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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA Mt 5, 17-37
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: "Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo albo 
Proroków. Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ. Zaprawdê bowiem powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przemin¹, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni siê w Prawie, 
a¿ siê wszystko spe³ni. Ktokolwiek wiêc zniós³by jedno z tych przykazañ, choæby 
najmniejszych, i uczy³by tak ludzi, ten bêdzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 
wype³nia i uczy wype³niaæ, ten bêdzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 
Jeœli wasza sprawiedliwoœæ nie bêdzie wiêksza ni¿ uczonych w Piœmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. S³yszeliœcie, ¿e powiedziano przedtem: «Nie zabijaj»; 
a kto by siê dopuœci³ zabójstwa, podlega s¹dowi. A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto siê gniewa 
na swego brata, podlega s¹dowi. A kto by rzek³ swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej 
Radzie. A kto by mu rzek³ «Bezbo¿niku», podlega karze piek³a ognistego. Jeœli wiêc 
przyniesiesz dar swój przed o³tarz i tam wspomnisz, ¿e brat twój ma coœ przeciw tobie, 
zostaw tam dar twój przed o³tarzem, a najpierw idŸ i pojednaj siê z bratem swoim. Potem 
przyjdŸ i dar swój ofiaruj. PogódŸ siê ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteœ z nim w 
drodze, by ciê przeciwnik nie poda³ sêdziemu, a sêdzia dozorcy, i aby nie wtr¹cono ciê do 
wiêzienia. Zaprawdê powiadam ci: nie wyjdziesz stamt¹d, a¿ zwrócisz ostatni grosz.
S³yszeliœcie, ¿e powiedziano: «Nie cudzo³ó¿». A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto po¿¹dliwie 
patrzy na kobietê, ju¿ w swoim sercu dopuœci³ siê z ni¹ cudzo³óstwa. Jeœli wiêc prawe twoje 
oko jest ci powodem do grzechu, wy³up je i odrzuæ od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 
gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o byæ wrzucone do piek³a. 
I jeœli prawa twoja rêka jest ci powodem do grzechu, odetnij j¹ i odrzuæ od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich cz³onków, ni¿ ¿eby ca³e twoje cia³o mia³o iœæ 
do piek³a. Powiedziano te¿: «Jeœli kto chce oddaliæ swoj¹ ¿onê, niech jej da list rozwodowy». 
A Ja wam powiadam: Ka¿dy, kto oddala swoj¹ ¿onê, poza wypadkiem nierz¹du, nara¿a j¹ na 
cudzo³óstwo; a kto by oddalon¹ wzi¹³ za ¿onê, dopuszcza siê cudzo³óstwa.
S³yszeliœcie równie¿, ¿e powiedziano przodkom: «Nie bêdziesz fa³szywie przysiêga³, lecz 
dotrzymasz Panu swej przysiêgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysiêgajcie, ani na 
niebo, bo jest tronem Bo¿ym; ani na ziemiê, bo jest podnó¿kiem stóp Jego; ani na Jerozolimê, 
bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoj¹ g³owê nie przysiêgaj, bo nie mo¿esz nawet 
jednego w³osa uczyniæ bia³ym albo czarnym. Niech wasza mowa bêdzie: Tak, tak; nie, nie. 
A co nadto jest, od Z³ego pochodzi". Oto s³owo Pañskie.

VI Niedziela zwykla

Przykazania Bo¿e maj¹ siê spe³niæ. Tak mówi Pan Jezus. Czy¿ nie jest to pora¿aj¹co 
optymistyczne? "Dopóki niebo i ziemia nie przemin¹, ani jedna jota, ani jedna kreska nie 
zmieni siê w Prawie, a¿ siê wszystko spe³ni". Prawo to nie jakieœ przepowiednie czy wró¿by. 
To bardzo konkretny ³ad na œwiecie. £ad gwarantuj¹cy pokój. I to siê spe³ni! Oto Jezusowa 
obietnica! Warto wiêc przy³¹czyæ siê do Jezusa, by nie byæ obok tego nurtu, którym biegnie 
œwiat ku spe³nieniu siê Prawa. Kto bêdzie obok tego nurtu, mo¿e straciæ wszystko, ³¹cznie z 

¿yciem wiecznym.
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V
Jezu Ty siê tym zajmij...

