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Sakramentu bierzmowania udziela się zazwyczaj młodzieży. Udziela go
biskup, a w wyjątkowych przypadkach upoważniony przezeń kapłan. W
sakramencie tym bierzmowany otrzymuje „znamię” Ducha Świętego, co jest
dopełnieniem przyjęcia do Kościoła. Zewnętrznymi znakami sakramentu
bierzmowania są: namaszczenie rąk przez biskupa i wypowiedzenie
odpowiedniej formuły.

Maria Boroch

PISMO ŚWIĘTE – BIBLIA- nie jest
jednolitą księgą, składa się ze Starego i
Nowego Testamentu. Stary Testament
opowiada o losach ludu Izraela, „ narodu
wybranego”, z jego Bogiem Jahwe. W skład
Nowego Testamentu wchodzą 4 Ewangelie,
Listy świętych : Pawła, Piotra, Jana, Judy i
Apokalipsa (Objawienie św. Jana). Cztery
Ewangelie według świętych : Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana opisują życie
ziemskie Jezusa, Jego śmierć,
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. W
życiu Jezusa widzimy działanie i miłosierdzie
Boga Ojca. Jezus chodząc po ziemi naucza,
uzdrawia, wskrzesza, uczy miłości bl iźniego i
Boga, który z miłości do nas – aby dać nam
życie wieczne- poświęcił swojego Syna
(śmierć krzyżowa Chrystusa.
Bibl ia uczy, że najbardziej szczęśliwy jest
ten człowiek, który z miłością odnosi się do
Boga, do samego siebie i do innych ludzi (
Łk, 1 0, 25-28). „Ewangelia” z greckiego to
„dobra nowina”. Powinniśmy więc czytać
Pismo Święte, aby wiedzieć jak żyć i jak
postępować.

Maria Boroch

Na krótko przed świętami Bożego
Narodzenia niespodziewanie obiegła Polskę
i świat wiadomość, że zmarła jedna z
najbardziej rozpoznawalnych postaci
Kościoła, jaką był ojciec Jan Góra –
dominikanin z poznańskiego ośrodka
duszpasterstwa akademickiego, twórca
„Lednicy”. Postać niezwykle
charyzmatyczna, potrafiąca pociągnąć za
sobą tłumy ludzi, szczególnie młodych,
niezrównany wielbiciel św. Jana Pawła I I .
Na szczególne podkreślenie zasługuje jego
troska o ludzi młodych przejawiająca się
tworzeniem ośrodków duszpasterskich w
Hermanicach, na Jamnej i oczywiście na
Lednicy.
O. Jan Wojciech Góra urodził się 8 lutego
1 948 roku w Prudniku koło Opola.
Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do
zakonu dominikanów czyli do Zakonu Braci
Kaznodziejów. W ramach formacji zakonnej
uzyskał stopień doktora teologii , a główna
jego działalność skupiała się wokół
duszpasterstwa akademickiego. Dziełem
jego życia były „Spotkania Lednickie”
związane tak bardzo z młodzieżą i wiarą,
której symbolem stała się „Lednicka Brama
Ryba”. Był rekolekcjonistą, prozaikiem i
fel ietonistą, ale przede wszystkim
duszpasterzem dominikańskim. Zdobył wiele
nagród i wyróżnień, zmarł jakby
przedwcześnie –„nie lękał się chwil i
ostatniej, bo spełnił życie jeszcze przed
śmiercią G- odszedł z tego świata nie
trzaskając drzwiami”. J.W.

C Z Y T A J M Y P I S M O Ś W I Ę T E.

WARTO WIEDZIEĆ

Drodzy Czytelnicy "Głosu Kościelnego"
Kochani Parafianie

W tegoroczne przeżywanie radości Zmartwychwstania
Pańskiego wpisuje się Rok Miłosierdzia i Jubileusz 1050
Chrztu Polski . Niech będzie to czas radości ,pokoju oraz
dziękczynienia , szczególnie za Chrzest Święty , który
zanurza nas w śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa , w
Jego zwycięstwie nad grzechem i śmiercią .

Z całego serca życzę, by fakt pustego grobu Chrystusa
rozproszył niepokoje i mroki codzienności i inspirował do
ofiarnej miłości w objawianiu i udzielaniu daru Bożego
Miłosierdzia.

