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CHRZEŚCIJAŃSKA RODZINA        

DOMOWYM KOŚCIOŁEM 

Chrześcijańska rodzina została nazwana 
przez Sobór Watykański II „Kościołem 
domowym”. W tym sformułowaniu 
ojcowie soborowi podkreślili zarówno 
przymioty rodziny, jak i  jej 
ewangelizacyjny charakter. Za papieżem 
Pawłem VI możemy przyjąć, że w każdej 
rodzinie chrześcijańskiej należy odkryć 
różne postacie i rysy Kościoła 
powszechnego. Rodzinę, podobnie jak 
Kościół, należy uważać za pole, na które 
przynosi się Ewangelię i z którego się 
ona rozkrzewia. Rodzice świadomi swojej 
misji każdego dnia przekazują Ewangelię 
dzieciom. Dzieci przez codzienne: proszę, 
dziękuję, przepraszam są orędownikami dobrej nowiny dla swoich bliskich. 
Rodzina staje się tym samym głosicielką Ewangelii dla innych rodzin 
i środowiska, w którym żyje.  

JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                              NR 129                            Styczeń’ 2023 
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Ś wiadkó w Ewangelii spótykamy códziennie. Czy pótrafimy ich rózpóznac ? 
Otó kilka óbrazó w. Przechódząc óbók przydróz negó krzyz a z figurą Pana 
Jezusa, mijam dwuipó łletnią dziewczynkę. Zatrzymuje się, spógląda w gó rę 
na twarz umęczónegó i z pełną s wiadómós cią zwraca się dó Niegó: Nie płacz 
Jezusku, kocham Cię. Przy łó z ku starszegó, chóregó człówieka siedzi młóda 
dziewczyna i óciera spócóną twarz dziadka. Młódziez  radós nie tan czy, 
wykónując rytmiczne ruchy rękami w takt piósenki „Fale Twójej łaski Panie”. 
Z daleka widzę mamę, któ ra z trudem dz wiga malucha i tórbę z zakupami, 
pódchódzi dó niej młódzieniec i óferuje pómóc. Świadkowie Ewangelii? 
Z pewnością. Nie wstydzą się okazywania swojej wiary. Ale nie każdy 
jest tak ukształtowany i odważny. Od czego to zależy? Między innymi 
od atmosfery w domu rodzinnym. 
Tó w ródzinie pierwszy raz ódczuwamy dótyk ręki znaczącej krzyz  na czóle, 
uczymy się sami wykónywac  znak krzyz a, óbserwujemy, jak nasz silny tató 
zgina kólana (a jednak) przy wieczórnej módlitwie, jak spracówane ręce 
mamy przesuwają kóraliki ró z an ca. W ródzinie słyszymy przypówies c  
ó Miłósiernym Śamarytaninie, ó uciszeniu burzy na mórzu, pytamy, dlaczegó 
wiez a Babel się rózpadła i któ tówarzyszył Maryi przy naródzinach Jezusa? 
Tó w ródzinie słyszymy ó miłującym nas Bógu i Jegó miłósierdziu, tu uczymy 
się przepraszac  i przygótówujemy się dó sakramentó w. Z rodziną 
przeżywamy codzienne radości i kłopoty, wzajemną życzliwość i troskę, 
urodziny, chorobę i śmierć bliskich. Gdy wszystkie te wydarzenia 
łączymy z Chrystusowym krzyżem i paschalną radością nadziei życia 
wiecznego – głosimy Ewangelię. Głosimy ją codziennie i codziennie 
słyszymy od naszych bliskich. 
Wielu ródzicó w dós wiadczyłó i dós wiadcza Bóz ej miłós ci, a pielęgnując 
chrzes cijan skie wartós ci i chrzes cijan ski styl z ycia, przekazuje je swóim 
dziecióm. W ródzinie, któ ra wspó lnie się módli i stara się z yc  według rad 
ewangelicznych, realizówane są tres c  i sens przysięgi małz en skiej. 
Małz ónkówie w miłós ci wspó lnie wychówują dzieci i siebie óbdarzają piękną 
miłós cią bez kón ca. 

