
F
PISMO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

p.w. MI£OSIERDZIA BO¯EGO
w Ostrowie Wielkopolskim 

 ul. Limanowskiego 40  (62) 735 60 90

e-mail: andrzejszudra@wp.pl

www.parafiamilosierdziabozego.pl

Rok: 21  Nr  01 (845)  06. 01. 2019  -  12. 01. 2019 r.  

...upadli na twarz i oddali Mu pok³on. 
I otworzywszy swe skarby, ofiarowali 

Mu dary: z³oto, kadzid³o i mirrê. 
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 Ewangelia:  Mt 2 , 1 - 12  

Ewangeliczne zamyœlenie
                      Objawienie Pañskie  ( Epifania )     

"Gdy zaœ Jezus narodzi³ siê w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mêdrcy 
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król ¿ydowski? 
Ujrzeliœmy bowiem jego gwiazdê na Wschodzie i przybyliœmy oddaæ mu pok³on». Skoro 
to us³ysza³ król Herod, przerazi³ siê, a z nim ca³a Jerozolima. Zebra³ wiêc wszystkich 
arcykap³anów i uczonych ludu i wypytywa³ ich, gdzie ma siê narodziæ Mesjasz. Ci mu 
odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisa³ Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteœ zgo³a najlichsze spoœród g³ównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie 
w³adca, który bêdzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywo³a³ potajemnie 
Mêdrców i wypyta³ ich dok³adnie o czas ukazania siê gwiazdy. A kieruj¹c ich do Betlejem, 
rzek³: «Udajcie siê tam i wypytujcie starannie o Dzieciê, a gdy Je znajdziecie, donieœcie 
mi, abym i ja móg³ pójœæ i oddaæ Mu pok³on». Oni zaœ wys³uchawszy króla, ruszyli w 
drogê. A oto gwiazda, któr¹ widzieli na Wschodzie, sz³a przed nimi, a¿ przysz³a i 
zatrzyma³a siê nad miejscem, gdzie by³o Dzieciê. Gdy ujrzeli gwiazdê, bardzo siê 
uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dzieciê z Matk¹ Jego, Maryj¹; upadli na twarz i 
oddali Mu pok³on. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: z³oto, kadzid³o i 
mirrê. A otrzymawszy we œnie nakaz, ¿eby nie wracali do Heroda, inn¹ drog¹ udali siê do 
swojej ojczyzny." Oto S³owo Pañskie. 

Warto popatrzeæ na swoje ¿ycie, by zobaczyæ w œwietle tej Ewangelii swoj¹ 
w³asn¹ drogê wiary: jakimi etapami prowadzi³ mnie Bóg do spotkania z 
Jezusem? Które z wy¿ej opisanych „kroków" ku pe³ni wiary zrealizowa³y siê w 
mojej w³asnej historii, a które - byæ mo¿e - jeszcze nie? Czy pamiêtam moment 
wejœcia do Domu i osobistego aktu oddania ca³ego swojego ¿ycia w darze 
Jezusowi? Jakie owoce tamtego wydarzenia widzê u siebie dzisiaj?
Wielu chrzeœcijan zdaje siê pod¹¿aæ drog¹ wprost odwrotn¹ do drogi Mêdrców: 
poznawszy ju¿ Jezusa odchodz¹ od Niego szukaj¹c duchowych doœwiadczeñ i 
m¹droœci w pogañskich religiach, magii, horoskopach, wschodnim okultyzmie. 
W jakimœ sensie powracaj¹ na Wschód odwracaj¹c siê od prawdziwej Œwiat³oœci 
œwiata... Jak wygl¹da moja osobista droga wiary: idê naprzód, czy siê cofam? 
Czy nie wstydzê siê swojej drogi za Jezusem wobec tych, którzy jawnie b¹dŸ nie 
wprost  przejawiaj¹  wrogoœæ  wobec  Niego  i  Jego  Koœc io ³a?
Do czego wzywa mnie Duch Œwiêty poprzez to spotkanie z ¿ywym S³owem Boga? 
Jakie konkretne, realne postanowienie podejmê od dzisiaj?
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Czwartek 
                  10. 01. 2019 r.
                  

1. ul. Kraszewskiego  4 B i A 
2. ul. Iwaszkiewicza 8 i 4 B i A 
3. ul. Królowej Jadwigi – Blok   46    

godzina 16.00

PLAN KOLÊDY   2018/2019 r. 
(W blokach od klatki B, w domach od Nr 1)

Wtorek 
 08. 01. 2019 r.

