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Ewangeliczne zamyœlenie

        
 Ewangelia: Mt.4, 12- 23.  
   Gdy Jezus pos³ysza³, ¿e Jan zosta³ uwiêziony, usun¹³ siê do Galilei. Opuœci³ jednak Nazaret, 
przyszed³ i osiad³ w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak 
mia³o siê spe³niæ s³owo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku 
morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedzia³ w ciemnoœci, ujrza³ œwiat³o wielkie, i 
mieszkañcom cienistej krainy œmierci wzesz³o œwiat³o».Odt¹d pocz¹³ Jezus nauczaæ i mówiæ: 
«Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».Przechodz¹c obok Jeziora 
Galilejskiego, Jezus ujrza³ dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, 
jak zarzucali sieæ w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzek³ do nich: «PójdŸcie za Mn¹, a 
uczyniê was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A id¹c 
stamt¹d dalej, ujrza³ innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z 
ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w ³odzi swe sieci. Ich te¿ powo³a³. A oni natychmiast 
zostawili ³ódŸ i ojca i poszli za Nim. I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê, nauczaj¹c w tamtejszych 
synagogach, g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i lecz¹c wszelkie choroby i wszelkie s³aboœci 
wœród ludu. Oto s³owo Pañskie.

III Niedziela zwyk³a  

Dzisiejsza Ewangelia, opisuje kolejno, jak rozpoczê³a siê dzia³alnoœæ Jezusa Chrystusa, jak 
nast¹pi³o powo³anie Jego uczniów, jak oni bez wahania przyst¹pili do Niego, by œwiadczyæ z 
Nim i o Nim w sposób jawny i rzetelny. Mamy okazjê porównaæ postêpowanie uczniów z 
w³asnymi poczynaniami. Mo¿emy uczyæ siê od nich. Jezus rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 
s³owami „Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.” (Mt 4,17b). Po co to 
robi³? Na pewno nie po to, by zdobywaæ, lecz by nauczaæ, o czym mówi ostatnie zdanie 
dzisiejszej Ewangelii: „I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê, nauczaj¹c w tamtejszych synagogach, 
g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i lecz¹c wszystkie choroby i wszelkie s³aboœci wœród ludu.” 
(Mt 4,23). PANIE JEZU, prosimy, naucz nas kroczyæ drog¹ wiary, nadziei i mi³oœci, drog¹ 
wiedzy i zrozumienia. 
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VPLAN KOLÊDY 
(W blokach od klatki A, w domach od koñca ) 

Nie bêdzie Kolêdy w Niedziele !

 Œroda  29. 01. 2020 r. 
godzina 16.00 

1. ul. Kujawska blok 32 i 34 
2. ul. Szczeciñska bloki 2, 4, i 6 
3. ul. Limanowskiego 48 i 52 

Sobota  01. 02. 2020 r.

1. Kolêda uzupe³niaj¹ca
godzina 10.00

Pi¹tek  31. 01. 2020 r.
godzina 16.00

1. ul. Limanowskiego 50
2. ul. Limanowskiego 42 A i B 44 A i B
3. ul. Limanowskiego 46 A B i C

KONIEC KOLÊDY
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Myœl dobrze o wszystkich 
nie myœl Ÿle o nikim.
Staraj siê nawet 
w najgorszym znaleŸæ coœ. 

Ostatnie wezwanie Bo¿e, ³askê powo³ania do ¿ycia zakonnego czu³am od 
siedmiu lat.W siódmym roku ¿ycia us³ysza³am pierwszy raz g³os Bo¿y w 
duszy, czyli zaproszenie do ¿ycia doskonalszego, ale nie zawsze by³am 
pos³uszna g³osowi ³aski.Nie spotka³am siê z nikim, kto by mi te rzeczy 
wyjaœni³.