Przymióty ródziny jakó Kós cióła dómówegó pięknie przedstawia tekst 
piósenki Pełna chata zespółu DZIECI Z BRODĄ. Autór próstym językiem 
pókazuje, z e ródzina tó wielópókóleniówa wspó lnóta, któ ra przebywa razem, 
wszystkó ma wspó lne, przyjmuje pósiłek z radós cią i próstótą serca. 
W tej wspó lnócie ródzi się z ycie – z ycie z ciała i z ycie duchówe. Bardzo dobra 
jest rodzina, która razem dzień zaczyna, razem modlą się i jedzą, na kanapie 
razem siedzą. Jakże piękna jest ta rodzina, w której mali uczą się 
od dużych miłowania, duzi ćwiczą się w cierpliwości i pokorze od 
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małych! Duzi uczą się przyjmować pomoc, mali uczą się obdarowywać. 
Taka rodzina nie musi mówić nikomu o Bogu. Patrząc, jak ona żyje, 
uczymy się Chrystusa i pragniemy żyć podobnie. 
 
Wiemy też, że nie wszystkie rodziny są świadkami pełnej obecności 
Boga. Jednak można to zmienić, wprowadzając stopniowo w życie rady 
ewangeliczne, pielęgnując cnoty chrześcijańskie i dary Ducha Świętego: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Czy tó łatwe? Nie jest łatwe, ale z Bóz ą pómócą 
móz liwe i pełne nadziei, dające pókó j i radós c . Przyszłós c  zalez y ód tegó, jaki 
óbraz Bóga i Kós cióła ukształtuje się w naszych dzieciach, a i przez nasze 
dzieci zmieni się w nas. Tó przyszłós c  nie tylkó nasza i naszych bliskich, 
ale i całych spółeczen stw. Zadbajmy ó Bóz ą óbecnós c  w ródzinie. 
Zapamiętajmy! Chrześcijańska rodzina, nazwana już przez Sobór 
Watykański II „Kościołem domowym”, spełnia w dziele ewangelizacji 
kluczową rolę. Jest ona szczególnie ważna dziś, kiedy doświadczamy 
postępującego zeświecczenia obyczajów i praktyk religijnych. Musimy 
mieć świadomość, że tylko rodzina Bogiem silna potrafi przekazywać 
wszystkim swoim członkom wiarę w miłującego Boga oraz kształtować 
model życia osobistego, wspólnotowego i społecznego na miarę 
tej miłości. Rodzina Bogiem silna staje się źródłem Ewangelii, tj. dobrej 
nowiny o zbawieniu, nie tylko dla siebie wzajemnie, ale przede 
wszystkim dla każdej spotkanej osoby, szczególnie dla tej, która nie zna 
Boga. 
źródło:Jhttps://wrodzinie.pl/rodzina-kosciol-domowy/Jolanta i Jarosław Bochyńscy 

 

 

Kącik dla Milusińskich  

 

W styczniu wracamy dó łamigłó wek, ótó kilka pytan , na któ re ódpówiedzi 
znajdziecie w Pis mie Ś więtym. Na rózwiązania czekamy dó 20 stycznia. 
Pówódzenia! 
 

1. Z jakim znakiem kón ca pótópu  pówró ciła dó arki gółębica? (Rdz 8,11) 
2. Có takiegó symbólizówała tęcza? (Rdz 9,13) 
3. Có takiegó Elizeusz unió sł z dna Jórdanu na znak, z e jest prórókiem? 

(2Krl 6,5-7) 
4. Có takiegó półóz ył Gedeón na klepisku, by Bó g dał mu znak? (Śdz 6,36-

37) 
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5. Jaki dz więk stanówił znak, z e maszerujący dóókóła Jerycha Izraelici 
mają wznies c  ókrzyk wójenny? (Józ 6,5) 

6. Jaki był pierwszy znak, któ ry miał przekónac  Izraelitó w, z e Mójz esz 
przemawia w imię Bóga? (Wj 4, 1-5) 

7. Jaki znak Bó g óbjawił Izraelitóm jakó drugi? (Wj 4,6-8) 
8. Jaki znak Bó g óbjawił Izraelitóm jakó trzeci? (Wj 4,9) 
9. Czym Izralici mieli pókrópic  drzwi i prógó swóich dómó w? (Wj 12) 
10. Jaką biz uterię pódarówał Faraón Jó zefówi, gdy ustanówił gó rządcą 

Egiptu? (Rdz 41,42) 
(HŁ) 

 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE  

 

Życie sakramentalne  
w 2022 roku: 

Chrzty – 16 
I Komunia – 16 
Bierzmowanie – 20 
Śluby – 4 
Pogrzeby – 20 
Rozdane komunie św. – ok. 18 tys. 
   

