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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA Mt 5, 13-16
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Wy jesteœcie sol¹ ziemi. Lecz jeœli sól utraci swój smak, 
czym¿e j¹ posoliæ? Na nic siê ju¿ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteœcie œwiat³em œwiata. Nie mo¿e siê ukryæ miasto po³o¿one na górze. Nie zapala siê te¿ 
lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na œwieczniku, aby œwieci³a wszystkim, którzy s¹ w 
domu. Tak niech wasze œwiat³o jaœnieje przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto s³owo Pañskie.

V Niedziela zwykla

Ewangeliczne obrazy soli i œwiat³a, do których odwo³uje siê Jezus, s¹ rzeczywistoœci¹ na 
wskroœ ludzk¹ i wydaj¹ siê zrozumia³e dla ka¿dego cz³owieka. Ale tak nie jest, gdy¿ nie ka¿dy 
zdaje siê dostrzegaæ ich sens. One nie istniej¹ same przez siebie i dla siebie samych. One 
pozostaj¹ w s³u¿bie wiêkszej sprawy. Tak jest równie¿ z ka¿dym, kto jest uczniem Jezusa, a 
przez Niego ma przystêp do Ojca jako Stwórcy i Zbawcy. Dlatego te¿ mamy obowi¹zek 
rozpoznawania Go „w duchu i prawdzie” (por. J 4,23), ale tak¿e w mi³oœci: „Bêdziesz 
mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i ca³ym swoim umys³em, i 
bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak siebie samego” (Mt 22,37-39). Bez tej mi³oœci 
komplementarnej: mi³oœci Boga, który jest w niebie i drugiego cz³owieka, który kroczy 
naszymi ziemskimi drogami – cz³owiek nie jest w pe³ni cz³owiekiem. Kiedy roœnie mi³oœæ do 
ludzi, wzrasta te¿ mi³oœæ do Boga, bêd¹ca ³ask¹ przylgniêcia do Stwórcy i Jego praw. Jest 
bardzo realna, choæ nieraz niedoceniana i niezauwa¿ana. A przecie¿ ona z jednej strony 
„objawia siê”, a z drugiej „ukrywa siê”: w ka¿dym ¿yczliwym s³owie, w podanym kubku 
wody, w przytuleniu sko³atanej g³owy, w czyimœ serdecznym spojrzeniu, a zw³aszcza w bólu i 
smutku ludzkim. Ona jest dooko³a nas, jak potrzebne œwiat³o, jest w s³u¿bie, w dawaniu 
siebie. Tylko trzeba j¹ umieæ dostrzec, „jak miasto po³o¿one na górze, jak œwiat³o dla 
wszystkich, którzy s¹ w domu. 
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V
Nowenna Pompejañska

N o w e n n a  p o m p e j a ñ s k a  
rozpropagowana przez W³ocha Bartola 
Longo w oparciu o relacjê Fortunatiny 
Agrelli z Neapolu, która og³osi³a, ¿e sposób 
odmawiania nowenny zosta³ jej objawiony 
przez Matkê Bo¿¹. Ciê¿ko chora 21-letnia 
Fortunata Agrelli, wedle jej przekazu, 
pewnego dnia dozna³a objawienia. Matka 
Bo¿a kaza³a siê jej modliæ na ró¿añcu przez 
54 dni. Przez pierwsze 27 dni dziewczyna 
mia³a b³agaæ o uzdrowienie, a przez 
nastêpne 27 dni dziêkowaæ za odzyskanie 
zdrowia. Po odmówieniu modlitwy 
pompejañskiej Fortunatina Agrelli dozna³a 
uzdrowienia. W roku 1890 papie¿ Leon XIII 
uroczyœcie uzna³ cudowne uzdrowienie 
dziewczyny, które sta³o siê pocz¹tkiem 
nabo¿eñstwa do Królowej Ró¿añca 
Œwiêtego z Pompejów, zwanej równie¿ 
Matk¹  Bosk¹  Pompejañsk¹ .  Cud 
uzdrowienia Fortunatiny Agrelli doœæ 
szybko zyska³ rozg³os. Jej przypadek zosta³ 
opisany przez Bart³omieja Longo, który 
wiele lat wczeœniej us³ysza³ wewnêtrzny 
g³os, ¿e ma szerzyæ nabo¿eñstwo do ró¿añca. 
Longo zainicjowa³ nabo¿eñstwa w 
Pompejach, po³o¿onej niedaleko Neapolu. 
Przyby³y w 1872 roku do staro¿ytnego 
miasta Longo postanowi³ wybudowaæ na 
ruinach pompejañskich koœció³ ku czci 
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. 