1. ul. ¯eromskiego 2 B i A 
2. ul. ¯eromskiego – domki
    jednorodzinne od nr 1 
3. ul. Newerlego 2   od klatki  D
4. ul. Newerlego 4  - od klatki D 

godzina 16.00

Œroda 
09. 01. 2019 r.

1. ul. Modrzewskiego 2 od klatki  D 
2. ul. Kraszewskiego 1 B  i A i 3 B i A 
3. ul. Kraszewskiego 5 B i A i 2 B i A  

godzina 16.00

 

                               Pi¹tek
                      11. 01. 2019 r. 

 

 godzina 16.00

1. ul. Prusa  2 B  i 1 B i A 
2. ul. Prusa 2 A i 3 B i A 
3. ul. Modrzewskiego 3 B i A  i 1 B i A  

Sobota 
 12. 01. 2019 r. 

 

1. ul. Kasprowicza – str. parzysta   
    od ul. Limanowskiego 
2. ul. Kasprowicza – str. nieparzysta
    od ul. Limanowskiego 
3. ul. Mickiewicza – strona parzysta
    od ulicy Limanowskiego 
4. ul. Mickiewicza – strona nieparzysta
   od ulicy Limanowskiego 

godzina 10.00

W Sylwestra,  Nowy Rok oraz  w niedziele
 i Pierwszy Tydzieñ Ferii Zimowych

kolêdy nie bêdzie 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

Boleje Serce Moje – mówi Jezus – nad tym, ¿e nawet dusze 
wybrane nie rozumiej¹, jak wielkim jest Moje Mi³osierdzie,
obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. 
O, jak to bardzo rani Serce Moje. Wspomnijcie na Mêkê 
Moj¹ i je¿eli nie wierzycie s³owom Moim, wierzcie 
przynajmniej Ranom Moim. 

(Dz 379)

Nale¿y grzecznie siê wymówiæ gdy z 
powodu obowi¹zku nie mo¿na siê 
przys³u¿yæ. Zawsze chêtnie us³u¿yæ 
gdy mo¿na – chêtnego dawcê Bóg 
mi³uje. 
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21 myœli, które nachodz¹ nas na ³o¿u œmierci 
Zapewne ka¿dy z nas s³ysza³ kiedyœ, ¿e na 
³o¿u œmierci nikt nie ubolewa nad tym, ¿e w 
swoim ¿yciu nie spêdza³ wiêcej czasu w 
pracy. Czêsto natomiast osoby ¿egnaj¹ce 
siê z tym œwiatem szczerze ¿a³uj¹ jakichœ 
pope³nionych przez siebie czynów, b¹dŸ 
rzeczy, których nie uda³o im siê 
zrealizowaæ.

Pewien kolumbijski dominikanin, Nelson 
Medina OP, sporz¹dzi³ listê zdañ, jakie 
najczêœciej mia³ okazjê us³yszeæ z ust osób, 
którym towarzyszy³ w momencie œmierci.

Treœæ wszystkich tych skarg brzmi nader 
znajomo i warto mieæ je zawsze przed 
oczami dla dobra naszego wnêtrza i 
umys³u. Mo¿na je równie¿ wykorzystywaæ 
do osobistego rachunku sumienia albo jako 
inspiracjê do modlitwy o ³askê, która 
pomo¿e nam ¿yæ tak, abyœmy pod koniec 
naszych dni nie musieli siê pod nimi 
podpisaæ.

1  dawa³em z³y przyk³ad i niestety znaleŸli 
siê tacy, którzy mnie naœladowali 
2. nie próbowa³em innym ul¿yæ w bólu 
3. w moim ¿yciu znalaz³y siê osoby, którym 
sprawi³em przykroœæ lub jakoœ ich 
skrzywdzi³em 
4. z moich ust wychodzi³y g³upie, wulgarne 
lub niekulturalne s³owa 
5. nie dotrzyma³em niektórych obietnic 
6.czasami kupowa³em rzeczy , których nie 
potrzebowa³em albo nigdy nie u¿y³em 
7. tyle czasu i wewnêtrznej walki 
kosztowa³o mnie przebaczanie 
8. za ma³o siê modli³em a w moich 
modlitwach brakowa³o mi³oœci 
9. nie upomnia³em zawczasu tych, których 
powinienem lepiej wychowaæ 
10. tyle razu szczêdzi³em s³owa  uznania, 
zachêty lub pochwa³y tym, którzy na nie nie 
zas³ugiwali lub ich potrzebowali 
11. tak czêsto ucieka³em przed przyjêciem 
Krzy¿a 