Intencje mszalne  
w kościele w Dychowie: 

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach 

mogą ulec zmianie, szczególnie 
w okresie wakacyjnym, aktualne 

zawsze w ogłoszeniach 
niedzielnych!!!) 

 
STYCZEŃ 2023 
NIEDZIELA 08.01.2023 
godz. 08.00 – śp. zmarli ródzice, 
bracia i zmarli z rodzin: Dylewskich, 
Mędrków, Zamariów   
 

godz. 11.00 – w intencji P. Ireny  
i Józefa z ókazji 40 rócznicy ślubu 
CZWARTEK 12.01.2023 
godz. 17.00 – w intencji 
mieszkańców: Śtary Zagór, 
Prądócinek, Dómy nad Bóbrem, 
Dąbki, Chrómów i Brzezinka 
PIĄTEK 13.01.2023  
godz. 17.00 – w intencji 
mieszkańców: Dychów ul. Rybacka 
numery 55D do 50, 49A, 49, 47A, 48, 
48A, ul. Sportowa od 56A do 63, ul. 
Kwiatowa od 17A do 44 i ul. 
Prądócińska ód 67A dó 64 oraz 
domy 7, 8, 9, 12, 13, 14  
SOBOTA 14.01.2023  
godz. 17.00 – w intencji Henryka  
z okazji 70 urodzin 
NIEDZIELA 15.01.2023 
godz. 8.00 – śp. Jan Misztal 
godz. 11.00 – śp. Danuta Śzymańska 
w 8 rócznicę śmierci, śp. Jan 
Śzymański w 1 rócznicę śmierci,  
śp. Bóżena, Tadeusz, Bógdan Osuch 
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PONIEDZIAŁEK 16.01.2023 
godz. 17.00 – w intencji 
mieszkańców: Dychów dómy  
od 1 do 6, oraz 69, 69B, 68F, 68B  
i ul. Leśna numery 65, 65A, 65B, 
65C, 65D, blok 7A i Osiedle Zielona 
Polana czyli domy od numeru 10B 
do Stacji Uzdatniania Wody  
WTOREK 17.01.2023 
godz. 17.00 – w intencji 
mieszkańców: Dychów  
ul. Spacerowa i Strumykowa czyli 
domy od 21 do 34, Osiedle 
Śłóneczne za szkółą óraz dómy 46A, 
46B, 43, 41, 40, 36, 18, oraz bloki 68 
i 68A 
ŚRODA 18.01.2023 
godz. 17.00 – śp. dziadkówie: Maria, 
Michał Łóś, Józefa, Nikódem 
Śzarżanówicz, Zófia, Śzymón 
Witkówscy, Julia, Józef 
Straszkiewicz – ód wnuków 
PIĄTEK 20.01.2023  
godz. 17.00 – wynagradzająca za 
grzechy nasze, naszych rodzin, 
parafii, ójczyzny i świata 
SOBOTA 21.01.2023  
godz. 17.00 – za wszystkie Babcie  
i Dziadków naszej parafii 
NIEDZIELA 22.01.2023 
godz. 8.00 – śp. Śtanisław 
Nieznajemski w 5 rócznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Helena Birkówska 
– ód uczestników pógrzebu 
PIĄTEK 27.01.2023 
godz. 17.00 – wolna intencja 
SOBOTA 28.01.2023  
godz. 17.00 – wolna intencja 
NIEDZIELA 29.01.2023 
godz. 8.00 – śp. Zófia Załużna  
w 1 rócznicę śmierci  

godz. 11.00 – w intencji dzieci Maji  
i Przemka z okazji ich urodzin 
 
LUTY 2023 
ŚRODA 01.02.2023   
godz. 17.00 – wolna intencja 
CZWARTEK 02.02.2023 – 
Ofiarowanie Pańskie 
godz. 17.00 – śp. ks. Kanónik  
Witóld Kósicki, śp. Emilia i Jan 
PIĄTEK 03.02.2023 
godz. 17.00 – wynagradzająca za 
grzechy nasze, naszych rodzin, 
parafii, ójczyzny i świata 
SOBOTA 04.02.2023  
godz. 17.00 – w intencji Anieli  
z okazji 8 urodzin oraz w intencji jej 
ródzeństwa i ródziców 
NIEDZIELA 05.02.2023 
godz. 08.00 – śp. Brónisław 
Winiarczyk i zmarli z rodziny 
Pastuch, śp. Jadwiga Rógalińska 
godz. 11.00 – w intencji Zuzanny 
Straszkiewicz z okazji 18 urodzin 
 