Dolindo Ruotolo, urodzi³ siê 6 paŸdziernika 
1882r.  w  Neapo lu .  By ³  p i¹ tym z  
jedenaœciorga dzieci Raphaela, in¿yniera i 
matematyka oraz Silvi Valle, potomkini 
neapolitañskiej arystokracji. Urodzi³ siê, w 
pi¹tek. Byæ mo¿e w³aœnie dlatego ojciec da³ 
mu na imiê Dolindo czyli - ból - Naznaczy³ w 
ten sposob ch³opca na cale ¿ycie. Nie potrafi³ 
okazaæ synowi mi³oœci. Wobec ¿adnego 
dziecka nie by³ wylewny, ale wobec Dolindo 
bywa³ szczególnie okrutny. Dolindo 
przylgn¹³ do matki ca³ym sercem, nie chcia³ 
odstêpowaæ jej ani na krok. Maj¹c trzy lub 
cztery lata, siedz¹c u matki na kolanach 
powiedzia³ jej: Bêdê ksiêdzem. W 
dzieciñstwie cierpia³ z powodu problemów 
ze zdrowiem oraz wskutek trudnoœci 
finansowych rodziny. Wychowa³ siê w 
skrajnej nêdzy, czêsto cierpi¹c g³ód. Do I 
Komunii Œwiêtej Dolindo przyst¹pi³ w wieku 
11 lat. W 1896, po separacji rodziców, wraz 
ze swym bratem Elio trafi³ do Szko³y 
Apostolskiej Ksiê¿y Misjonarzy, a trzy lata 
póŸniej zosta³ przyjêty do nowicjatu. 1 
czerwca 1901 roku z³o¿y³ œluby zakonne, po 
których poprosi³ o mo¿liwoœæ pracy na 
misjach w Chinach. Jednak jego proœbê 
odrzucono. 24 czerwca 1905 roku spe³ni³o siê 
dzieciêce pragnienie Dolindo Ruotolo zosta³ 
kap³anem. Prosi³ wczeœniej Jezusa, aby w ten 
dzieñ nie odczuwaæ uniesieñ ani emocji, aby 
móg³ w pelni doœwiadczyæ wagi œwiêceñ 
kap³añskich.

Po œwiêceniach zosta³ opiekunem chóru 
gregoriañskiego oraz wyk³adowc¹ w swojej 
niedawnej szkole. W 1907 roku zosta³ 
poproszony o  ocenê  prawdziwoœc i  
doœwiadczeñ mistycznych,  których 
doznawa³a jasnowidz¹ca o imieniu Serafina. 
Po zbadaniu sprawy ks. Ruotolo nie móg³ z 
czystym sumieniem orzec, ¿e Serafina 
zmyœla, a to nie spodoba³o siê miejscowemu 
biskupowi. Dolindo zosta³ wiêc oskar¿ony 
przez Œwiête Oficjum o g³oszenie herezji. 
Zawieszono go w funkcjach kap³añskich, 
zabroniono odprawiaæ Mszê Œw. 
W miêdzyczasie skierowano go na badania 
psychiatryczne i odprawiono nad nim 
egzorcyzmy. Niespe³na trzy lata póŸniej ks. 
Ruotolo powróci³ do pracy duszpasterskiej. 
W swojej parafii gromadzi³ wokó³ siebie ludzi 
m³odych i wykszta³conych. Do ks. Dolindo 
przychodzi³o wiele osób do spowiedzi i po 
poradê duchow¹. Mia³ on bowiem dar 
rozeznawania. Ojciec Dolindo mia³ 
specyficzny zwyczaj rozdawania ludziom 
obrazków œwiêtych i wysy³ania pod rozmaite 
adresy pocztówek, które zawsze zaopatrza³ w 
rêcznie napisane zdanie, jedno lub dwa. 
Niezmordowanie umacnia³ i oœwieca³ innych 
ludzi, do³¹czaj¹c im rodzaj przes³ania 
duchowego, które zazwyczaj zaopatrywa³ na 
pocz¹tku we wzmiankê: „Jezus do duszy…”, 
„Maryja do duszy…” lub „To ja, Jezus, 
mówiê do ciebie…”.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 12. )

