewicz 
NIEDZIELA 06.11.2022 
godz. 9.30 –  śp. Leszek Maćkowiak 
– od Tomasza Maćkowiak z żoną  
i synami z Myszakowa 
 

Intencje mszalne w kościele 
w Brzózce: 

 
PAŹDZIERNIK 
NIEDZIELA 02.10.2022 
godz. 12.30 –  za parafian 
WTOREK 04.10.2022 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 09.10.2022 
godz. 12.30 – śp. Wanda, Józef 
Piotrowscy i zmarli z rodziny 
WTOREK 11.10.2022 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 16.10.2022 
godz. 12.30 – śp. Włodzimierz, 
Bożena Golinowscy 
WTOREK 18.10.2022 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 23.10.2022 
godz. 12.30 – śp. Władysława 
Zalewska 
WTOREK 25.10.2022 
godz. 17.30 – za parafian 
NIEDZIELA 30.10.2022 
godz. 12.30 – śp. Olga Surman 
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LISTOPAD 2022 
WTOREK 01.11.2022 
godz. 9.00 – śp. zmarli z rodzin: 
Kowal, Żółtańscy, Potaszyńscy, 
Kamyszek, Koczan 
 

ŚRODA 02.11.2022   
godz. 11.00 – za wszystkich 
zmarłych wymienionych  
w tegorocznych wypominkach 
NIEDZIELA 06.11.2022 
godz. 12.30 –  za parafian 

  (MK)

                   

 

INFORMACJE POAK  

Rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

W dniach od 09 do 11 września 2022 r. w Ośrodku „Lubuski Nazaret”  

w Kęszycy   Leśnej, odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko 

– Gorzowskiej pod hasłem „Posłani w mocy Eucharystii”. 

Naszym przewodnikiem duchowym w tych dniach był głoszący rekolekcje  

ks. kan. Zbigniew Samociak – nasz wieloletni asystent diecezjalny Akcji 

Katolickiej. Te trzy dni przepełnione rozważaniami i modlitwą koncentrowały się 

wokół Eucharystii. Rozważania rozpoczęliśmy konferencją „Eucharystia – 

Nowym Przykazaniem”. Kolejne konferencje to: „Krzyż w życiu chrześcijanina”, 

„Kościół żyje dzięki Eucharystii”, „Maryjo – z Tobą zwyciężymy”, „Posłani w mocy 

Chrystusa zwyciężyli”. Dziękujemy naszemu asystentowi za głębokie treści 

rozważań. 

Zwieńczeniem tej uczty duchowej była możliwość skorzystania z sakramentu 

pokuty i pojednania. Miłym akcentem naszego modlitewnego spotkania była 

niespodziewana wizyta ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego. Nasz pasterz 

przekazał nam na gorąco informacje z tegorocznej X pielgrzymki mężczyzn do 

Międzyrzecza - kolebki chrześcijaństwa i polskości. 

Rekolekcje, to też spotkanie integracyjne przedstawicieli Parafialnych Oddziałów 

Akcji Katolickiej, możliwość podzielenia się osiągnięciami i ciekawymi 

pomysłami działania.                                            Urszula Greczycho i Ryszard Furtak 

(AK) 
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PORADY OGRODNICZE NA PAŹDZIERNIK  

„Gdy październik ciepło trzyma, 
zwykle mroźna bywa zima” 

Ostatnie koszenie trawy. Miesiąc 
październik jest ostatnim 
miesiącem w którym powinniśmy 
kosić trawę. Jednak jeśli warunki 
pogodowe się utrzymają może się ta 
czynność przesunąć na miesiąc 
następny. Trawę przy ostatnim 
koszeniu kosimy wyżej. Pamiętajmy  
o usuwaniu z trawy opadłych liści i resztek po koszeniu. Jeśli spadnie śnieg  
i to przykryje, trawa w tym miejscu zostanie zaduszona przez rozkładającą 
się materię organiczną i na wiosnę w to miejsce bardzo szybko wejdą 
chwasty. 