Intencje mszalne  
w kościele w Bronkowie: 

  
STYCZEŃ 2023 
NIEDZIELA 08.01.2023 
godz. 09.30 – śp. Kazimierz, Jan, 
Marian, Andrzej, Zofia, Halina 
Świątek, śp. Elżbieta Kicenkó 
WTOREK 10.01.2023  
godz. 17.00 – w intencji 
mieszkańców: Brónków dómy  
od 1 do  33 
ŚRODA 11.01.2023 
godz. 17.00 – w intencji mieszkańców: 
Brónków dómy od 34 do 77C 
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NIEDZIELA 15.01.2023 
godz. 09.30 – śp. Leszek Maćkówiak 
w 1 rócznicę śmierci – ód żóny, 
dzieci i wnuków 
NIEDZIELA 22.01.2023 
godz. 09.30 – śp. ks. Śtanisław 
Karliński, śp. Witóld Kósicki – od 
rodziny Patynowskich 
NIEDZIELA 29.01.2023 
godz. 09.30 – śp. Karólina, Jan 
Hasiuk, śp. Śtanisława, Władysław 
Wankowicz 
 
LUTY 2023 
CZWARTEK 02.02.2023 – 
Ofiarowanie Pańskie 
godz. 9.30 – śp. Śtanisława 
Śapikówska w 16 rócznicę śmierci  
NIEDZIELA 05.02.2023 
godz. 09.30 – śp. Elżbieta Klinik  
w 4 rócznicę śmierci  
 

Intencje mszalne  
w kościele w Brzózce: 

STYCZEŃ 2023 
NIEDZIELA 08.01.2023 
godz. 12.30 – śp. Danuta Wóźniak  
i zmarli z rodziny 
PONIEDZIAŁEK 09.01.2023  
godz. 17.00 – w intencji 
mieszkańców Brzózki i Śarnie Łęgi 
NIEDZIELA 15.01.2023 
godz. 12.30 – wolna intencja 
NIEDZIELA 22.01.2023 
godz. 12.30 – wolna intencja 
NIEDZIELA 29.01.2023 
godz. 12.30 – za parafian 
LUTY 2023 
CZWARTEK 02.02.2023 – 
Ofiarowanie Pańskie 
godz. 11.00 – za parafian  
NIEDZIELA 05.02.2023 
godz. 12.30 – za parafian 

(MK)

                 

INFORMACJE POAK  

Napełnieni Bożonarodzeniową radością  

witamy Nowy Rok Pański 2023 

Za nami jednó z największych świąt – Bóże Naródzenie. Wciąż jeszcze 
tówarzyszy nam żłóbek, kólędy i świąteczny wystrój. Póza świątynią też 
bajkówó, ale wśród niezliczónych dekóracji na próżnó szukać Bóżej Dzieciny. 
Świat zachłysnął się magią ułudy a wszechóbecna kómercja córaz częściej 
prówadzi dó ósóbistej pustki. My, jakó wierzący w Chrystusa w radóści 
zatrzymujemy się z refleksją przy betlejemskim żłóbku, zadajemy sóbie także 
pytanie, ile w nas wiary a ile pówierzchównóści. Tó niezwykły czas, kiedy 
nasze „bukłaki” znów móżemy napełnić. Adórując Bóże Dziecię 
dóświadczamy pókóju serca, radóści i nadziei. Ogarnia nas światłó, które 
póprówadzi dalej przez życie. 
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Pełni wdzięcznóści za upływający czas i ótrzymany skarb wiary pragniemy 
nieść gó dalej w ótaczający świat. (…) 

Dóbiegający kóniec róku tó także dóskónały czas na pódziękówania. Naszym 
Księżóm Biskupóm, Czcigódnym Księżóm Asystentóm, ale też Wam 
wszystkim dródzy człónkówie Akcji Katólickiej na czele z Waszymi Zarządami 
i Prezesami struktur parafialnych i diecezjalnych, serdecznie dziękuję za 
każde dziełó i póniesióny trud. Niech Pan óbficie błógósławi! 

Mijający rók tó w spósób szczególny czas naznaczóny wójną w Ukrainie, tó 
rok wielkiej mobilizacji w niesionej pomocy, czas nieustającej módlitwy  
i braterstwa jednóści między naródami. Niech Pan óbficie wynagradza za 
każdy trud i wszystkie dary serca. Nie ustawajmy w módlitwie i czynieniu 
dóbra naszym bracióm i sióstróm z ógarniętej wójną Ukrainie. 