(Dz. 7. )
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Najpiêkniejsze koœcio³y w Polsce

Koœció³ Mariacki w Gdañsku. Nad 
panoram¹ Gdañska i rozleg³¹ okolic¹ góruje 
masywna wie¿a bazyliki kontrkatedralnej 
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. 
Uwa¿a siê j¹ za najwiêksz¹ w Europie 
œwi¹tyniê zbudowan¹ z ceg³y. Mo¿e 
pomieœciæ 25 tys. osób. Wznoszono j¹ przez 
niemal 160 lat (1343-1502), a wczeœniej za 
czasów ksi¹¿¹t pomorskich na miejscu 
gotyckiej budowli sta³ drewniany koœció³ek. 
Mimo burzliwych dziejów bazylika, zwana 
te¿ Koron¹ Gdañska, zachowa³a swoj¹ 
historyczn¹ formê. Ikonografia siêga XVI 
w., a jasne wnêtrze wype³niaj¹ rzêdy filarów 
podtrzymuj¹cych sklepienia o uk³adach: 
gwiaŸdzistym, sieciowym i kryszta³owym. 
Dêbowy, póŸnogotycki, g³ówny o³tarz 
powsta³ w latach 1510-1517, przy zakrystii 
znajduje siê rekonstrukcja s³ynnego, XV-
wiecznego zegara astronomicznego, a tak¿e 
XIX-wieczna kopia "S¹du Ostatecznego" 
Hansa Memlinga. W kaplicy œw.  Anny 
mieœci siê Piêkna Madonna Gdañska, któr¹ 
– wedle legendy – wykona³ m³odzieniec w 
wiêziennej celi w przeci¹gu zaledwie jednej 
nocy. Za tak wspania³e dzie³o odzyska³ 
wolnoœæ, a jak siê okaza³o - oskar¿ono go 
nies³usznie. Zaszczytem cieszy³o siê 
stanowisko tutejszego kapelmistrza, o które 
swego czasu stara³ siê Jan Sebastian Bach. 
Zachowa³ siê list z 1730 r., w którym 
kompozytor prosi³ przyjaciela, by ten oceni³ 
jego szanse na zdobycie posady.  �ród³o : culture.pl        K. R.

Bazylika œw. Anny w Kodniu. Na tle têczowej 
aureoli  Matka Boska w dostojnej,  
królewskiej szacie trzyma w lewej rêce 
Dzieci¹tko, w prawej zaœ dzier¿y ber³o. 
Obraz ten, bêd¹cy odwzorowaniem rzeŸby 
Madonny z Guadalupe, by³ przechowywany 
w kaplicy papieskiej. W 1631 r. wielki 
chor¹¿y litewski Miko³aj Pius Sapieha zosta³ 
uzdrowiony w trakcie mszy œw. odprawionej 
przed tym obrazem. W³aœciciel Kodnia 
wdziêcznoœæ za otrzyman¹ ³askê okaza³ w 
doœæ osobliwy sposób: nie uzyskawszy zgody 
papie¿a Urbana VIII na wywiezienie 
malowid³a, wykrad³ je. Obraz zawis³ 
najpierw w kaplicy zamkowej, potem w 
koœciele œw. Anny w Kodniu na Podlasiu. 
Sapieha zleci³ jego wybudowanie w 1629 r. na 
wzór Bazyliki œw. Piotra w Rzymie. Po 
szeœciu latach stanê³a œwi¹tynia w stylu 
póŸnego renesansu, któr¹ dziœ przys³ania 
barokowa fasada. Sapieha kaza³ siê 
pochowaæ pod bezimienn¹ p³yt¹ z 
czerwonego granitu w kruchcie koœcio³a, by 
po jego grobie depta³y stopy wiernych. 
Historia cudownego obrazu sta³a siê kanw¹ 
p o w i e œ c i  Z o f i i  K o s s a k - S z c z u c k i e j  
"B³ogos³awiona wina".
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  7.30 + Stanis³aw Garstka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Danuta Fo³czyñska 
15.30 + Jan Janicki 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui 
          i modli siê o wielk¹ wiarê, mi³oœæ 
          i przemianê dla mê¿a    

  7.30 W intencji Barbary i Zdzis³awa o zdrowie i si³y 
          potrzebne ³aski dla Nich i córek z rodzinami 
          z podziêkowaniem za dotychczasow¹ opiekê i Bo¿e 
          b³ogos³awieñstwo 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zbigniew Malkowski (I rocz. œm)
15.30 + Sabina Kowalczyk
15.30  O Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê 
           o wielk¹ wiarê,mi³oœæ i przemianê dla mê¿a  

  7.30 + Czes³aw Nowaczyk
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Czes³awa, Kazimierz Pietrzak, Halina Matuszak 
15.30 + W³adys³aw Kalina (50 rocz. œm.) Maria Herbik 
          (25 rocz. œm.) i zmarli z rodziny, zmar³ych z  rodziny
          Cepów, Sobczaków, Matyaszczyk, Osiewa³ów, 
          Bochyñskich, D³ugiewiczów, Irenê B³awat 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê,mi³oœæ i przemianê dla mê¿a   