Wykopujemy niezimujące rośliny. Wykopmy niezimujące rośliny: dalie, 
begonie, pacioreczniki. Po wykopaniu kłącza i cebule lekko przesuszamy  
i czyścimy. Przechowywać je należy w pomieszczeniu przewiewnym o temp. 
5-10 stopni C. Natomiast w przypadku lilii hiacyntów czy narcyzów – po 
pierwszych przymrozkach można przykryć ziemię kilkucentymetrową 
warstwą torfu , słomy czy drobnej kory. Wiele roślin płytko korzeniących się 
wymaga dodatkowego ściółkowania na zimę. Trawy pozostawiamy na zimę 
nie ścięte, tak jak i Hortensje. Poza efektywnym wyglądem w tym wypadku 
mamy naturalne zabezpieczenie przed mrozem. 

Zabezpieczenie roślin w donicach. Rośliny, które będą zimowały  
w donicach należy dodatkowo zabezpieczyć. Używamy do tego folii 
bąbelkowej, agrowłókniny, kartonu. Donice ustawiamy na czymś co odizoluje 
je od podłoża – gruby karton czy nawet styropian. Pamiętajmy, że zbyt mała 
ilość ziemi w donicy nie ochroni rośliny przed mrozem. Możemy do donicy na 
wierzch wsypać grupą warstwę kory. W miesiącu październiku sadzimy 
rośliny z gołym korzeniem. Głównie rośliny do sadu ale również rośliny na 
żywopłoty czy róże. Sadząc rośliny szczepione pamiętajmy o tym aby miejsce 
szczepienia jeśli jest nisko, zawsze było ponad powierzchnią gleby a roślina 
wsadzona do ziemi tylko parę centymetrów głębiej niż rosła w szkółce.  
W październiku przeprowadzamy zbiory dwóch gatunków owoców które 
nadają się do dłuższego przechowywania. Mowa o gruszach i jabłoniach. 
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Najlepiej do przechowania nadają się odmiany jabłoni Melrose, Jonagold, 
Ligol, Idared, Alwa Cortland. A z grusz odmiana Konferencja i Komisówka. 

Sadzimy cebulę i czosnek. W połowie miesiąca sadzimy cebulę z dymki, tak 
aby szyjka znajdowała się 3-5 cm pod wierzchnią warstwą gleby. Czosnek 
sadzimy na głębokość 5-8 cm. Zebrane o tej porze roku warzywa korzeniowe 
zanim zostaną przeniesione do miejsca przechowywania muszą zostać 
schłodzone. W przechowalni posypujemy je wilgotnym piaskiem.  

Wiele roślin szykuje się do spoczynku, pamiętajmy aby im w tym pomóc a nie 
przeszkodzić. Pozostawione na zimę opadnięte liście są doskonałym 
miejscem do zimowania chorób i szkodników. Nie kompostujmy ich, spalmy 
lub wyrzućmy. 

 

KĄCIK SMAKOSZA   

Zupa paprykowa z kurczakiem 

Składniki na około 2,5 litra zupy: 
2 duże papryki, 500 g piersi kurczaka,  
4-5 średnich ziemniaków, 1,5 litra bulionu, duża 
cebula, 2 ząbki czosnku, masło, olej lub oliwa,  
2 listki laurowe, 2 ziela angielskie, sól i pieprz 
(lub ulubione przyprawy), majeranek 

Z papryki usuń gniazdo nasienne i pokrój w dużą kostkę. W rondlu rozgrzej 
łyżkę masła, wrzuć paprykę, przykryj pokrywką i duś około 10 minut. Przełóż 
ją do wysokiego pojemnika, wrzuć ząbki czosnku, wlej 500 ml wody i zmiksuj. 
Do rondla ponownie wrzuć łyżkę masła, dodaj posiekaną cebulę, ziele 
angielskie, listki laurowe oraz kurczaka pokrojonego w kostkę i smaż, aż 
cebula się zeszkli, a mięso będzie obsmażone. Wrzuć pokrojone ziemniaki, 
wlej zmiksowaną paprykę i dodatkowo 1,5 litra bulionu. Gotuj ok. 20 minut. 
Chwilę przed zdjęciem z ognia wsyp majeranek i dopraw do smaku dodając 
ulubione przyprawy. 

