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Ewangeliczne zamyœlenie

 Ewangelia (£k 2, 22-32)
Gdy up³ynê³y dni oczyszczenia Maryi wed³ug Prawa Moj¿eszowego, rodzice przynieœli 
Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawiæ Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pañskim: «Ka¿de pierworodne dziecko p³ci mêskiej bêdzie poœwiêcone Panu». Mieli 
równie¿ z³o¿yæ w ofierze parê synogarlic albo dwa m³ode go³êbie, zgodnie z przepisem Prawa 
Pañskiego. A ¿y³ w Jerozolimie cz³owiek, imieniem Symeon. By³ to cz³owiek sprawiedliwy i 
pobo¿ny, wyczekiwa³ pociechy Izraela, a Duch Œwiêty spoczywa³ na nim. Jemu Duch Œwiêty 
objawi³, ¿e nie ujrzy œmierci, a¿ nie zobaczy Mesjasza Pañskiego. Za natchnieniem wiêc 
Ducha przyszed³ do œwi¹tyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieci¹tko Jezus, aby post¹piæ z Nim 
wed³ug zwyczaju Prawa, on wzi¹³ Je w objêcia, b³ogos³awi³ Boga i mówi³: «Teraz, o W³adco, 
pozwól odejœæ s³udze Twemu w pokoju, wed³ug Twojego s³owa. Bo moje oczy ujrza³y Twoje 
zbawienie, któreœ przygotowa³ wobec wszystkich narodów: œwiat³o na oœwiecenie pogan i 
chwa³ê ludu Twego, Izraela». Oto S³owo Pañskie.

Œwiêto ofiarowania Pañskiego

Nasze ¿ycie ³¹czy siê z Chrystusem, Który jest naszym Œwiat³em.W tym Œwietle toczy siê 
nasze ¿ycie, nasza codziennoœæ. Potrzebujemy œwiat³a Chrystusa, aby przez ¿ycie nie kroczyæ 
w ciemnoœci grzechów. Bóg pragnie byæ naszym Œwiat³em. Tylko my musimy na to œwiat³o 
otworzyæ nasze serca. „Jezus wnoszony do œwi¹tyni jerozolimskiej staje siê œwiat³oœci¹ 
œwiata, a przez to tak¿e znakiem sprzeciwu wobec ka¿dej ciemnoœci, z³a i mocy szatana. W 
znakach œwiat³a i sprzeciwu nie mo¿na nie dostrzec istotnych cech chrzeœcijanina, osoby 
¿ycia konsekrowanego czy biskupa. Ka¿dy z nas poprzez ³askê wiary musi byæ cz³owiekiem 
zdumienia i niespokojnego serca, otwartego ku Bogu i drugiemu cz³owiekowi. Musi byæ 
cz³owiekiem g³osu sumienia pobudzaj¹cego go do coraz g³êbszego poznania i zbli¿enia siê do 
Boga, aby móc Go poznaæ coraz bardziej i ukochaæ.
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VNajpiêkniejsze koœcio³y w Polsce

Koœció³ œw. Rocha w Bia³ymstoku
Koœció³ œw. Rocha, bêd¹cy pomnikiem 
wdziêcznoœci za odzyskane niepodleg³oœci, 
wykonano wed³ug projektu Oskara 
S o s n o w s k i e g o  w  l a t a c h  1 9 2 7 - 4 6 .  
Harmonijnie ³¹czy ideê Matki Boskiej jako 
„Gwiazdy Zarannej” z nowoczesnymi 
rozwi¹zaniami architektonicznymi.  
Modernistyczno-ekspresjonistyczna 
œwi¹tynia ze sw¹ oryginaln¹ form¹ na planie 
o œ m i o b o k u  s t a n o w i  c i e k a w o s t k ê  
architektoniczn¹ miêdzywojennej Europy. 
Skromne wnêtrze oczarowuje kryszta³ow¹ 
s t r u k t u r ê  s k l e p u  z  w i t r a ¿ e m  
przedstawiaj¹cym symbole œw. Ducha i 
Ewangelistów. Za o³tarzem Matki Boskiej 
Ro¿añcowej (na prawo od o³tarza g³ównego) 
obejmuj¹ siê kaplica Matki Boskiej 
Ostrobramskiej z kopi¹ wileñskiego obrazu. 
Po³o¿on¹ na wzgórzu œwi¹tyniê otacza mur 
z  c z t e r e m a  w i e ¿ y c z k a m i  
charakterystycznymi dla architektury 
koœcielnej Kresów, a pó³kolista brama 
przypomina Ostr¹ Bramê w Wilnie.  