z o s t a ³ a  

W 1875 roku Bart³omiej Longo umieœci³ w 
bazylice cudowny obraz Matki Boskiej w 
Dolinie Pompejañskiej. Koronacja obrazu 
mia³a miejsce 2 lata póŸniej. Przypadek 
Fortunatiny Agrelli nie by³ jedynym 
przyk³adem uzdrowienia. W 1902 roku do 
œwi¹tyni w Pompejach przyby³a Marís Lucía 
Calviño, która cierpia³a na powa¿ne 
dolegliwoœci a lekarze nie potrafili w ¿aden 
sposób jej wyleczyæ. Po odbyciu pielgrzymki 
do bazyliki i modlitwie nowenn¹ do Matki 
Boskiej Pompejañskiej dziewczyna zosta³a 
uzdrowiona. Cudowne uzdrowienia oraz 
budowa Sanktuarium Matki Boskiej 
Ró¿añcowej w Pompejach przyczyni³y siê do 
rozwoju turystyki religijnej i otworzy³y nowy 
etap w historii tego miasta, a tak¿e 
r o z p o w s z e c h n i ³ y  i d e ê  n o w e n n y  
pompejañskiej. Nowenna pompejañska 
nazywana jest modlitw¹ „nie do odparcia”. 
Za jej pomoc¹ wypraszamy u Najœwiêtszej 
Maryi Panny ³aski, które, mog³oby siê 
wydawaæ, s¹ niemo¿liwe do spe³nienia. 
Matka Bo¿a da³a obietnicê, ¿e ka¿dy, kto 
przez kolejne 54 dni bêdzie odmawia³ 15 
czêœci ró¿añca, ten otrzyma ³askê, o któr¹ 
prosi. Kluczem do uzyskania potrzebnych 
³ask jest niez³omna wiara oraz wytrwa³oœæ w 
modlitwie. Czas tej modlitwy poœwiêcamy 
wy³¹cznie Matce Bo¿ej Pompejañskiej.



4

Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Rozmawiaj z ka¿dym 
jêzykiem mi³oœci. 
Nie podnoœ g³osu. 

Nie przeklinaj. 
Nie rób przykroœci. 

Nie wyciskaj te¿. 
Uspokajaj i okazuj dobroæ.

Wtem us³ysza³am te s³owa: JedŸ natychmiast do Warszawy, tam wst¹pisz 
do klasztoru. Wsta³am od modlitwy i posz³am do domu i za³atwi³am 
rzeczy konieczne. Jak mog³am, zwierzy³am siê siostrze z tego co zasz³o w 
duszy i kaza³am po¿egnaæ rodziców, i tak w jednej sukni, bez niczego 
przyjecha³am do Warszawy. 