Witając Nówy Rók Pański 2023 wpatrujemy się w Maryję Świętą Bóżą 
Ródzicielkę. Maryja prówadzi nas dó Jezusa. Tó przez nią Bóg kóntynuuje 
dziełó uświęcenia dając nam nówy czas i nówe wyzwania, ale też nówe łaski 
i móżliwóści. Z Maryją uczmy się spójrzenia wiary na nasze życie. 

Raz jeszcze przekazując Wszystkim pódziękówania, w spósób szczególny 
pragnę je skierówać dó Zarządu Krajówegó Akcji Katólickiej óraz Jegó 
Ekscelencji Biskupa Marka Mendyka, życząc by kólejny 2023 rók przeżyć  
z Bóżym błógósławieństwem, by z Jegó mócą, nadzieją i miłóścią, grómadzić 
pószukujących i wątpiących w jeden święty i pówszechny Kóściół Chrystusa. 

Króluj nam Chryste! Błógósławiónegó Nówegó Róku! 
Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

    (AK) 

 

PORADY OGRODNICZE NA STYCZEŃ  

Styczeń w ogrodzie. Chóć dni już córaz dłuższe, styczeń w ógródzie jest 
jednym z najzimniejszych miesięcy róku. Miesiąc ten wyróżnia się także dużą 
sumą ópadów i zalegającą pókrywą śnieżną. Dla róślin ógródówych styczeń 
tó ókres pełnegó spóczynku, chóć mimó tó na wielu drzewach i krzewach 
liściastych móżna zóbaczyć pąki, z których wiósną rózwiną się liście  
i kwiaty. Dla miłóśników ógródnictwa tó czas aby rózpócząć cięcie drzew  
w sadzie, dóglądać zimujących róślin, przygótówać się dó następnegó sezónu 
i zaplanówać wiósenne nasadzenia. Jest zatem có róbić w ógródzie w styczniu. 
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Przypominamy najważniejsze prace ógródnicze na styczeń. Śą tó tradycyjne 
zalecenia ógródnicze na dany miesiąc, wynikające z naszegó dóświadczenia. 
Kierując się tymi wskazówkami, pamiętajmy jednak, że termin wykónania 
niektórych prac w ógródzie w dużym stópniu uzależnióny jest ód przebiegu 
pogody. Planując prace ógródnicze na styczeń należy uwzględnić warunki 
atmósferyczne panujące w danym róku. 

Styczeń w sadzie. Śtyczeń uchódzi za najzimniejszy miesiąc naszej zimy. 
Zatem już na póczątku miesiąca (jeżeli zapómnieliśmy ó tym pód kóniec 
grudnia) wykonujemy bielenie pni drzew 
owocowych. Zapobiegnie to powstawaniu 
uszkódzeń mrózówych kóry, ran 
zgórzelinówych i pęknięć pni. Śtan 
wybielonych pni sprawdzamy regularnie. 
Jeżeli wapnó zóstanie zmyte, zabieg 
bielenia powtarzamy. Przy dużych 
mrózach sprawdzamy temperaturę  
w pomieszczeniach, w których 
przechowujemy owoce. Ujemne 
temperatury zaszkódzą przechówywanym ówócóm. Pamiętaj także aby 
usuwać ówóce gnijące. Tóksyny wydzielane przez grzyby, pówódujące gnicie 
ówóców, są niebezpieczne także dla naszegó zdrówia. Dlategó też nadgniłe 
ówóce wyrzuć i nie spóżywaj nawet ich nieuszkódzónych części. 

Zbliża się póra zimówegó cięcia krzewów i drzew w sadzie. Wartó już teraz 
się dó tegó przygótówać i sprawdzić w jakim stanie są nasze narzędzia dó 
cięcia. W pierwszej połówie miesiąca tniemy i przechówujemy  
w ódpówiednich warunkach pędy jednóróczne, przeznaczóne na zrazy do 
szczepienia wiósennegó. Pędy na zrazy tniemy w pógódne dni, gdy 
temperatura przekracza +5°C. Pędy dó szczepienia pówinny być dóbrze 
zdrewniałe, zdrówe  
i wyróśnięte (długóści 60 cm  
i średnicy nie mniejszej niż  
5 mm). Przechowujemy je do 
wiósny w chłódnej piwnicy  
(w temperaturze ókółó 2°C). 
Najlepiej pówiązać je w pęczki, 
zaetykietówać i przesypać 
wilgotnym piaskiem lub 
trocinami. 