Wszystkim z serca błogosławię

Wasz Proboszcz
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Opracowała: Maria Boroch

FERIE NA STOKU

Ferie można
spędzić na
wiele
różnych
sposobów.
Jedni oddają

się cudownemu nic nie robieniu. Inni spędzają
ten czas aktywnie jeżdżąc na łyżwach, spotykając
się ze znajomymi czy wspólnie z rodziną. Każdy
z nas ma inny przepis na udane ferie.

Dzieci z naszej parafii podczas drugiego
tygodnia wolnego od szkoły, wzięły udział we
wczasorekolekcjach w Zawoi. Główną atrakcją
była nauka jazdy na nartach i snowboardzie.
Zaawansowani miłośnicy tych sportów cieszyli
się ze zjazdów na tamtejszych stokach.

Podziwiali widoki bezkresnych Beskidów.
Młodzi sportowcy poznali i zaprzyjaźnili się ze
swoimi rówieśnikami z Kalisza i Ostrzeszowa.
Ponadto brały udział w specjalnie dla nich
przygotowanych atrakcjach tj. malowanie na
szkle, karaoke, czy występ tamtejszych górali.
Mieli również okazję zwiedzić stolicę Polskich
gór – Zakopane. Nie zabrakło także modlitwy i
wielbienia Boga. Kilka razy dziennie wszyscy
zbierali się w holu dziękując Bogu za otrzymane
łaski i prosząc o dalsze ich ofiarowywanie,
śpiewali na cześć i chwałę Stwórcy.

Krótko mówiąc – działo się. Wszyscy z
wyjazdu wrócili szczęśliwi oraz bogatsi o nowe
doświadczenia i znajomości.

E. Micuła, S.Paluch

Tytuł:Sędzia

Autor:Mariusz Zielke

Kategoria:thriller prawniczy
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Wielki Tydzień to czas
szczególnie bogaty w
obyczaje najwyraźniej
inspirowane przez rel igię
katol icką. Jest to okres

bardziej niż kiedy indziej związany z
obrzędami kościelnymi, chociaż sporo też w
nim obrzędów ludowych, które nie tłumaczą
się zupełnie ewangeliami czy l iturgią.
Poeta Jan Kasprowicz napisał :
„ Wstał Pan Jezus z martwych,
Po trzydniowej męce
Chodzi po wsi naszej
Z chorągiewką w ręce.
Powiewa nią, wyśpiewuje swoją Alleluje. Po
podwórku pieją poranne koguty, Chodzi
Jezus z kajdan
Śmiertelnych rozkuty,
Chorągiewką wymachuje,
Nucąc AllelujęG”
Przodkowie nasi w Popielec, gdy już tajał
ostatni śnieg, rozprawial i się z kukłą, która
symbolizowała zimę i śmierć. Wesoło
pokrzykując, wrzucali ją do stawu, rzeki lub
bagna. Ale nie tylko jakieś płoche gonitwy i
wymysły składały się na obyczajowość
pełnych przecież żałoby, skupienia i
pobożności dni przed Zmartwychwstaniem.
Oto inne obchody i ceremonie Wielkiego
Tygodnia, w których obowiązywała powaga.
W Wielki Czwartek umywano nogi dwunastu
starcom, a potem zabierano ich na posiłek.
Przestrzegali tego królowie, biskupi,
magnaci, wybierając sobie nędzarzy, których
przy tej okazji suto obdarowywali . W jeden z
Wielkich Czwartków przed królem
Stanisławem Augustem stanęło dwunastu
takich wybrańców liczących razem 1 300 lat.
Każdy z nich miał ponad 1 00 lat, a jeden
nawet 1 25!

