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Miejsce
na

Twoją

reklamę

Tworzenie stron internetowych, aplikacji webowych
Tworzenie oprogramowania szytego na miarę
Oprawa muzyczna ważnych uroczystości

W numerze
-Ks.Proboszcz
-Czas na roraty
-Kuchnia Naszej Pani Michałowej
-Pielgrzymi w N.Skalmierzycach
-Święta na Wesoło
-Listy do redakcji
-Z kancelarii Parafialnej
-Plan Rekolekcji
-Krzyżówka

Kalisz;ul.Nowy Świat 4
Pismo parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
Redaguje Ks.Łukasz Rau i zespół ludzi dobrej woli
Opracowanie graficzne i skład komputerowy:Mieczysław Prałat
Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać osobiście do ks.Łukasza w zakrystii po każdej
mszy świętej lub nadsyłać na adres e-mail:gloskosciola201 5@wp.pl
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PISMO PARAFII
BOŻEGO CIAŁA
W NOWYCH
SKALMIERZYCACH

http://www.noweskalmierzyce.parafia.info.pl/
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„Wstawajcie psubraty, już czas na roraty!” – czyli o adwentowym
budzeniu ligawką

Z Kancelarii parafialnej

Tekst:Mariusz Jernalczyk

I. Do wspólnoty Kościoła przez chrzest zostali włączeni:
1 . Alicja Gorzejewska
2. Leon Niziołek
3. Filip Michalak
4.Oskar Karasiewicz
5. Jakub Sobisiak
6. Anna Maria Karolewska
II Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożym modlitwom polecają się:
1 . Teresa Kasprzak 1 927
2. Teresa Bauer 1 925
3. Maria Czaja 1 950
4. Marian Szpaszewski 1 934
5.Roman Woźniak 1 936
6. Czesława Kucharska 1 937

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

11 .1 2.201 6 – niedziela
- nauki rekolekcyjne w czasie każdej Mszy św.
1 2.1 2.201 6 – poniedziałek
- godz. 8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- godz.1 8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
1 3.1 2.201 6 – wtorek
- godz.1 0.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- godz.1 8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
1 4.1 2.201 6 – środa
- godz. 9.00 – spowiedź św.
- godz.1 0.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- godz.1 6.30 – spowiedź św.
- godz.1 8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
- godz.1 9.00 – spowiedź św.
- godz.20.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
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Listy do redakcji
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Przyjaciel pyta Fąfarę: - Jak minęły święta? Wspaniale! Żona serwowała mi same
zagraniczne potrwy. - Jakie? - Barszcz
ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi
ruskie i sznycel po wiedeńsku z kapustą

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo
upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
Jaka jest ulubiona kolęda
niemowlaków?
- Dzisiaj w bet lejem.
Jakiś facet przyłapuje Fąfarę, jak w
lesie ścina choinkę.
- Co, tniemy choineczkę na święta, bo
nie łaska kupić u gajowego?
- Tak - odpowiada wystraszony
Fąfara.
- W takim razie zetnij pan i dla mnie!

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u
dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed
łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił w płucach
woła głośno: - Modlę się o nowy rowerek, modlę
się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy
odtwarzacz dvd... Starszy brat pochylił się i
szturchnął go mówiąc: - Dlaczego tak krzyczysz?
Bóg nie jest głuchy. Na to chłopiec: - Nie, ale
babcia jest.
Ksiądz chodzący po kolędzie,
dzwoni do drzwi mieszkania.
- Czy to ty, aniołku? - pyta
kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej
firmy!

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja:
- "Mikołaju! Mam biednych rodziców. Prosze Cię,
przynieś mi rower górski i klocki Lego."
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący
przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno i
pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki
Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama
urzędniczka czyta drugi list od Jasia:
- "Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli
na poczcie."
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta
dzieci, kim chciałyby zostać, kiedy dorosną.
Dzieci wymieniają zawody piosenkarza,
aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio
mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - pyta
nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień w
roku!
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Jasio pisze list do
świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty,
łyżwy, sanki i grypę na
zakończenie ferii

Jasio mówi do mamy: - Mamusiu,
chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki. - Za późno,
mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie
sterowanego robota!
Mama:
- Dlaczego tak wrzeszczysz? Przecież
św. Mikołaj słyszy każdy szept.
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju i
może nie usłuszeć.
- Kochanie, co byś powiedział,
gdybyśmy wzięli ślub w Boże
Narodzenie?
- Daj spokój, Maryśka! Po co mamy
sobie psuć święta?
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Kuchnia
Naszej
Michałowej
Kuchnia
paniPaniMichałowej

Filet z kurczaka ze szpinakiem w cieście francuskim
1 opakowanie ciasta francuskiego
1 filet z kurczaka
2 ząbki czosnku
0.5 szt. cebuli
około 1 50g. mrożonego szpinaku
0.5 małego kubka jogurtu naturalnego
Dodatkowo: jajko do posmarowania ciasta, sól, pieprz
Filet z kurczaka umyć osuszyć i lekko rozbić tłuczkiem.
Następnie przyprawiamy solą i pieprzem. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na małej ilości
oleju. Dodać kilka brykietów mrożonego szpinaku, dusić pod przykryciem na małym ogniu do
momentu rozmrożenia się szpinaku. Doprawić solą i pieprzem oraz dodać przeciśnięty
czosnek. Zdjąć z ognia i dodać jogurt naturalny. W razie potrzeby doprawić do smaku. Można
dodać ser feta ale wtedy należy uważać z ilością soli. Mięso ułożyć na środku ciasta.
Wystające części ciasta kroimy na paski o grubości ok. 2 cm. Na mięso nakładamy farsz a
następnie zawijamy naprzemiennie przygotowane paski ciasta.

Pierniczki (miękkie i pyszne)
1 kg mąki
1 kostka margaryny
3 łyżki oleju
1 szkl. śmietany
3 żółtka
3 jajka całe
2 szkl. miodu
1 szkl. cukru
Karmel ( 2 łyżki cukru zrumienić na patelni aż zbrunatnieje. Dodać 4 łyżki wody, aby cukier się
rozpuścił, zagotować.)
3 łyżeczki sody
½ łyżeczki amoniaku
Przyprawa do piernika
Tłuszcz miód roztopić w garnku, przestudzić, dodać ubite z cukrem jajka i żółtka, śmietanę i
wymieszać z mąka oraz pozostałymi składnikami. Wyrobić ciasto, rozwałkować, wykrawać
pierniczki. Piec w gorącym piekarniku. Po upieczeniu polukrować.
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Pielgrzymi w Nowych Skalmierzycach
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