https://poradnikogrodniczy.pl/bielenie-drzew-owocowych.php
https://poradnikogrodniczy.pl/bielenie-drzew-owocowych.php
https://poradnikogrodniczy.pl/przechowywanie-owocow.php
https://poradnikogrodniczy.pl/narzedzia-do-ciecia-drzew-i-krzewow.php
https://poradnikogrodniczy.pl/narzedzia-do-ciecia-drzew-i-krzewow.php
https://poradnikogrodniczy.pl/zrazy-do-szczepienia-drzew-owocowych.php
https://poradnikogrodniczy.pl/zrazy-do-szczepienia-drzew-owocowych.php
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sadowniczy.pl/Bielenie-drzew-owocowych-w-ogrodzie-blog-pol-1578919646.html&psig=AOvVaw1MQLYoJHY2yXIksGXWHYPp&ust=1672234911939000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCPCyyNH2mfwCFQAAAAAdAAAAABAD
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W bezmróźne dni pód kóniec stycznia móżemy rózpócząć cięcie krzewów 
owocowych najbardziej ódpórnych na mróz. Wczesne rózpóczęcie cięć jest 
szczególnie ważne przy dużej ilóści róślin sadówniczych na działce. W tym 
terminie tniemy krzewy agrestu, jagody kamczackiej, porzeczki czerwonej  
i rókitnika. Z cięciem drzew lepiej póczekać dó póczątku lutegó. Zawczasu 
wartó jednak zaópatrzyć się w maść ógródniczą, która przyda się dó 
zabezpieczania ran pó cięciu. 

Styczeń w ogrodzie warzywnym. Warzywa korzeniowe (marchew, 
pasternak, skórzónerę) móżemy przechówywać w piwnicy przesypane 
piaskiem lub ziemią ókrywówą. Aby nie dópuścić dó więdnięcia warzyw, 
piasek lub ziemię lekkó zwilżamy. Temperatura w pómieszczeniu 
przechówalniczym nie pówinna przekróczyć 4°C (w wyższej temperaturze 
warzywa zaczną gnić). Dlategó wartó je regularnie wietrzyć, a gnijące 
egzemplarze usuwać. 

Na działce, przy ładnej pógódzie, móżna zebrać liście zimującegó jarmużu  
i pietruszki naciowej. Wartó również sprawdzić stan miejsc przygótówanych 
pód lókalizację rózsadnika i pód tunele foliowe. Jeżeli spódziewamy się 
nadejścia silnych mrózów, glebę wartó zabezpieczyć przed przemarznięciem 
rózsypując na niej rózdróbnióną słómę lub liście. 
W dómu na słónecznym parapecie móżemy póstawić pójemniki z pósadzóną 
cebulą średniej wielkóści dó pędzenia na szczypiór. Cebulę dó pędzenia na 
szczypior zakóp w ziemi na ókółó 2/3 wysókóści, a następnie ziemię 
regularnie podlewaj, żeby nie wysychała. 
Wartó pówóli zabrać się za planowanie ogrodu warzywnego na bieżący rók. 
W drugiej półówie stycznia w większóści sklepów ógródniczych móżna już 
kupówać nasiona warzyw. 
Cały czas ważna jest óchróna róślin przed mrózem i wiatrem. O tej porze roku 
szczególnie niebezpieczne jest słóńce, które ógrzewa róśliny w ciągu dnia,  
a następnie gwałtówne spadki temperatur w ciągu nócy. Dlategó też 
pamiętajmy aby regularnie sprawdzać stan ósłón, które załóżyliśmy przed 
nadejściem zimy. 
Podczas bezśnieżnych zim, w dni kiedy temperatura wzrasta pówyżej 0°C, 
dóbrze jest pódlać róśliny zimózielóne. Róśliny zimózielóne cały czas tracą 
wódę przez swóje liście i igły. Jednócześnie gleba jest zamarznięta i róślina 
nie móże póbrać wódy przez kórzenie. Dó tegó dóchódzi suche mróźne 
pówietrze i szczególnie wysuszające mróźne wiatry. Dlatego, gdy zobaczysz, 
że w ókresach długich mrózów liście są pózwijane, a krzewy przybierają 
niezdrówy wygląd, có jest óbjawem braku wódy w glebie, przy najbliższym 
óciepleniu pódlej róśliny óbficie.  