Król nie dokonywał osobiście obmycia ciała.
Spełniał to za niego z urzędu ks.
Naruszewicz, który był na dworze
jałmużnikiem. Hojny monarcha podarował
każdemu z tych biedaków kompletny strój,
dał po srebrnej łyżce, nożu i widelcu, zawinął
dukat w serwetkę, a następnie z innymi
panami usługiwał im przy wieczerzy
zakończonej kwestą w kościele. W Wielki
Czwartek milkły dzwony, w kościołach
korzystano tylko z drewnianych klekotek, a
„mil i” chłopcy znowu szukali okazji do
hałasu. Sporządzali specjalne machiny:
deseczki obracające się wokół ciągnionego
kloca, które trajkotały. I po- mimo pewnych
narzekań „koncerty” te były lubiane.
Wielki Piątek – to Groby Pańskie.
Odwiedzano je tłumnie. Szlachta zawsze z
całymi rodzinami po południu, służba
zazwyczaj nocą. Wszędzie tam, gdzie było
więcej kościołów, należało odwiedzić
wszystkie Groby, spędzić ki lka chwil na
modlitwie, a także złożyć datek
pobrzękującym tacami kwestarkom, rzadziej
kwestarzom. Tradycja krakowska
nakazywała odwiedzić przynajmniej siedem
Grobów. Groby starannie i bogato
urządzone zarówno w miastach i wsiach
strzegły warty na znak straży pełnionej
przez żołnierzy Piłata. Wieś zlecała
pilnowanie Grobów wybranym osobom,
ubierając je po żołniersku lub szlachecku. W
Poznańskiem takich strażników nazywano
„turkami” nawiązując na pewno do epoki
Sobieskiego. Ten powszechny przepych z
upływem czasu zaniknął i ustępował przed
posępnymiznakaminarodowejniewoli .

M. Boroch

WIELKI TYDZIEŃ
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10 luty – Rozpoczął się Wielki Post. W
środę popielcową parafianie nadzwyczaj
tłumnie nawiedzali kościół, aby na znak
pokuty poddać się ceremonii posypania
głowy popiołem. W tym dniu
obowiązywał wszystkich post ścisły.
11 luty– Światowy Dzień Chorego.
Specjalne nabożeństwo dla chorych
celebrował ks. Proboszcz, który z
serdecznym słowem zwrócił się do
starszych i chorych nazywając ich
„skarbami Kościoła”. W trakcie mszy św.
wszyscy obecni przyjęli sakrament
„umocnienia”, czyli namaszczenia
chorych.
12 luty – Rozpoczęły się nabożeństwa
Drogi Krzyżowej, które w tym roku
prowadzili członkowie Akcji Katolickiej
oraz młodzież gimnazjalna. O godz. 1630
odbywała się Droga Krzyżowa
prowadzona przez dzieci szkoły
podstawowej.
13 luty –Nabożeństwo Gorzkich Żali.
Odbywało się w każda niedzielę o godz.
1500 , a przejmujące kazania pasyjne
głosił ks. wik. Piotr Marciniszyn ze
Skalmierzyc.
17 luty – Ksiądz proboszcz Zbigniew
Króczyński obchodził po raz pierwszy w
naszej parafii imieniny. Z życzeniami i
gratulacjami przybyły delegacje Akcji
Katolickiej, Żywego Różańca,
Margaretek, ministrantów.
1921 lutego – Ksiądz wikariusz Łukasz
Rau wyjechał z grupą parafian szukać
śniegu do Karpacza. Wszyscy wrócili cali i
zdrowi. Śnieg był tylko na receptę.
22 luty – Akcja Katolicka zorganizowała
konferencję historyczną w „Dworze Stary
Chotów” inaugurującą obchody XX lecia
istnienia oddziału w naszej diecezji i
parafii.

Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniej krzyżówki

rozlosowano nagrody książkowe.

Nagrody otrzymują:

1.Ewa Krajewska

2.Hanna Pawlak

3.Jerzy Wojtczak

4.Mateusz Czarnojańczyk

5.Agnieszka Łakoma

6.Marek Adamski

1.Miasto, nad którym Pan Jezus zapłakał 11.Miejsce, z którego Jezus usunął przekupniów
2.Miejsce narodzin Jezusa 12.Miejsce śmierci Jezusa
3.Jedni z przeciwników Jezusa 13.Wiele z nich czynił Jezus
4.Zdrajca Jezusa 14.Jeden z sędziów Jezusa
5.Miejsce, w którym Jezus pościł przez 40 dni 15.Potrzebna by dokonać chrztu
6.Wskrzesił go Jezus 16.Na nim wjechał Jezus do Jerozolimy
7.Matka Jezusa 17.Nazwa góry, na której ukrzyżowano Jezusa
8.Przeciwieństwo nagrody 18.Jeden z sędziów Jezusa, który umył ręce
9.Otrzymał je Judasz w zamian za zdradę 19.Powołał ich Jezus by głosili Ewangelię
10.Rozmowa z Bogiem