  7.30 + Zdzis³aw Jarosik 
  7.30 +Mariana i Stanis³aw Mokwiñscy
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Barbara Zacharczuk (I rocz. œm.)
15.30 + Stanis³awa  G³ubisz (22 rocz. œm.) 
15.30 O. Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek 
          rocznych 
18.30 ZA ZMAR£YCH 

   7.30 + Maria i Karol Sztrom i zmar³ych 
           z  rodziny  Gulczów i Torzów 
   9.00 + Józef, Helena Gulcz, Teresa Gulcz 
           i zmar³ych z mrodziny Gulcz i Mrozków 
10.30  + Maria, Stanis³aw, Zygfryd, Gerard Anio³, 
           + Henryk Kempa i Maria Jany
12.00 + Aniela Misiek (3 rocz. œm.) 
          i zmarli z rodziny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Kaczmarek (7 rocz. œm.) 
          i zmar³ych z rodziny 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui 
         i modli siê o wielk¹ wiarê, mi³oœæ 
        i przemianê dla mê¿a   

18.30 + Zdzis³awa  Kiszka   (2 rocz. œm.) 

  7.30 Msza œw. dziêkczynna za miniony rok z proœb¹ o Bo¿¹ 
          opiekê,  b³ogos³awieñstwo, dary Ducha œw. 
          dla Martyny, Kamila, Micha³ka i ca³ej rodziny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Teofila(k) Markiewicz i zm. z Rodziny
15.30 O. Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 

18.30 
18.30 + Henryk Rybka

Msza œw. o uzdrowienie

  7.30 + Irena G³odek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej Moskwa (5 rocz. œm.) Helena Sa³ata, 
           Franciszek Moskwa, Stefania ,Franciszek 
            Wojciechowscy 
15.30 O. Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê,mi³oœæ i przemianê dla mê¿a  
16.30 Dom Opieki: + Maria S¹pór 
18.30 + Waldemar Brzeziñski (I rocz. œm.) 

!
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
TATAR Z SUSZONYCH 

POMIDORÓW 
I GRILLOWANEJ CUKINII

Œwiêta Weridiana

SK£ADNIKI
4 PORCJE, 
1 ma³a cukinia
2 ³y¿eczki oliwy 
np. z suszonych pomidorów 
ub extra vergine
szczypta suszonego tymianku
90 g suszonych pomidorów w oleju
1 cebulka szalotka
1 ³y¿eczka czerwonego octu winnego
1 ³y¿ka octu balsamicznego
œwie¿o zmielony pieprz
2 - 3 krople sosu tabasco (opcjonalnie)
2 ³y¿ki posiekanego szczypiorku

PRZYGOTOWANIE
Cukiniê pokroiæ na plasterki i po³o¿yæ 
na rozgrzanej patelni grillowej. 
Grillowaæ przez ok. 5 - 7 minut a¿ 
pokryje siê od spodu ciemnymi 
paskami. Przewróciæ na drug¹ stronê 
i powtórzyæ grillowanie. Na koniec 
skropiæ oliw¹ i posypaæ szczypt¹ 
suszonego tymianku. Zdj¹æ z patelni 
na talerz. Do pojemnika rozdrabniacza 
(melaksera) w³o¿yæ pomidory i 
pokrojon¹ na kilka kawa³ków cebulê. 
Rozdrobniæ na ma³e kawa³eczki, 
nastêpnie dodaæ cukiniê i powtórzyæ 
miksowanie.Dodaæ ocet winny i 
balsamiczny, pieprz, sól, tabasco i 
szczypiorek. Jeszcze raz krótko 
zmiksowaæ.