(Dz. 10. )
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Jak odmawiaæ nowennê pompejañsk¹?
Przez pierwsze 27 dni odmawiamy b³agaln¹ 
czêœæ nowenny pompejañskiej, przez kolejne 
27 dni – czêœæ dziêkczynn¹. Modlitwa 
powinna przebiegaæ w nastêpuj¹cy sposób: 
Czynimy znak krzy¿a. Przed rozpoczêciem 
k a ¿ d e j  z  t r z e c h  c z ê œ c i  r ó ¿ a ñ c a  
przedstawiamy intencjê, jak¹ zanosimy do 
Matki Bo¿ej Pompejañskiej, a nastêpnie 
wypowiadamy s³owa: Ten Ró¿aniec 
odmawiam na Twoj¹ czeœæ, Królowo 
Ró¿añca Œwiêtego. Rozpoczynamy modlitwê 
ró¿añcow¹ od modlitw pocz¹tkowych 
ró¿añca: Wierzê w Boga, Ojcze nasz, 3 x 
Zdrowaœ Maryjo, Chwa³a Ojcu – modlitwy te 
odmawiamy tylko przed pierwsz¹ czêœci¹ 
ró¿añca. Odmawiamy kolejne 3 czêœci 
ró¿añca (radosn¹, b³agaln¹, chwalebn¹) – 15 
dziesi¹tek – nie musimy mówiæ wszystkich 
bez przerwy. Wa¿ne, ¿eby odmówiæ w ci¹gu 
dnia. Po ukoñczeniu trzech czêœci ró¿añca 
mówimy modlitwê do Matki Bo¿ej 
Pompejañskiej, odpowiednio b³agaln¹ (przez 
pierwsze 27 dni) lub dziêkczynn¹ (przez 
kolejne 27 dni). 

 Pomnij, o mi³osierna 
Panno Ró¿añcowa z Pompejów, jako nigdy 
jeszcze nie s³yszano, aby ktokolwiek z 
czcicieli Twoich, z Ró¿añcem Twoim, pomocy 
Twej wzywaj¹cy, mia³ byæ przez Ciebie 
opuszczony.

Modlitwa b³agalna:

Ach, nie gardŸ proœb¹ moj¹, o Matko S³owa 
Przedwiecznego, ale przez œwiêty Twój 
Ró¿aniec i przez upodobanie, jakie 
okazujesz dla Twej œwi¹tyni w Pompejach, 
wys³uchaj mnie dobrotliwie. Amen. 

 Có¿ Ci daæ mogê, o 
Królowo pe³na mi³oœci? Moje ca³e ¿ycie 
poœwiêcam Tobie. Ile mi si³ starczy, bêdê 
rozszerzaæ czeœæ Twoj¹, o Dziewico Ró¿añca 
Œwiêtego z Pompejów, bo gdy Twojej 
pomocy wezwa³em, nawiedzi³a mnie ³aska 
Bo¿a. Wszêdzie bêdê opowiadaæ o 
mi³osierdziu, które mi wyœwiadczy³aœ. 
O ile zdo³am bêdê rozszerzaæ nabo¿eñstwo 
do Ró¿añca Œwiêtego, wszystkim g³osiæ bêdê, 
jak dobrotliwie obesz³aœ siê ze mn¹, aby i 
niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z 
zaufaniem do Ciebie siê udawali. O, gdyby 
ca³y œwiat wiedzia³ jak jesteœ dobra, jak¹ 
masz litoœæ nad cierpi¹cymi, wszystkie 
stworzenia ucieka³yby siê do Ciebie. Amen.
 
Po odmówieniu trzech czêœci ró¿añca wraz z 
odpowiedni¹ modlitw¹ odmawiamy Pod 
Twoj¹ Obronê oraz trzy razy z ufnoœci¹ 
wypowiadamy b³agalne s³owa: Królowo 
Ró¿añca Œwiêtego, módl siê za nami! Ca³¹ 
modlitwê koñczymy znakiem krzy¿a.

Modlitwa dziêkczynna:



Y NI  L Y S .W T M TYGOD U MOD IM  IÊ. .
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C war 13. 02. 2020    z tek   r.   

NIEDZIELA    16. 02. 2020 .         r

PI¥TEK 14. 0 r 02. 202 .         

Œ O A 1 . 0 0R D   2 02. 2 2  r.