Bazylika Bo¿ego Mi³osierdzia 
w £agiewnikach

 Jej elipsoidalny kszta³t kojarzy siê z 
okrêtem, na którym ufaj¹cy Bo¿emu 
Mi³osierdziu dostêpne schronienie  
(wspó³czesna Arka Przymierza). Bazylikê 
zbudowano w latach 1999-2002, projekt 
prof. Witolda Cêckiewicza z Politechniki 
Krakowskiej osobiœcie zaaprobowa³ papie¿ 
Jan Pawe³ II. Przy wejœciu do przegl¹darki 
zbli¿onej do kamienia wêgielnego z Golgoty. 
Za kamiennym o³tarzem widaæ z³ot¹ kulê 
ziemsk¹, bêd¹c¹ tabernakulum. Otacza j¹ 
targany Œwiatrem krzew symbolizuj¹cy 
niespokojn¹ rzeczywistoœæ naszych czasów 
(choæ niektórerzy upatruj¹ w nim raczej 
gorej¹cy krzew) .  W czêœc i  czêœc i  
dwupoziomowej bazyliki znajduj¹ siê 
u³o¿one promieniœcie kaplice - ich wystrój 
jes t  darem koœc io ³ów:  w³oskiego ,  
wêgierskiego, greckokatolickiego z Polski i 
Ukrainy, niemieckiego, s³owackiego. 
Krakowskie £agiewniki sta³y siê œwiatow¹ 
stolic¹ kultury Mi³osierdzia Bo¿ego, 
odwiedzana przez ponad milion wiernych 
rocznie. Œwi¹tynia jest czêœci¹ Sanktuarium 
Bo¿ego Mi³osierdzia. Przynale¿y do niego 
m.in. neogotycki klasztor z kaplic¹ œw. 
Józefa, gdzie znajduje siê znany ³askami 
obraz Jezusa Mi³osiernego i relikwie siostry 
Faustyny, a tak¿e 77-metrowa wie¿a, z 
mo¿liwoœci¹ na wysokoœci ponad 40 m 
mo¿na ogl¹daæ panoramê Krakowa (przy 
wysokiej widocznoœci przyci¹ga nawet 
dostrzec Tatry).  
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Mów zawsze ¿yczliwie 
o drugich - nie mów Ÿle 
o bliŸnich. Napraw krzywdê 
wyrz¹dzon¹ s³owem. 
Nie czyñ rozdŸwiêku miêdzy 
ludŸmi. 

W pewnej chwili by³am z jedn¹ z sióstr swoich na balu. Kiedy siê wszyscy 
najlepiej bawili, dusza moja dozna³a wewnêtrznych udrêczeñ. W chwili, 
kiedy zaczê³am tañczyæ, nagle ujrza³am Jezusa obok, Jezusa umêczonego, 
obna¿onego z szat, okrytego ca³ego ranami, , który mi powiedzia³ te s³owa: 
Dok¹d ciê cierpia³ bêdê i dok¹d mnie zwodziæ bêdziesz? W tej chwili 
umilk³a wdziêczna muzyka, znik³o sprzed oczu moich towarzystwo, w 
którym siê znajdowa³am, pozosta³ Jezus i ja. 