12. ignorowa³em Chrystusa ukrytego w 
Najœwiê t szym Sakramenc ie .  Jego  
osamotnienie w tabernakulum sprawia mi 
ból
13.czêœciej narzeka³em ni¿ wdziêcznoœæ
14. sukces przypisywa³em samemu sobie, a o 
poniesione pora¿ki obwinia³em okolicznoœci 
15. czasami prowadzi³em rozmowy w 
których wyœmiewa³em Boga , wiarê lub 
Koœció³ 
16.zwyczajnie marnowa³em mnóstwo czasu 
– czasu którego ju¿ nie mogê odzyskaæ 
17. czasami by³em powodem zgorszenia dla 
niewinnych oraz tego, ¿e niektórym osobom 
podci¹³em skrzyd³a  w realizacji ich marzeñ 
18. dla osi¹gniêcia w³asnych celów  
wykorzysta³em czyj¹œ mi³oœæ wzglêdem 
siebie
19. pochlebstwa sprawia³y mi przyjemnoœæ, 
nawet wtedy, kiedy wiedzia³em, ¿e nie ma w 
ich prawdy 
20. nie poœwiêca³em czasu ani nie 
odwiedza³em tych którzy nie wydawali mi 
siê wystarczaj¹co ciekawi, obycie czy te¿ 
po¿yteczni 
21. brakowa³o mi mi³oœci – powinienem by³ 
znacznie bardziej kochaæ Boga  i mojego 

O. Nelson Medina OP



                                                                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SiÊ...
WTOREK   08.01. 2019        PONIEDZIA£EK  07. 01. 2019             

CZWARTEK  10. 01. 2019     

NIEDZIELA    13. 01. 2019         

PI¥TEK  11. 01. 2019         

ŒRODA  09. 01. 2019

SOBOTA     12. 01. 2019         

  6

 7.30 + Joanna Graja 
 7.30 + Stanis³awa  (30 rocz. œm.) Feliks 
          (20 rocz. œm.) Robert Peœla i zmarli 
          z Rodziny Muchów 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Ma³gorzata Drabent (4 rocz. œm.) 
          + Franciszka  i Jan Drabent, 
          + Zofia i Marian Zimniewicz 
15.30  + Ewa Osak 

  7.30 + Renata Nawrocka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Urszula S³upianek 
15.30 + Edmund   Urban (8 rocz. œm.) 
18.30 Za zmar³ych    

  7.30 + El¿bieta, Henryk Dyba (w rocz. œm.) 
          + Karol Marchewka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Tomasz Jêdrzejak 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Tadeusz Naskrêcki (8 rocz. œm.)

  7.30 + Arkadiusz Rynowiecki 
  7.30 + Ryszard   Toczek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Antonina Konieczna 
15.30 + Jan Kowalczyk

  7.30 + Urszula S³upianek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Albin   Dorociak 
15.30 + Joanna Graja 
        

 7.30 W intencji Jerzego z okazji 86 rocznicy 
         urodzin z podziêkowaniem za otrzymane 
         ³aski z  proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie na 
         dalsze lata ¿ycia 
  7.30 + Józef Bochniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Janina Andrzejak (I rocz. œm.)
15.30 + Stanis³awa Sosnowska 

  7.30 + Mieczys³aw   Adamiak (4 rocz. œm.) 
  9.00 + Franciszek    Walczak 
10.30 + Stanis³awa  (9 rocz. œm.)
          Zieleziñska i zmar³ych z Rodziny 
          Zieleziñskich, Sibiñskich  i Giwerskich 
12.00 + Renata Franzke
          + Ryszard D¿on

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30  + Zofia   Rybak  (I rocz. œm.)
18.00 
18.30 + Gertruda Grzelak

Ró¿aniec Fatimski 
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MHU OR Pa ron ty odniat g
Objawienie Pañskie 

Pok³on Mêdrców ze Wschodu z³o¿ony Dzieciêciu Jezus, 

opisywany w Ewangelii przez œw. Mateusza (Mt 2, 1-12), 

symbolizuje pok³on œwiata pogan, wszystkich ludzi, którzy 

klêkaj¹ przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych 

œwi¹t w Koœciele. Trzej królowie byæ mo¿e byli 

astrologami, którzy ujrzeli gwiazdê - znak narodzin Króla. 