SOBOTA   15. 02. 2020 r.
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  7.30 Za dusze w czyœæcu cierpi¹ce   
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + El¿bieta Chiluta 
15.30 + Dariusz Klawiñski 
15.30 O. Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
18.30 + Barbara  Owczarek 
18.30 + Jadwiga, Jan Zieliñscy 

  7.30 + Leon Urbaniak (38 rocz. œm.) Maria i Jerzy Urbaniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria M¹kólska – Wojtowicz 
15.30 + Lech D¹brówka 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
18.30 + Monika Szymañska (8 rocz. œm.) i za zmar³ych 
          z rodziny 
18.30 + Ewa Twardowska 

  7.30  
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zofia Musia³ (I rocz. œm.) 
15.30 + W³odzimierz Buszy³o 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 
18.30 + Maria Wojtaszek 
18.30 + Agnieszka Ratusznik

 + Helena i Marian Morawiak

  

  7.30 z okazji 14 rocznicy urodzin Lidii
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zbigniew Pytlik (8 rocz. œm.) 
          i zmar³ych Rodziców 
15.30 + Jerzy Wróbel 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui 
          i modli siê o wielk¹ wiarê,  mi³oœæ 
          i przemianê dla mê¿a
18.30 ZA ZMAR£YCH 

  7.30 + Aleksandra (k) Bogdan WoŸniak oraz 
          za zmar³ych z rodziny WoŸniaków 
  9.00 + Maria Muss
  9.00 + Weronika Nowak
10.30 + El¿bieta (27 rocz. œm.) Czes³aw Szewczyk, 
          +  Stanis³awa i Józef Cellmer 
12.00 + Leszek Laskowski (I rocz. œm.) 
12.00 W intencji Tymoteusza z okazji pierwszej 
           rocznicy urodzin z podziêkowaniem za dar 
           ¿ycia z proœb¹ o Bo¿e b³og. opiekê Matki 
           Bo¿ej i œw. Józefa na dalsze lata ¿ycia 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jadwiga, Weronika, Adam Zydorek, Marcin  
         Stradomski i zmar³ych z  Rodziny Stawskich 
         i Zydorków 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i  przemianê dla mê¿a   
18.30 + Piotr Rój (28 rocz. œm.) i zmar³ych 
          z Rodziny Pietroniów 

  7.30 + Bo¿ena Grzenkowicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zenona Bieganek 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 
18.00 
18.30 + Halina Maciaszek (2 rocz. œm.) Franciszek 
          Maciaszek 

Ró¿aniec Fatimski 

  7.30 + Jan i Anna Boœlak
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³¹w Arent
15.30 + Stanis³awa  Organista 
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 + Jan Dzierla (I rocz. œm.) 

6
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
ZUPA CURRY Z CUKINI¥ Œwiêty Walenty, 

biskup i mêczennik

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

  
2 - 4 PORCJE
1 ³y¿ka oleju roœlinnego np. kokosowego
1 cebula
2 cm kawa³ek imbiru
1 z¹bek czosnku
1 marchewka
1/2 czerwonej papryki
300 g cukinii
1/2 ³y¿eczki czerwonej pasty curry 
(lub szczypta przyprawy chili)
500 ml bulionu drobiowego lub 
jarzynowego
1 pomidor
ok. 1/3 szklanki mleka kokosowego 
lub œmietanki 30%

W szerokim garnku na oleju zeszkliæ 
pokrojon¹ w kosteczkê cebulê. 
Dodaæ drobno starty obrany imbir i 
czosnek. Wymieszaæ i chwilê podsma¿yæ. 
Dodaæ obran¹ i start¹ na tarce marchewkê 
i mieszaj¹c co chwilê sma¿yæ ok. 2 minuty. 
Dodaæ pokrojon¹ w kosteczkê paprykê, a za 
chwilê pokrojon¹ w kostkê 
cukiniê.Mieszaj¹c co chwilê sma¿yæ przez 
ok. 5 minut, w miêdzyczasie dodaæ pastê 
curry. Wlaæ bulion i zagotowaæ. Gotowaæ 
pod uchylon¹ pokryw¹ przez ok. 8 minut 
do miêkkoœci warzyw, w miêdzyczasie 
dodaj¹c obranego i pokrojonego pomidora 
bez pestek. Doprawiæ sol¹.Zmiksowaæ 
dodaj¹c 2 ³y¿ki mleka kokosowego lub 
œmietanki.