3 marzec – W bazylice św. Józefa w
Kaliszu odbyły się centralne uroczystości
XXlecia istnienia Akcji Katolickiej w
diecezji kaliskiej. Przybyły delegacje z
wielu diecezji oraz oddziałów
parafialnych naszej diecezji. Obecne były
władze KIAK z Warszawy z biskupem M.
Solarczykiem oraz wszyscy biskupi
kaliscy, a także parlamentarzyści.
4 marzec Pierwszy piątek  na
comiesięcznej adoracji przed
Najświętszym Sakramentem modlili się
parafianie, Akcja Katolicka, Bractwo
Eucharystyczne, Margaretki, Żywy
Różaniec i wspólnota Jordan.
69 marzec – Odbyły się rekolekcje
wielkopostne dla młodzieży szkolnej i
parafian, które prowadził ks, Zbigniew
Dudojć z parafii Turowo na Pomorzu.
8 marzec – Na mszy św. nowennowej ks.
Proboszcz modlił się w intencji
wszystkich pań. Po mszy św. wszystkie
niewiasty z okazji święta otrzymały
symboliczny kwiatek.
8 marzec – Akcja Katolicka gościła na
spotkaniu formacyjnym siostry
nazaretanki z Kalisza.
20 marzec – Niedziela Palmowa. W
procesji niedzieli palmowej w tym roku
uczestniczył prawdziwy osiołek wiozący
„Pana Jezusa” w otoczeniu dzieci z
palmami. Zupełnie nową trasą przeszła
też coroczna Droga Krzyżowa
prowadzona przez ks. Proboszcza.
2326 marzec – Trwały w parafii
uroczystości Triduum Paschalnego.
27 marzec – Chrystus Zmartwychwstał

ALLELUJA !.

Było, minęło  pamiętać warto !!!
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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE

Jerzy Witczak

Na cmentarzu naszej parafi i spoczywa
tylko jeden kapłan, i to właściwie nie kapłan
naszej parafi i , ale z parafią Bożego Ciała
związał swoje powołanie i wiele lat życia
naznaczonego cierpieniem. Był kapelanem
Sióstr Urszulanek w Lipnicy koło Szamotuł.

Urodził się w Śremie 1 maja 1 932 roku
jako syn Seweryna i Jadwigi zd. Malińskiej.
W 1 935 r. wraz z rodzicami przeniósł się do
Noskowa ( obecnie dzielnica Kalisza), a w
rok później do pobliskiego Szczypiorna –
budynek koło „granicy”. Z powodu wybuchu
I I wojny światowej nie mógł rozpocząć nauki
szkolnej, a we wrześniu 1 939 roku wraz z
matką i rodzeństwem ewakuował się aż do
Samborza nad Dniestrem. Do rodzinnego
domu Zimniewiczowie powrócil i dopiero w
grudniu 1 939r. , wtedy też dowiedziel i się o
tragicznej śmierci ojca – jedynego żywiciela
rodziny. Po zakończeniu działań wojennych
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w
Skalmierzycach Nowych, gdzie ukończył
sześć klas (w trybie przyspieszonym), co
upoważniało go do składania egzaminu do
wstępnej klasy gimnazjalnej w Ostrowie
Wlkp. Dwa lata później został przyjęty do
Małego Seminarium Misyjnego Księży
Werbistów w Bruczkowie koło Borku. W roku
1 949, na własną prośbę przeniósł się do
Małego Seminarium Diecezjalnego w
Gnieźnie . Z seminarium w Bruczkowie
uzyskał dobrą opinię stwierdzającą, że dał
się poznać jako wychowanek pilny i
sumienny, przenosi się w sposób
dobrowolny i bez jakichkolwiek przeszkód.
Nie miał też trudności w nauce, gdyż jego
świadectwo zawierało tylko oceny dobre i
bardzo dobre. Jeszcze w okresie
gimnazjalnym przejawiał zainteresowanie
teatrem, a wraz z kolegą gimnazjalnym
Stanisławem Kurzajewskim udawał się
pieszo do Kalisza, aby tam móc obejrzeć
przedstawienia w uruchomionym