Kotleciki drobiowe 

Niewielkie kotleciki zrobione z piersi kurczaka. Można je podawać z ryżem, 
frytkami i surówką lub zimnym sosem (czosnkowym, pomidorowym, curry). 
W sam raz na obiad, kolację oraz przekąskę. Są idealne na przyjazd gości – 
mogą nawet kilka godzin marynować się w cieście i czekać na usmażenie. 

https://kulinarnesos.com.pl/dip-czosnkowy/
https://kulinarnesos.com.pl/sos-pomidorowy-dip/
https://kulinarnesos.com.pl/sos-curry-dip/
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Składniki (dla 2 osób): 

1 filet kurczaka (około 250 g), 2 łyżki skrobi 
ziemniaczanej lub mąki pszennej, 1 jajko, 
łyżka wody lub mleka, łyżka majonezu, 
łyżeczka słodkiej papryki mielonej, łyżeczka 
curry, 1/2 łyżeczki soli,  olej do smażenia 

Filety opłucz, osusz, a następnie odkrój 
niepotrzebne chrząstki i żyłki. Pokrój  
w poprzek w nieduże kotleciki o grubości 1 cm (możesz je lekko rozbić 
tłuczkiem). W większej misce wymieszaj składniki marynaty: wodę, jajko, 
majonez, mąkę oraz przyprawy. Kotleciki włóż do marynaty, delikatnie 
wymieszaj, by się nią pokryły. Odstaw na godzinę lub dłużej. Kładź na 
rozgrzany tłuszcz – smaż z obu stron na 
złoty kolor.  

Ciasto z gruszkami, budyniem  
i kruszonką 

Składniki: mąka pszenna 450g, zimne 
masło 250g, proszek do pieczenia  
1 łyżeczka, cukier puder 1 szklanka + 
do posypania, jajko 1 sztuka, żołtka 2 
sztuki, śmietana 12% 2 łyżki, gruszki 
1kg, cynamon do smaku, cukier wanilinowy 1 opakowanie, sok z cytryny 
odrobina, budyń waniliowy słodzony 2 opakowania, mleko 750ml, bułka 
tarta kilka łyżek 

Ciasto: W dużej misce zagniatamy ciasto z mąki, pokrojonego w kostkę masła, 
proszku do pieczenia, cukru pudru, jajka, żółtka oraz śmietany.  
Gotowe ciasto dzielimy na dwie równe części. Zawijamy w folię spożywczą  
i na dwie godziny wkładamy jedną część do zamrażarki, a drugą do lodówki. 
Można ciasto przygotować  dzień wcześniej. 

1. Owoce obieramy i kroimy na małe części. Mieszamy z sokiem cytrynowym, 
cynamonem i cukrem waniliowym. 

2. Ciasto, które leżało w lodówce wałkujemy. Na blaszce układamy papier do 
pieczenia i umieszczamy na nim rozwałkowane ciasto. Nakłuwamy 
widelcem i posypujemy równomiernie bułką tartą (bułka ma za zadanie 
wchłonąć sok z  gruszek). Następnie układamy równomiernie owoce. 

3. Dwa budynie gotujemy w 750 ml mleka.  

http://copysznego.pl/wp-content/uploads/2013/10/ciasto-z-budyniem-i-gruszkami.jpg
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4. Jeszcze ciepły budyń (ale nie gorący) wykładamy na warstwę gruszek. 
5. Następnie wyciągamy część ciasta, która była w zamrażarce. Trzemy ją na 

tarce o grubych oczkach. Potarte ciasto układamy równomiernie na 
warstwie budyniu. 

6. Całość wstawiamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Pieczemy 
koło 30/45 minut. W zależności od piekarnika. W przepisie jest 45 minut. 
Po wystudzeniu oprószyć cukrem pudrem.  

 

 

Modlitwa różańcowa w październiku będzie odmawiana  

w Kościele w Dychowie codziennie o godz. 1700.  

Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy   

INTENCJA W PAŹDZIERNIKU: O Kościół otwarty dla wszystkich  

Módlmy się, aby Kościół,  wierny Ewangelii i odważny  w jej głoszeniu,  

był przestrzenią  solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, 

żyjąc coraz bardziej synodalnością. 

 

Jezu  Ufa m 

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