Przebaczaj wszystko, wszystkim. 
Nie chowaj w sercu urazy. 

Zawsze pierwszy wyci¹gnij rêkê 
do zgody.

Na drugi dzieñ raniusieñko przyjecha³am do miasta i wesz³am do 
pierwszego koœcio³a, jaki spotka³am i zaczê³am siê modliæ o dalsz¹ wolê 
Bo¿¹. Msze œwiête wychodzi³y jedna po drugiej. Podczas jednej Mszy 
œwiêtej us³ysza³am te s³owa: IdŸ do tego kap³ana i powiedz mu wszystko, 
a on Ci powie, co masz dalej czyniæ. Po skoñczonej Mszy œwiêtej posz³am 
do zakrystii i opowiedzia³am wszystko, co zasz³o w duszy mojej, i prosi³am 
o wskazówkê, gdzie wst¹piæ, do jakiego klasztoru. 
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Œwiadectwa wielu osób pokazuj¹, ¿e by³y one 
niezwykle trafne – ojciec Dolindo zdawa³ siê 
czytaæ w duszach i odpowiadaæ na 
najwiêksze cierpienia, które by³y w nich 
ukryte. Mia³ ten sam dar czytania ludzkich 
dusz, co Ojciec Pio. Do spotkania dwóch 
mistyków – Ojca Pio i ks. Dolindo – dosz³o 
raz 16 paŸdziernika 1953 roku. I choæ 
rozmawiali ze sob¹ krótko, wygl¹da³o na to, 
¿e znaj¹ siê bardzo dobrze i spotkali siê wiele 
razy w przestrzeni duchowej. Ojciec Pio 
bardzo ceni³ ks. Dolindo. Zwyk³ odsy³aæ 
pielgrzymów z Neapolu, mówi¹c im: „Po co 
do mnie przychodzicie, skoro macie u siebie 
œwiêtego kap³ana?!”. Jednym z takich 
odes³anych pielgrzymów by³ neapolitañski 
adwokat, który przyby³ do Pio wraz z 
przyjacielem Polakiem, hrabi¹ Witoldem 
Laskowskim.  La skowski  po takim 
odprawieniu przez Ojca Pio, nie zdecydowa³ 
siê jednak spotkaæ z ks. Ruotolo. Pewnego 
dnia w 1965 roku otrzyma³ jednak bardzo z³e 
informacje na temat sytuacji w Polsce. 
Ukl¹k³ i zacz¹³ siê modliæ do Matki Bo¿ej 
prosz¹c o ratunek dla ojczyzny przez 
wstawiennictwo ks. Dolindo.