(Dz. 9. )
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Najpiêkniejsze koœcio³y w Polsce

Katedra œw. Stanis³awa Kostki w £odzi
Przy ulicy Piotrkowskiej w £odzi wznosi siê 
neogotycka katedra wzorowana na Notre 
Dame w Chartres. Jest dzie³em spó³ki 
„Wende i Zarske”, która pokona³a 37 
koncepcji z niemal ca³ej Europy, a tak¿e 
Józefa Dziekoñskiego z Warszawy i 
S³awomira Odrzywolskiego z Krakowa - 
autorów poprawek do projektu. Budowa 
koœcio³a z wyró¿niaj¹c¹ go, jasno¿ó³tej ceg³y 
(sprowadzonej z Górnego Œl¹ska) trwa³a od 
1901 do 1912 r. Wie¿ê o 104 m wysokoœci, 
nadaj¹c¹ strukturê smuk³y kszta³t, 
wzniesiono dopiero w 1927 r., Z powodu 
k³opotów finansowych i wybuchu wojny. 
£ódzk¹ bry³ê zdobi¹ reprezentatywne dla 
gotyku rozety, witra¿e (staresze wykonane w 
Saksonii) czy okna w kszta³cie ostro³uku. 
Piêkne o³tarze zosta³y ufundowane przez 
fabrykantów (m.in. Heinzla), kupców i 
robotników, U¿ywane jak dzwonki katedry 
„Zygmunt” - dar ³odzian - który niestety 
„znikn¹³” podczas okupacji niemieckiej. W 
tym czasie œwi¹tynia w pe³ni pe³ni funkcjê 
sk³adników wojskowych. Po wyzwoleniu 
zosta³a odnowiona, jednak ponownie uleg³a 
zniszczeniu w wyniku po¿aru w 1971 r. Po 
renowacji odwiedzi³ j¹ Ojciec Œwiêty Jan 
Pawe³ II w trakcie IV pielgrzymki do 
ojczyzny.  �ród³o : culture.pl        K. R.

Bazylika na Œwiêtej Górze w Gostyniu
Jej fundator - Adam Konarzewski - Chcia³, 
autor: by  przypomina³a krakowski koœció³ 
œwiêtych  Piotra i Paw³a. Po œmierci dzie³a 
mê¿a kontynuowa³a Zofia z Opaliñskich, 
która zmienia projekt pod wp³ywem 
spotkania w Italii. Okr¹g³a bazylika z 
ogromn¹ kopu³¹ (17 m œrednicy, 50 m 
wysokoœci) na wzgórzu pod Gostyniem jest 
replik¹ weneckiej Santa Maria della 
Salute.Kult Matki Bo¿ej rozwija³ siê na 
Œwiêtym Górze od XIV w., Jednak okaza³a siê 
rozci¹gaæ siê dopiero w latach 1675-1698, 
wed³ug zamys³u w³oskiego architekta 
Baltazara Longhena. Wnêtrze utrzymane 
jest w stylu barokowym i rokokowym (m.in. 
marmurowe o³tarze i polichromie w czaszy 
kopu³ach - osiem scen z ¿ycia œw. Filipa Neri - 
koœció³ nale¿a³ do ksiê¿y filipinów). W o³tarzu 
katalog zawartoœci obraz Matki Bo¿ej z 
Dzieci¹tkiem, w o³tarzu bocznym - gotycko-
renesansowa rzeŸba Matki Bo¿ej Bolesnej. W 
czasie reformacji Anna Gostyñska kaza³a 
figurê por¹baæ i spaliæ, jednakowo ani 
siekiera, ani ogieñ nie da³y jej radia. Statuê 
wrzucono do studni. Odnoœnie zastosowania 
po kilkunastu latach, dziêki jasnoœci 
ukazuj¹cej siê nad studni¹ i ponownie 
zwi¹zanej w koœciele.      
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  7.30 + Zofia Maciejewska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Barbara i Marian Œnie¿yñscy, Stefania 
          i + Feliks Wiœniewscy 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
18.30 + Leszek Grzyb 
18.30 + Maria Pawlarczyk 

  7.30 + Leonarda  Marchewka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Tadeusz Gabriel (I rocz. œm.) 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
18.30 + Stanis³aw Strzy¿ (5 rocz. œm.) 

