
Rogale (nie tylko) na św. Marcina
Wzniosły „Tryptyk Świętomarciński” zakończony dla równowagi czymś prozaicznym,    
a przyjemnym i... smacznym: przepisem na rogale. Oryginalne i najsmaczniejsze to, 
oczywiście, na Wielkopolsce w ogóle, a w Poznaniu w szczególności.
My, za p. A. Leszczyńską-Rożek (GN nr 45/2019), podajemy przepis uproszczony 
zarówno na ciasto, jak i na nadzienie.

Składniki:
Ciasto:
1 kg mąki
50 g drożdży
1 szklanka mleka
6 jajek
2 łyżki cukry pudru
½ kostki masła
cukier waniliowy
szczypta soli

Nadzienie:
100 g białego maku
100 g orzechów włoskich
100 g migdałów
1,5 szklanki cukru pudru
1-2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany
1 laska wanilii
łyżeczka skórki pomarańczowej (opcjonalnie)

W szklance z letnim mlekiem rozpuścić drożdże. W misce utrzeć jajka z cukrem, cukrem
waniliowym i szczyptą soli na puszystą masę, następnie dolewać roztopione ostudzone 
masło. Do masy dodawać niewielkie porcje mąki i drożdży rozpuszczonych w mleku, 
cały czas mieszając. Kiedy ciasto jest dobrze wyrobione, odstawić w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia. Mak, orzechy i migdały sparzyć wrzątkiem lub gorącym mlekiem. 
Odczekać, aż dobrze namokną. Po odcedzeniu wody (lub mleka) zmielić je dwa razy. Do 
powstałej masy dodać cukier, ziarenka z przekrojonej na pół laski wanilii i ucierać 
wszystko, aż składniki dobrze się połączą. Można dodać też drobno pokrojoną 
kandyzowaną skórkę pomarańczową. Masie należy nadać gęstą kremową konsystencję, 
dodając po łyżce śmietany. Piekarnik nastawić na 180 stopni. Z rozwałkowanego ciasta 
wycinać trójkąty, kłaść nadzienie i zawijać w rogaliki. Piec na złoty kolor, a na koniec 
oblać gęstym białym lukrem i posypać orzechami lub migdałami.

Smacznego!

opracowała: Leokadia Pawliszak (Akcja Katolicka)

Gazetkę opracowała Małgorzata Kaczmarek            (Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła)
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I NIEDZIELA ADWENTU 

Ewangelia według Świętego Mateusza (Mt 24, 37-44)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie

z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem

jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do

arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak

również  będzie  z  przyjściem  Syna  Człowieczego.  Wtedy  dwóch  będzie

w  polu:  jeden  będzie  wzięty,  drugi  zostawiony.  Dwie  będą  mleć  na

żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie

wiecie,  w  którym  dniu  Pan  wasz  przyjdzie.  A  to  rozumiejcie:  Gdyby

gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by

czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie

gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
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I NIEDZIELA ADWENTU 

W tym tygodniu  we  wtorek obchodzimy wspomnienie  św.  Franciszka Ksawerego,
prezbitera; w sobotę św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Solenizantom i Jubilatom
życzymy wielu łask Bożych.

INTENCJE MSZALNE:
02. 12. poniedziałek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1700:  Dziękczynna  za  70.  lat  przeżytych
z  błogosławieństwem Bożym i  za  dar  wnuczki  Urszulki.  O potrzebne łaski  dla
dzieci dzieci: Roberta i Moniki.
03. 12. wtorek 
Biały Kościół - Msza św. o godz.  1700:  O wieczną szczęśliwość dla śp. Alfreda
Kuźniaka. 
04. 12. środa 
Nowolesie - Msza św. o godz. 1700: O dar zdrowia i potrzebne łaski dla Agnieszki
05.12 czwartek 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  1700:  Dziękczynna  od  Zarządu  i  górników
Kopalni Granitu w Gębczycach i Chwałkowie z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę św. Barbary. 
06. 12. piątek 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1700:  O  zdrowie  dla  Joanny  Bekieszczuk  oraz
o umocnienie jej Rodziców.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1700: Za Parafian
07. 12. sobota 
Nowolesie -  Msza  św.  o  godz.  1700 :  Dziękczynna  z  prośbą  dalszą  opiekę
i błogosławieństwo Boże dla pani Maryli z racji 80. rocznicy urodzin.
08. 12. niedziela 
Biały  Kościół -  Msza  św.  o  godz.  800:  O wieczną  szczęśliwość  dla  śp.  Alfreda
Kuźniaka (intencja od Haliny i Jacka Wlazło)
Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O wieczną szczęśliwość dla śp. Emilii Czajka,
Macieja i Rodziców.
Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisławy
Teneta w 1. rocznicę śmierci

1. W  okresie  Adwentu  Msze  św.  Roratne  odprawiane  będą  o  godz.  1700.
W poniedziałki, wtorki i czwartki w Białym Kościele. W środy, piątki i soboty
w Nowolesiu. Dzieci komunijne i ich Rodziców szczególnie zapraszamy we
wtorki  i  środy.  Proszę,  aby  dzieci  przynosiły  małe  wycięte  z  kolorowego
papieru serduszka z wypisanymi dobrymi adwentowymi czynami. Serduszka
te powiesimy na kościelnej choince. Codziennie będzie losowana nagroda.



2. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do Sakramentu Pokuty można
będzie przystąpić w piątek od godziny 1630 w Nowolesiu i Białym Kościele.
Chorych Parafian odwiedzimy przed świętami.

3. W przyszłą  niedzielę  przypada  ogólnopolska  zbiórka  do  puszek  na  rzecz
pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Puszki będą wystawione po
Mszach świętych.

Na rozpoczęty tydzień - Szczęść Boże!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii:

Nadzieja oczekiwania
Kościół jak troskliwa matka zaprasza do spojrzenia w górę, do powrotu do źródeł
nadziei. Są one zawarte w misterium osoby Jezusa Chrystusa, w tajemnicy Jego
śmierci, zmartwychwstania i ostatecznego przyjścia na końcu czasów. W świetle tej
tajemnicy spoglądamy na codzienność, odnajdujemy Pana, który nam towarzyszy,
i doświadczamy nietrwałości tego, co przysparza nam wielu trosk. Dlatego Kościół
daje nam czas Adwentu, który pozwala na nowo oczekiwać na spotkanie z Panem.
To  czas,  aby  postawić  sobie  pytanie,  czy  moje  życie  jest  ukierunkowane  na
jedynego Pana. Im bardziej ktoś jest ważny, tym bardziej oczekiwanie mobilizuje
do  przygotowania  się.  Wiara  niesie  więc  ze  sobą  troskę  o  aktywność  jej
przeżywania.  To  oznacza  wierność  Słowu.  Wtedy  nie  zaskoczy  mnie  żadna
katastrofa. Wiara jest więc stałym oczekiwaniem, które bazuje na pewności, że Bóg
jest obecny w mojej codzienności.

Niech czas Adwentu będzie dla mnie, Panie, uświadomieniem sobie, że ostateczną
metą mojego życia jest spotkanie ze Zmartwychwstałym. Wzmocnij moją nadzieję
w przygotowaniu się na radość stanięcia przed Bogiem. 

Wielebnemu Księdzu Proboszczowi
Januszowi Prejznerowi

najserdeczniejsze życzenia

Imieninowe:

wielu łask Bożych na niwie Pańskiej

i parafialnej

życzy

Redakcja „Niedzielnego Kuriera”