Kilka dni póŸniej otrzyma³ od ksiêdza 
Ruotolo obrazek Matki Bo¿ej, a na odwrocie 
tekst: Œwiat chyli siê do upadku, ale Polska, 
d z i ê k i  n a b o ¿ e ñ s t w o m  d o  M e g o  
Niepokalanego Serca uwolni œwiat od 
straszliwej tyrani komunizmu, tak jak za 
czasów Sobieskiego z 20'ma tysi¹cami 
rycerzy wybawi³a Europê od tyrani 
tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który 
poza jej granicami, heroicznym wysi³kiem 
zerwie kajdany, na³o¿one przez tyraniê 
komunizmu. Pamiêtaj o tym. B³ogos³awiê 
Polskê! B³ogos³awiê Ciebie – Ks. Dolindo 
S³owa te sta³y siê zrozumia³e dopiero po 1976 
roku, gdy papie¿em zosta³ Jan Pawe³ II, a 
dope³ni³y siê w roku 1989, gdy pad³ 
komunizm. Gdy Karola Wojty³ê wybrano na 
papie¿a, wspó³pracownicy nie¿yj¹cego ju¿ 
wtedy ksiêdza Dolindo zaczêli szukaæ œladów 
tej kartki z przepowiedni¹. Po wielu 
miesi¹cach poszukiwañ odnaleŸli j¹ wœród 
dokumentów bp. Paw³a Hnilicy, który by³ 
bliskim przyjacielem Jana Paw³a II. Byæ 
mo¿e wiêc Papie¿ zna³ tê przepowiedniê. 
M i m o  n i e w ¹ t p l i w y c h  s u k c e s ó w  
duszpasterskich, a mo¿e w³aœnie ze wzglêdu 
na nie, k³opoty ks. Dolindo ze Œwiêtym 
Oficjum nie usta³y. Zarzucano mu zbyt 
nowoczesne metody g³oszenia S³owa Bo¿ego.

�ród³o: Ksi¹dz Dolindo: Jezu Ty siê o mnie 
zatroszcz. Wydawnictwo Kraków., misyjne.pl

ci¹g dalszy nast¹pi

Jezu Ty siê tym zajmij...
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  7.30 + Maria M¹kólska – Wojtowicz 
15.00  Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marian Gajewski 
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 + Anna Górska 
18.30 + Krystyna Jankowska 

  7.30 + Irena   G³odek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Józefa Michalska 
15.30 + Teofil  Szlachetka (7 rocz. œm.) Maria, Stanis³aw 
           Szlachetka, + Maria, Edmund Bischoff 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui  i modli siê 
          o wielk¹ wiarê,mi³oœæ i przemianê dla mê¿a
18.30 + Jan Janicki 
18.30 + Franciszka  i Zenon Kaczmarzyk 

  7.30 + Maria Pawlarczyk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Eugeniusz   Biedermann 
15.30 + Józef   Dupnik 
15.30 O. Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê
          o wielk¹ wiarê,mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 
18.30 + Kazimierz   Banaszak 
18.30 + Janina   Zacharczuk   

  7.30 + Marian Maj (6 rocz. œm.) Halina 
          i + Ryszard Maj 
 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej Wieschalla (I rocz. œm.) 
15.30 + Hiacynt  Jarzyna 
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 + Marianna, Zygmunt, Józefa, Ryszard, 
           Marian, Mieczys³awa  Jajtner 
  9.00 + Ryszard   Zembala 
10.30 + Stefan Cicharzewski i zm. z Rodziny
12.00 Za zmar³ych z rodziny Polerowiczów: 
          + Teresa, Anna,  Kazimierz  
12.00 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 
          pierwszej rocznicy urodzin: Marcela 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê, mi³oœæ i przemianê mê¿a   
18.30 + Ma³gorzata  Or³owska 

 Za ¿yj¹cych 

  7.30 + Marek Ka³u¿ny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o 
          Bo¿e b³og. zdrowie dla Kazimiery z okazji 80 rocznicy 
          urodzin oraz dalsz¹ opiekê dla Niej i ca³ej rodziny 
15.30 O Krzysztof  odprawia na Papui i modli siê 
          o wielk¹ wiarê,  mi³oœæ i przemianê dla mê¿a 
18.30 + Antoni Jastrowicz 
18.30 + Marianna Jêdrusiak (24 rocz. œm.) Walter Jêdrusiak 

   7.30 W intencji Bogu wiadomej 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zdzis³awa Stawiñska 
15.30 + Bronis³aw  Grzeœkowiak 
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 + Andrzej   Urbaniak (12 rocz. œm.) 
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
KOTLETY RUSKIE Œwiêty Konrad z Piacenzy