Weridiana - urodzi³a siê w Castelfiorentino w 
Toskanii (nie znamy daty). Podobnie jak œw. 
Brygida z Kildare, od m³odoœci poœwiêci³a siê 
s³u¿bie Panu Bogu. W pobo¿nej pielgrzymce 
nawiedzi³a grób œw. Jakuba Aposto³a w 
Compostelli w Hiszpanii oraz groby œwiêtych 
Aposto³ów Piotra i Paw³a w Rzymie. Po 
powrocie do rodzinnego Castelfiorentino 
zamieszka³a przy kapliczce œw. Antoniego 
Pustelnika, gdzie przez 34 lata jako pustelnica 
wiod³a ¿ywot pe³ny pokuty ku zbudowaniu 
ca³ego miasteczka. Posi³ek przyjmowa³a tylko 
raz na dzieñ - najczêœciej w postaci chleba i 
wody, czasem dodawa³a trochê jarzyn. Dla 
powiêkszenia owoców duchowych zapisa³a siê 
do pustelniczego zakonu Wallombroza. S³awa 
jej œwiêtoœci dotar³a do samego œw. Franciszka z 
Asy¿u, który osobiœcie j¹ odwiedzi³ (1221), a 
zbudowany jej umartwionym ¿yciem, jako jedn¹ 
z najpierwszych przyj¹³ w charakterze tercjarki 
III Zakonu. W³aœnie w tym roku Franciszek 
napisa³ regu³ê dla tercjarzy, ¿yj¹cych wœród 
rodzin, aby im u³atwiæ praktykowanie rad 
ewangelicznych. Weridiana mog³a wiêc 
korzystaæ ze wszystkich przywilejów, jakie 
Stolica Apostolska udzieli³a wówczas zakonowi 
franciszkañskiemu. Z biegiem lat III Zakon œw. 
Franciszka sta³ siê tak popularny, ¿e nale¿eli do 
niego najwy¿si dostojnicy duchowni i œwieccy, 
w tym wielu papie¿y i panuj¹cych.Weridiana 
zmar³a 1 lutego 1242 roku. Papie¿ Klemens VII 
zatwierdzi³ jej liturgiczn¹ czeœæ dekretem z dnia 
20 wrzeœnia 1533 roku, a papie¿ Klemens X 
wpisa³ jej imiê do Martyrologium Rzymskiego.
                                                      K. R.



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

 

e-mail:  parafiaostrowwlkp@gmail.com
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. „Bóg zap³aæ” – oraz ofiary sk³adane podczas kolêdy i przy ró¿nych okazjach na upiêkasznie 
    naszego Sanktuarium. Dziêkujemy za zrozumienie i wsparcie. 
2. Msza œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach z olejami œw. Charbela 
    w naszym Sanktuarium w czwartek,  Serdecznie zapraszamy.
3. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych – w pi¹tek o godz.17.45.
4. W niedzielê 2 lutego przypada Œwiêto Ofiarowania Pañskiego, zwane tak¿e Matki Bo¿ej
    Gromnicznej. Podczas ka¿dej Mszy œw. – poœwiêcenie gromnic. Jest to 

 Najmniej widoczne s¹ Siostry Klauzurowe, tzn. takie, które 
    z zasady nie wychodz¹ z klasztoru, oddaj¹ siê modlitwie i pokucie w intencji Koœcio³a
    W duchu wiary pragniemy to sobie uœwiadomiæ, jak wiele im zawdziêczamy. 
    Siostry te utrzymuj¹ siê tylko z darów ludzi, którzy doceniaj¹ ich rolê w Koœciele. 
    W naszej Diecezji s¹ cztery zakony klauzurowe: Siostry Karmelitanki Bose i siostry Klaryski
    w Kaliszu, Siostry Kapucynki w Ostrowie Wlkp. i Siostry Kamedu³ki w Z³oczewie. 
    

 2 lutego po Mszach œw. 
5. Chorych odwiedzimy – w sobotê, 1 lutego od godz. 9.00. 
6. Informujemy, ¿e od 
    Jedna rodzina mo¿e zarezerwowaæ po 2 intencje na jedno pó³rocze. Treœæ intencji prosimy 
    podawaæ najpóŸniej na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem zamówionej Mszy œw. 
    W miejsce wolnych intencji przyjmowane bêd¹ nowe. 
    Jednoczeœnie przypominamy, ¿e intencje mszalne zamawiane na pogrzeb, który odbywa siê 
    poza nasz¹ Parafi¹ s¹ przyjmowane na Msze œw. pi¹tkowe. 
7. 

8. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

 30 stycznia na godz.18.30.

Œwiatowy Dzieñ 
    ¯ycia Konsekrowanego.

Zbiórka na zakony klauzurowe przed Koœcio³em zostanie przeprowadzona w niedzielê 
   

3 lutego mo¿na rezerwowaæ Msze œw.  na 2 pó³rocze bie¿¹cego roku. 

W zwi¹zku z organizowanym Balem Dobroczynnym w dniu 8 lutego - mile widziani 
    sponsorzy nagród.  