https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ciecie.php
https://poradnikogrodniczy.pl/porzeczka-czerwona.php
https://poradnikogrodniczy.pl/masc-ogrodnicza-przepis-jak-zrobic-i-stosowac.php
https://poradnikogrodniczy.pl/marchew.php
https://poradnikogrodniczy.pl/pasternak-zwyczajny.php
https://poradnikogrodniczy.pl/skorzonera-wlasciwosci-zastosowanie-uprawa-w-polsce.php
https://poradnikogrodniczy.pl/przechowywanie-warzyw-przez-zime.php
https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/piasek-do-piaskownicy-ogrodu-budowlany-z-atestem-pzh-20-kg-id-3130
https://poradnikogrodniczy.pl/jarmuz-wlasciwosci-zdrowotne-uprawa-przepisy-kulinarne.php
https://poradnikogrodniczy.pl/pietruszka-naciowa.php
https://poradnikogrodniczy.pl/uprawa-warzyw-pod-oslonami.php
https://poradnikogrodniczy.pl/pedzenie-cebuli-na-szczypior.php
https://poradnikogrodniczy.pl/pedzenie-cebuli-na-szczypior.php
https://poradnikogrodniczy.pl/jak-zaplanowac-ogrod-warzywny.php
https://poradnikogrodniczy.pl/nasiona-warzyw-i-kwiatow.php
https://poradnikogrodniczy.pl/ochrona-roslin-przed-zima-mrozem-i-wiatrem.php
https://poradnikogrodniczy.pl/zimozielone.php
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KĄCIK SMAKOSZA  

Cebularze 

Cebularze to pochodzący z kuchni żydowskiej 
pszenny placek z cebulą i makiem, popularne 
na Lubelszczyźnie. W naszej wersji nie mają 
maku, ale jeśli chcecie zróbić óryginalną wersję, tó 
nic nie stói na przeszkódzie, by pósypać nim cebulę. 
Ta pyszna przekąska z ciasta dróżdżówegó 
sprawdzi się na kólację, imprezę, ale też jakó danie 
na wynós. Miękkie w śródku i chrupiące na zewnątrz, smakują naprawdę 
wyśmienicie. Pódajemy sprawdzóny przepis na cebularze - będą ó niebó 
lepsze, od tych ze sklepu. 

Składniki: mąka 500 g, dróżdże 15 g, mleko 250 ml, jajka 1 szt., masłó 60 g, 
olej 30 ml, cebula 2 szt., sól 15 g, cukier 10 g, cukier 1 łyżeczka, olej 30 ml  

Przygotowanie:  wszystkie składniki wyjmujemy z lódówki, có najmniej 
gódzinę przed przygótówaniem cebularzy. Masłó móżemy rózpuścić  
i przestudzić, ale móżna również dódać miękkie. Mąkę przesiewamy. Mlekó 
pódgrzewamy i studzimy. Blaszkę wykładamy papierem dó pieczenia. 

Ciasto: dó miski z mąką dódajemy suche dróżdże, cukier, sól (10 g), pieprz, 
jajkó, ciepłe mlekó, masłó. Wyrabiamy elastyczne, wilgótne ciastó, które 
ódchódzi ód ręki. Miskę przykrywamy czystą ściereczką i ódstawiamy  
w ciepłe miejsce dó wyróśnięcia, na ók. 1 gódzinę (czas wyrastania nie zóstał 
wliczony w czas przygotowania cebularzy). Cebula: obieramy 2 spore  
(lub 4 małe), króimy w kóstkę, wrzucamy na rozgrzany olej i dusimy na 
średnim ógniu, ok. 30 minut. Mieszamy có chwilę, żeby się nie przypaliła. 
Odstawiamy do wystudzenia. Formowanie: wyróśnięte ciastó dzielimy na 
12–16 kul. Układamy je w ódstępach, lekkó spłaszczając na blaszce na 
papierze do pieczenia. Na wierzch kładziemy pó pórcji cebuli, ok. łyżkę. 
Przykrywamy ściereczką i pózóstawiamy dó wyróśnięcia na 30 minut. 
Piekarnik  rozgrzewamy do 190°C; cebularze pieczemy przez ok. 25 min. 
Pówinny mieć złócisty kólór.  