SK£ADNIKI   

PRZYGOTOWANIE

- 10 SZTUK

1 kg ziemniaków
1/2 cebuli
250 g twarogu
1 jajko + do obtoczenia
sól, pieprz, pieprz zio³owy
olej roœlinny
bu³ka tarta

Ziemniaki obraæ, ugotowaæ w osolonej 
wodzie, odcedziæ, rozgnieœæ prask¹, 
ca³kowicie odparowaæ i ostudziæ. 
Prze³o¿yæ do du¿ej miski. 
Cebulê obraæ, pokroiæ w kosteczkê 
i zeszkliæ na 2 ³y¿kach oleju, nastêpnie 
delikatnie zrumieniæ. 
Dodaæ do ziemniaków. 
Ser rozgnieœæ prask¹ i w³o¿yæ do miski. 
Wbiæ 1 jajko, doprawiæ sol¹, pieprzem 
i pieprzem zio³owym (ok. 1/2 ³y¿eczki), 
dodaæ 1 ³y¿kê bu³ki tartej. 
Dok³adnie wyrobiæ d³oni¹ na jednolit¹ 
masê. 
Uformowaæ z niej kotlety, obtaczaæ 
w roztrzepanym jajku, nastêpnie w bu³ce 
tartej. Sma¿yæ na z³oty kolor i podawaæ. 
Jeœli wolisz wiêcej twarogu lub Twoje 
kotlety wychodz¹ zbyt miêkkie, mo¿esz 
zwiêkszyæ proporcje twarogu w stosunku 
do ziemniaków.

Œwiêty Konrad Confalonieri, urodzi³ siê oko³o 
roku 1290 w zamo¿nej, w³oskiej rodzinie. Za 
m³odu obra³ sobie zawód rycerski. W roku 1313 
w czasie polowania rozpali³ ognisko dla 
wyp³oszenia zwierzyny i wywo³a³ po¿ar. Nie 
zdawa³ sobie sprawy, jak¹ klêskê ¿ywio³ow¹ 
wywo³a tym czynem. Namiestnik Piacenzy, 
Galeazzo Visconti ,  skaza³  na œmieræ 
przypadkowo przy³apanego w lesie cz³owieka, 
podejrzanego o umyœlny po¿ar lasu. Gdy Konrad 
siê o tym dowiedzia³, natychmiast zg³osi³ siê do 
namiestnika i wyzna³ swoj¹ winê. Wynagrodzi³ 
te¿ pieniê¿nie wyrz¹dzon¹ miastu szkodê. Odda³ 
na ten cel ca³y swój maj¹tek. Wydarzenie to sta³o 
siê prze³omem religijnym w ¿yciu jego i 
ma³¿onki, która wst¹pi³a do klasztoru klarysek w 
Piacenzy. Konrad natomiast zacz¹³ prowadziæ 
¿ywot wêdrownego ascety. Wst¹pi³ w 1315 r. do 
III zakonu œw. Franciszka. Jako pielgrzym 
pokutny nawiedzi³ wiele sanktuariów Italii. 
Osiad³ w 1343 r. jako pustelnik w dolinie Noto 
ko³o Syrakuz na Sycylii, gdzie wiód³ ¿ycie pe³ne 
wyrzeczenia. Mia³ dar prorokowania. Zmar³ 19 
lutego 1351 r. Pochowano go w Noto, w koœciele 
œw. Miko³aja. W roku 1485 jego œmiertelne 
szcz¹tki umieszczono w srebrnej trumnie. Papie¿ 
Urban VIII jego kult zatwierdzony dla diecezji 
syrakuskiej w roku 1515, potem rozszerzony na 
ca³¹ Sycyliê (1544), rozci¹gn¹³ tak¿e na zakony 
franciszkañskie (1625). Jest patronem osób 
cierpi¹cych z powodu przepukliny.   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. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych – 28 lutego o godz. 17.45.
2. Zapraszamy na Mszê œwiêt¹ z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach 
    
3. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

z olejami œw. Charbela do naszego Sanktuarium w czwartek, 27 lutego na godz. 18.30.