Œwiêty Walenty, by³ biskupem Terni w 
Umbrii. Wiadomoœci o nim s¹ doœæ sk¹pe i 
niejednoznaczne. ¯y³ w III w. i by³ kap³anem 
rzymskim. Tam w czasie przeœladowañ 
(Klaudiusza II Gota), wraz ze œw. Mariuszem i 
krewnymi, asystowa³ mêczennikom w czasie 
ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam zosta³ 
pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, 
który przeprowadzi³ rutynowy proces 
polegaj¹cy na wymuszaniu odstêpstwa od 
Chrystusa. W tym celu kaza³ u¿yæ kijów. 
Poniewa¿ nie przynios³o to oczekiwanego 
rezultatu, kaza³ œci¹æ Walentego. Sta³o siê to 14 
lutego 269 roku. Pochowano go w Rzymie przy 
via Flaminia. Jego grób ju¿ w IV w. otoczony 
by³ szczególn¹ czci¹. Nad grobem papie¿ 
Juliusz I wystawi³ bazylikê pod wezwaniem œw. 
Walentego. Odnowi³ j¹ póŸniej papie¿ Teodor I. 
Bazylika wraz z grobem œw. Walentego sta³a siê 
prawdziwym sanktuarium i jednym z 
pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W ci¹gu 
œredniowiecza kult Walentego obj¹³ ca³¹ niemal 
Europê. W œredniowieczu na terenie 
niemieckim Œwiêty by³ wzywany jako 
orêdownik podczas ciê¿kich chorób, zw³aszcza 
nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, 
zw³aszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, 
czczono œw. Walentego jako patrona 
zakochanych. W zwi¹zku z tym dzieñ 14 lutego 
sta³ siê okazj¹ do obdarowywania siê drobnymi 
upominkami.         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 z³o¿one dziœ i przy ró¿nych okazjach na nasze Sanktuarium. 
     Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca serdecznie dziêkujemy. Jak równie¿ za ofiary z³o¿one 
     podczas kolêdy.
2. Rodziców dzieci, które przygotowuj¹ siê do I Komunii œw. zapraszamy na spotkanie 
    formacyjne w poniedzia³ek 10 lutego po Mszy œw. wieczornej. Poœwiêcenie œwiec dzieciom 
    pierwszokomunijnym w sobotê 15 lutego o godz. 10.00. 
3. W zwi¹zku ze  zapraszamy wszystkich chorych, cierpi¹cych 
    i niepe³nosprawnych do naszego Sanktuarium na Mszê œw., 

w imieniu Zespo³u Charytatywnego po Mszy œw. na spotkanie przy wspólnym   
    stole do naszego Domu Parafialnego.
3. Zapraszamy na Ró¿aniec Fatimski w czwartek, 13 lutego o godz. 18.00. a po Mszy œw. 
    procesja œwiat³a.
4. Spotkanie popielgrzymkowe uczestników Pielgrzymki 
    dzisiaj po Mszy œw. o godz. 15.30.
5. Zmarli w miesi¹cu styczniu: + Kazimierz G³owacki, + Maria Kizler, + Jaros³aw Kossowski,
   + Dariusz Klawiñski, + Barbara Pichet, + Czes³aw Piskorski, + Franciszek Marek, 
   + Bogus³aw Kasprzak, + Tomasz ¯ychliñski, + Bogumi³a Urbaniak, + Jacek Gulcz. 
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Œwiatowym Dniem Chorego
w wtorek - 11 lutego na 

    godz. 15.30 

„Od Mi³osierdzia do Mi³osierdzia” 