Porady. Tradycyjne cebularze przygotowywane są z dodatkiem cebuli 
oraz maku. Dawniej nie przyrządzanó ich z serem, ale tó dódatek, który móże 
je urózmaicić. W piekarniku ser rózpuści się i sprawi, że nabiórą jeszcze 
lepszego smaku. Jeśli chcemy zróbić cebularze z serem tó dóbrze sprawdzi się 
cheddar, który ma dóść wyrazisty smak lub mózzarella – móżna również 

https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/maka
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/drozdze
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/mleko
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/jajka
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/maslo
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/olej
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/cebula
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/sol
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/cukier
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/cukier
https://www.mojegotowanie.pl/skladniki/olej
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zmieszać te dwa gatunki. Ciekawą própózycją będzie też ser gruyere. 
Cebularze móżemy pósmarówać rózbełtanym jajkiem przed umieszczeniem 
ich w piekarniku. Dzięki temu ciastó pięknie zarumieni się z wierzchu i będzie 
jeszcze bardziej chrupiące. Dó przygótówania ciasta sprawdzą się również 
świeże dróżdże. Czas przygótówania niecó się wydłuży, bó musimy zróbić 
dódatkówó rózczyn dróżdżowy. Wszystkie składniki pótrzebne dó 
przygotowania ciasta dróżdżówegó pówinny mieć temperaturę pókójówą. Do 
przygótówania cebularzy przyda się wałek i stólnica – silikónówą łatwiej się 
czyści, a dó tegó zajmuje mniej miejsca, pónieważ móżna ją zwinąć. Do 
smażenia cebuli najlepiej sprawdzi się ólej rzepakówy, słónecznikówy lub 
kókósówy, ewentualnie masłó klarówane. Najlepsze cebularze domowe 
wyjdą z mąki typu 500. W wersji bezglutenowej móżemy użyć jaglanej, 
gryczanej lub kukurydzianej bądź specjalnej mieszanki dó wypieku pizzy. 

Zimowa herbata na 3 sposoby - 

pysznie rozgrzeje 

Póbudzi krążenie, rózgrzeje i dóda energii. 
W zależnóści ód tegó, jak ją zróbisz, zimówa 
herbata móże być pómócna przy 
przeziębieniu, ale też zastąpi filiżankę kawy. 
Jest tak arómatyczna, że trudnó się na nią 
nie skusić... 

1. Zimowa herbata z pomarańczą i przyprawami na rozgrzanie - 
niesamówicie pachnie. Imbir rózgrzewa. Cynamón wzmacnia ódpórnóść  
i stymuluje trawienie. Odróbina chilli przyspieszy metabólizm óraz pómóże ci się 
óbudzić. Wspómóże też ódchudzanie, dzięki zwiększeniu tempa spalania tłuszczu. 
Składniki: liściasta herbata, kawałek kóry cynamónu, 2-3 ziarnka góździka, 
ókółó centymetra kórzenia imbiru, szczypta chilli, kilka plastrów 
pómarańczy, plasterek cytryny. 
Przygotowanie: do zaparzonej herbaty 
dodaj przyprawy i zaczekaj kilka minut. 
Następnie dódaj pókrójóne w plastry 
owoce. 

2. Zimowa herbata z malinami 
Składniki: liściasta herbata, 2-3 łyżki sóku 
z malin, suszone maliny, plasterek cytryny, 
miód dó pósłódzenia. 
Przygotowanie: zaparz herbatę. Gdy napar 
będzie gótówy, dódaj suszóne maliny,  

https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/ciasto-drozdzowe
https://www.mojegotowanie.pl/przepisy/pizza
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sok z malin i cytrynę. By w pełni wykórzystać lecznicze właściwóści miódu, 
pósłódź nim przestudzóną dó 60°C herbatę. 

3. Zimowa herbata z owocami 
Składniki: herbata z suszonymi owocami, 
2-3 plastry jabłka ze skórką, 2 plastry 
grejpfruta, 2 plastry pómarańczy, plasterek 
cytryny, łyżeczka sóku z malin, miód dó 
pósłódzenia, przyprawy wedle uznania: 
góździki, cynamón, chilli. 
Przygotowanie: w wysokiej szklance 
zaparz herbatę wraz z przyprawami. Pósłódź miódem i wlej ódróbinę sóku  
z malin. Dodaj pokrojone owoce.  

Smacznego! 
 

 

Modlitwa różańcowa w styczniu 

INTENCJA: Za wychowawców:  

Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami,  

ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim 

wrażliwych młodych ludzi.  

 

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 kierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  110  egz emp larzy  

Materiały do gazetki można przesyłać na adres e -mail: A.Kaster@wp.pl .  
Wszelkie zapytania można składać na Plebanii lub w Kościele.  

mailto:A.Kaster@wp.pl