po wojnie teatrze. Bardzo pozytywną opinię
do seminarium gnieźnieńskiego wystawił mu
ówczesny proboszcz z Nowych Skalmierzyc
ks. Kan. Franciszek Jeliński, mimo że
terytorialnie Zimniewiczowie należeli do
parafi i w Dobrzecu. Z racji odległości
uczęszczali do kościoła parafi i Bożego Ciała.
Ks. Jel iński napisał „ Sądząc po jego
zachowaniu się, gorl iwości i poważnym
traktowaniu życia, które było nienaganne,
uważam że ma powołanie do stanu
duchownego i będzie dobrym kapłanem”. W
kolejnym świadectwie proboszcz Jeliński
napisał „Gdo kościoła uczęszczał prawie
codziennie, często uczęszczał do spowiedzi
i Komunii św. , zachowywał się zawsze z
szacunkiem wobec mnie, pomagał w biurze
parafialnym i w zakrysti i , prowadził się
przykładnie i nie dał mi nigdy powodu do
monitowania go w jakiejkolwiek sprawie”.

1 7 czerwca 1 951 roku, zaraz po zdaniu
matury zgłosił się do Arcybiskupiego
Seminarium Duchownego i został przyjęty
1 8 sierpnia tego roku. Z powodu niezwykle
trudnych warunków materialnych rodziny
(brak ojca) zwrócił się z prośbą o zniżkę
świadczeń za utrzymanie w seminarium. W
sierpniu 1 954 roku poważnie przeziębił się i
zachorował na zapalenie płuc, leczył się w
szpitalu ostrowskim oraz na Wolicy koło
Kalisza. Z pobytu w szpitalach wysyłał
informacje o stanie zdrowia do rektora
seminarium poznańskiego ks. Aleksego
Wietrzykowskiego. W każdym z listów pisał
o swym wielkim pragnieniu zostania
kapłanem. Mimo półrocznej przerwy w
nauce nadrobił zaległości i otrzymał
święcenia kapłańskie 30 maja 1 957 roku z
rąk ks. bpa Franciszka Jedwabskiego. Ks.
rektor A. Wietrzykowski w ostatniej opini i
napisał o ks. Zimniewiczu: „ był pi lny w pracy
naukowej, lubił również ubocznie oddawać
się samodzielnej pracy umysłowej”.
Wychowawcy zaznaczali , że

Ks.Zygmunt Zimniewicz 1 932-1 983
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nadaje się do wszelkiej pracy
duszpasterskiej, zalecając jednocześnie
oszczędny tryb życia, aż do podreperowania
zdrowia. Z dniem 6 czerwca 1 957 roku
skierowano go jako kapelana do Sióstr
Urszulanek w Lipnicy. Po dwóch latach
został przeniesiony na wikariat w Ujściu w
dekanacie czarnkowskim. W parafi i tej
później proboszczem był ks. Kan. Stanisław
Kraska . Jednak już w r. 1 960 odnowiła się
choroba płuc i musiał poddać się leczeniu w
domu oraz w szpitalu w Czarnkowie. Wobec
tego został ponownie skierowany na funkcję
kapelana sióstr w Lipnicy. W kolejnym roku
zaliczył leczenie sanatoryjne w Torzymiu
koło Sulęcina ale już od roku 1 967 na stałe
zamieszkał w domu rodzinnym w
Szczypiornie. W miarę możliwości pomagał
w pracy duszpasterskiej w Nowych
Skalmierzycach. We wrześniu 1 975 roku
podjął się przeprowadzenia rekolekcji dla
chorych z terenu Archidiecezji Poznańskiej
na Świętej Górze w Gostyniu. W roku 1 982
w Nowych Skalmierzycach obchodził,
gorąco przyjmowany, 25-lecie kapłaństwa.
W roku następnym rozpoczął się ostatni etap
choroby wyniszczającej jego organizm. Jego
kolega kursowy ks. Konrad Lutyński określ i ł
ten czas w życiu ks. Zygmunta jako ostatni
etap jego drogi krzyżowej. Odczuwał wielką
miłość najbl iższych, parafian
skalmierzyckich, oraz konfratrów z
okolicznych parafi i , w których posługiwał.
Zmarł 1 grudnia 1 983 roku, a pochowany
został na naszym cmentarzu parafialnym
wśród tych, których najbardziej kochał.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w
sanktuarium skalmierzyckim, w czasie
których wzruszającą homil ię wygłosił jego
kolega kursowy ks. mgr Wojciech
Raczkowski, proboszcz ze Środy
Wielkopolskiej. „Całe jego kapłańskie życie
naznaczone było charyzmatem cierpieniaG
Ten bogaty plon cierpień, znoszonych z
wielkim spokojem i poddaniem, był
największym