  7.30 + Paulina Wasiak
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Artur  Dybioch (I rocz. œm.) 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 
18.30 + Marianna Tryniecka 

  7.30 + Antonina Przybylska (25 rocz. œm.) 
          oraz za zmar³ych z rodziny:
          + Ignacy, Regina oraz Urszula  
 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 

15.30 + Gra¿yna Franc (12 rocz. œm.) Edmund Franc 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê o 
          wielk¹  wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
17.00 + Stanis³aw Dziaduœ i zm. rodziny Dziadusiów
          Kurzawskich
18.30 ZA ZMAR£YCH 

  7.30 + Pelagia, Kazimierz, Zdzis³aw Bartczak 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie wieczne dlazmar³ych Matek 
          i Ojców ¯ywego Ró¿añca 
10.30 + Stanis³aw Guzenda (27 rocz. œm.) 
          i za  zmar³ych rodziców z obu  stron oraz 
           rodzeñstwo 
12.00 + Stefan  Flajszer (8 rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 

15.30 + Katarzyna Szyszka i + Aleksandra Jankowska
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a   
18.30 + Hubert Mielcarek 

  7.30 + Miros³aw Kosikiewicz (25 rocz. œm.) 
          i zmar³ych z rodziny  + Marta i Walenty oraz 
          + Cyryl Nowicki i +Anna Troszczyñska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz o liczne 
          powo³ania Kap³añskie, zakonne, misyjne i Apostolskie
          œwieckich – intencja odMatek i Ojców ¯ywego Ró¿añca 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê o wielk¹ wiarê, 
          mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 
18.30 + Urszula, Marian Ignasiak + Józef Zmyœlony
18.30 + Ewa Klajn 

  7.30+ Krystyna Cio³czyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Wiktoria Misterska (28 rocz. œm.) Tomasz Misterski 
          i zmar³ych  z rodziny Dolatów 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej dla Lidii z okazji 50 rocznicy 
          urodzin 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê o wielk¹ wiarê,
           mi³oœæ i przemianê dla mê¿a  
16.30 Dom Opieki: + ZA PARAFIAN 
18.30 + Beniamin Rejman (16 rocz. œm.) oraz Jego Rodziców 
          i Teœciów 

5



7

c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
SA£ATKA Z WINOGRONAMI, 

SUSZON¥ SZYNK¥ 
I ORZECHAMI W£OSKIMI

Œwiêta Weronika

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

2 PORCJE
100 g rukoli
250 g winogron 
(np. bezpestkowych)
5 plasterków szynki suszonej 
(parmeñskiej, serrano)
100 g sera z niebiesk¹ pleœni¹ (lub brie, 
camembert)
1/2 szklanki orzechów w³oskich
Sos: 2 ³y¿ki oliwy z pierwszego 
t³oczenia, po 1 ³y¿eczce soku z cytryny 
i syropu klonowego

Umyt¹ i osuszon¹ rukolê u³o¿yæ 
w salaterkach. Dodaæ umyte, 
osuszone i pokrojone na po³ówki 
winogrona. Szynkê pokroiæ na kawa³ki 
i u³o¿yæ na sa³atce. Dodaæ pokrojony 
w kosteczkê ser i kawa³ki orzechów 
w³oskich.Wymieszaæ sk³adniki sosu, 
doprawiæ odrobin¹ soli i œwie¿o 
zmielonym pieprzem. Polaæ po sa³atce
i podawaæ np. z pieczywem 
(propozycja: chrupkie pe³noziarniste).