Jednak pozostanie tajemnic¹, w jaki sposób sta³a siê ona dla 

nich czytelnym znakiem, który wyprowadzi³ ich w dalek¹ i 

niebezpieczn¹ podró¿ do Jerozolimy. Herod, podejmuj¹c 

ich, dowiaduje siê o celu podró¿y. Podejrzewa, ¿e narodzi³ 

siê rywal. Na podstawie proroctwa w ksiêdze Micheasza 

(Mi 5, 1) kap³ani jako miejsce narodzenia Mesjasza 

wymieniaj¹ Betlejem. Tam wyruszaj¹ Mêdrcy. Odnajduj¹c 

Dzieciê Jezus, ofiarowuj¹ Mu swe dary. Kacper - kadzid³o , 

którego unosz¹cy siê dym by³ znakiem modlitwy 

skierowanej do nieba , poniewa¿ widzieli w nim Boga. 

Melchior -  z³oto , znak bogactwa , poniewa¿ widzieli w 

nim króla. Baltazar -  mirrê , która s³u¿y³a do namaszczenia 

c i a ³ a  ,  p o n i e w a ¿  b y ³  p r a w d z i w y m  

cz³owiekiem.Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego nale¿y do 

pierwszych, które uœwiêci³ Koœció³. Od XV/XVI w. w 

koœcio³ach poœwiêca siê dziœ kadzid³o i kredê. Kred¹ 

oznaczamy drzwi na znak, ¿e w naszym mieszkaniu 

przyjêliœmy Wcielonego Syna Bo¿ego. Piszemy na 

drzwiach litery K+M+B, które maj¹ oznaczaæ imiona 

Mêdrców lub te¿ mog¹ byæ pierwszymi literami ³aciñskiego 

zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie b³ogos³awi - po 

³acinie: Christus mansionem benedicat . Zwykle dodajemy 

jeszcze aktualny rok.             K. R.

- Szczêœliwego Nowego Roku! 
 - Zwariowa³eœ, w lutym? 
 - To ju¿ luty? 
Ja jeszcze nigdy nie wraca³em 
tak póŸno z sylwestra.

 - Pod koniec stycznia Franek pyta 
spotkanego na ulicy kolegê: 
 - Có¿ to, Stefan, dopiero teraz choinkê
 niesiesz? 
 - A no tak, bo na œwiêta nie mia³em
 pieniêdzy, 
a teraz dosta³em j¹ za darmo! 

- Kochanie, co byœ powiedzia³, 
gdybyœmy wziêli œlub w Bo¿e Narodzenie? 
- Daj spokój! 
Po co mamy sobie psuæ œwiêta? 



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, Andrzej Kr¹¿ek, K. R.  

Nr GG: 5884036
 

e-mail: parafia@promax.media.pl  BIURO PARAFIALNE  

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki   od   9.00 do 11.00
wtorki i czwartki                   od 15.00 do 18.00

CZYNNE: 

Tel./Fax. 62 735 60 90

Telefon Dy¿urny 502 547 809

1. Za tydzieñ przypada , któr¹ koñczymy okres Bo¿ego
    Narodzenia. Sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium. Za zrozumienie 
    i ka¿dy Dar Serca sk³adamy „Bóg zap³aæ”. 
2. i, odmawiaæ bêdziemy w niedzielê, 13 stycznia o godz. 18.00, a po Mszy
    œw. procesja œwiat³a. 
3. Przypominamy, ¿e w styczniu z uwagi na kolêdê od poniedzia³ku do czwartku nie ma
    Mszy œw. wieczornej o godz.18.30. W pi¹tek, sobotê i niedzielê Msze œw. bez zmian
4. W tym roku Sakramentu Chrztu œw. udzielaæ bêdziemy jak zwykle w 2 sobotê 
    i 4 niedzielê miesi¹ca. 
5. Zmarli w miesi¹cu  grudniu: + Andrzej Bijak, + Jan Kowalewicz, + Jerzy Dymarczyk, 
    + Mieczys³aw Grodzki, + Jan Trzmiel, + Dariusz Kubera, + Zbigniew Jacek Dobiszewski 
    + Gertruda  Grzelak, + Kazimiera Kasprzak, + Marianna Adamiak, + Kazimierz 
    Wojciechowski, + Stanis³aw Jakubowski. 
6. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

 Niedziela Chrztu Pañskiego

Ró¿aniec Fatimsk