skarbem jego kapłańskiego życia, stał się
jego darem dla całego Kościoła.” - z homil i i
pogrzebowej. Gdy będziemy nawiedzać
nasz cmentarz parafialny pomódlmy się przy
grobie tego cierpiącego sługi Bożego.
Otoczmy jego grób modlitwą oraz opieką.
Zapalmy także na nim znicz pamięci i
wdzięczności.

Jerzy Wojtczak

Czy wiesz że ?
W podziemiach kościoła w Skalmierzycach
znajduje się krypta rodu Niemojowskich,
dziedziców pobliskich Śliwnik. W krypcie tej
spoczywa 11 członków tej rodziny, a wśród
nich budowniczy pałacu oraz uczestnik
powstania l istopadowego Jan Nepomucen
Niemojowski ze swoją żoną Joanną z
hrabiów Ponińskich. Ponadto spoczywa tam
ich bratanek, Wincenty Niemojowski, ostatni
dziedzic śl iwnicki, pułkownik Wojsk Polskich.
Obok niego spoczywa żona Jadwiga z
Kwileckich, która była córką niezwykle
znaczącej rodziny w XIX wiecznym
Poznaniu, Mari i i Mieczysława Kwileckich.
Jadwiga była też prawnuczką generała Jana
Henryka Dąbrowskiego. Jej ojciec
Mieczysław Kwilecki z Oporowa był
budowniczym Teatru Polskiego w Poznaniu,
założycielem Banku Spółdzielczego
„Kwilecki i S-ka”, wieloletnim dyrektorem
słynnego Bazaru Poznań-skiego, a wielkim
przyjacielem rodziny był sam Ignacy
Paderewski. Rodzice Mieczysława czyli
dziadkowie Jadwigi byl i także pierwszymi
fundatorami kościoła św. Doroty w
LICHENIU. Imię jej babki Izabell i von
Taufkirchen upamiętniono w nazwie wioski
IZABELIN, gdzie rozpoczęły się objawienia
l icheńskie.

J.Wojtczak

Mazurek

Składniki
50 dag mąki krupczatki
20 dag masła
3 żółtka i 1 całe jajko
3 łyżki cukru pudru
1 cukier wanil iowy

Na masę
25 dag orzechów włoskich
25 dag cukru pudru
3 żółtka
1 0 dag masła
1 0 dag mąki
Sok z cytryny
Olejek wanil iowy

Na bezę
1 5 dag cukru pudru
2 białka

Przygotowanie
Mąkę posiekać z masłem, cukrem i cukrem
wanil iowym. Dodać jajko i żółtka. Zagnieść
ciasto i wstawić do lodówki na 1 godzinę.

Ciasto rozwałkować, włożyć do prostokątnej
formy wyłożonej papierem do pieczenia.
Brzegi ciasta podwinąć do góry.

Orzechy zmiel ić. Utrzeć masło dodając
kolejno żółtka, cukier, zmielone orzechy,
mąkę, sok z cytryny i olejek wanil iowy.

Masą orzechową przykryć ciasto. Białka ubić
na sztywną pianę, dodać cukier oraz
szczyptę soli . Ubijać dalej aż piana będzie
lśniąca. Włożyć na masę orzechową.

Piec ok. 30 min. w temperaturze 1 80°C

Babka

Składniki:
6 jajek
1 kostka margaryny
2 łyżki smalcu
2 łyżki ol iwy
1 ,5 szkl. cukru
2 szkl. mąki ziemniaczanej
3 łyżki mąki pszennej
2,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka octu
1 łyżka wódki

Przygotowanie
Margarynę, smalec utrzeć z cukrem.

Ucierając dalej stopniowo dodawać jajka,
mąkę, proszek do pieczenia, olej a
następnie ocet. Ciasto dokładnie wymieszać.

Dużą blachę wysmarować tłuszczem i
wysypać bułką tartą. Na przygotowaną
blachę przełożyć ciasto.

Piec ok. 50 min. w temperaturze
1 80°C

Kuchnia
Naszej Pani

Michałowej