Œwiêta Weronika, towarzysz¹c Jezusowi 
nios¹cemu krzy¿ na Górê Kalwariê, wytar³a Mu 
chust¹ twarz. Jak przekazuje tradycja, 
otrzyma³a w zamian odbity na p³ótnie obraz 
Jego oblicza. Postaæ ta ani razu nie jest 
wspominana w Ewangeliach. Pojawia siê 
dopiero w pismach apokryficznych ok. IV 
wieku. Jej imiê pochodzi prawdopodobnie od 
grecko-rzymskiego okreœlenia vera eikon 
("prawdziwy wizerunek"). Jej istnienie by³o 
utrwalone w pamiêci chrzeœcijan przez licznych 
twórców. W wiekach œrednich, kiedy w 
Jerozolimie powstawa³o nabo¿eñstwo Drogi 
Krzy¿owej, w jednej ze stacji upamiêtniono 
otarcie twarzy Jezusa. Legendy g³osz¹, ¿e 
chusta œw. Weroniki mia³a byæ przechowywana 
przez papie¿y w Rzymie. Jednak istniej¹ 
podania twierdz¹ce, ¿e wizerunek zosta³ 
ukradziony. Temat "rysunków nie ludzk¹ rêk¹ 
uczynionych" rozpala ludzk¹ wyobraŸniê od 
stuleci. I dziœ nie brakuje wiernych, którzy 
chcieliby wiedzieæ, jak wygl¹da³ Chrystus, 
kiedy chodzi³ po ziemi. Ca³un Turyñski, 
Mandylion z Edessy, Œwiête Oblicze z 
Manopello czy Ca³un z Oviedo - to wci¹¿ jedne 
z najbardziej tajemniczych relikwii.Œwiêta 
Weronika jest patronk¹ fotografów, gospodyñ 
parafialnych, szwaczek, tkaczy i kupców. Jest 
równie¿ orêdowniczk¹ w przypadku 
powa¿nych obra¿eñ, kr¹¿enia krwi i dobrej 
œmierci. Jej wspomnienie liturgiczne w Koœciele 
katolickim obchodzone jest 4 lutego.   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” – za ofiary zebrane dziœ przed Koœcio³em na zakony Klauzurowe naszej 
    Diecezji oraz za ofiary sk³adane podczas kolêdy.  
2. W tym tygodniu przypada - I czwartek i pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ œw. 15 minut przed 
    ka¿d¹ Msz¹ œw.  i dodatkowo w pi¹tek od godz.16.30 – 17.00 i od godz.18.00 do 18.30. 
    oraz dodatkowa Msza œw. pierwszopi¹tkowa o godz. 17.00.
3. Spotkanie popielgrzymkowe uczestników Pielgrzymki „Od Mi³osierdzia do 
    Mi³osierdzia” w przysz³¹ niedzielê, 9 lutego po Mszy œw. o godz. 15.30.
4. W zwi¹zku ze zapraszamy wszystkich chorych, cierpi¹cych 
    i niepe³nosprawnych do naszego Sanktuarium na Mszê œw., we wtorek, 11 lutego na 
    godz. 15.30 oraz w imieniu Zespo³u Charytatywnego po Mszy œw. na spotkanie przy
    wspólnym stole do naszego Domu Parafialnego.
5. W przysz³¹ niedzielê sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium.  
    Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca sk³adamy „Bóg zap³aæ. 
6. 

7. W niedzielê, 9 lutego zapraszamy, na transmisjê Koronki do Mi³osierdzia o godz. 15. 00 
    i Mszy œw. o godz. 15.30 z naszego Sanktuarium poprzez nasze Diecezjalne Radio 
    Rodzina na 103.1 FM. 
8. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Œwiatowym Dniem Chorego 

Od lutego Msze œw. w tygodniu o godz. 7.30, 15.30 i 18.30, Nowenna do Matki Bo¿ej 
    Nieustaj¹cej Pomocy w œrodê po Mszy œw. wieczornej.


