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 ! Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
ale ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych

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

 ul. Limanowskiego 40  (62) 735 60 90

e-mail: andrzejszudra@wp.pl
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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA Mt 4, 1 - 11
Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy poœci³ ju¿ 
czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, poczu³ w koñcu g³ód. Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i rzek³ do 
Niego: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê chlebem». Lecz On mu 
odpar³: «Napisane jest: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, ale ka¿dym s³owem, które 
pochodzi z ust Bo¿ych”». Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta Œwiêtego, postawi³ na szczycie 
naro¿nika œwi¹tyni i rzek³ Mu: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym, rzuæ siê w dó³, napisane jest 
bowiem: „Anio³om swoim da rozkaz co do ciebie, a na rêkach nosiæ ciê bêd¹, byœ 
przypadkiem nie urazi³ swej nogi o kamieñ”». Odrzek³ mu Jezus: «Ale napisane jest tak¿e: 
„Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na 
bardzo wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie królestwa œwiata oraz ich przepych i rzek³ do 
Niego: «Dam Ci to wszystko, jeœli upadniesz i oddasz mi pok³on». Na to odrzek³ mu Jezus: 
«IdŸ precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i 
Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz”». Wtedy opuœci³ Go diabe³, a oto przyst¹pili anio³owie i 
us³ugiwali Mu. Oto s³owo Pañskie.

I Niedziela Wielkiego Postu

Jezus przygotowuje siê do swojej publicznej dzia³alnoœci, podejmuj¹c post i modlitwê. I w 
sytuacji os³abienia przystêpuje do niego szatan. Widzimy tutaj ten sam mechanizm jak w 
przypadku Ewy: Szatan jawi siê jako przyjaciel, jako ktoœ, kto doskonale rozumie po³o¿enie 
Jezusa, ktoœ, kto chce mu pomóc. Szatañskie jest równie¿ pos³ugiwanie siê Bo¿ym s³owem, 
aby sk³oniæ Jezusa do uleg³oœci. Ale nawet taki zrêczny kamufla¿ nie zmyli Chrystusa. 
Widzimy, ¿e jego reakcj¹ jest nie dialog, jak w przypadku Ewy, lecz zdecydowane uciêcie 
pokusy, egzorcyzmowanie za pomoc¹ Bo¿ego s³owa. Cios za cios, bez utraty koncentracji na 
poboczne tematy. Pokusy, jakim jest poddany Chrystus, wydaj¹ siê byæ czymœ dobrym, bo w 
istocie nie ma niczego z³ego w chlebie, w czci anio³ów oddawanej Bo¿emu Synowi czy te¿ w 
dobrach tego œwiata. Problem jest w tym, ¿e by posi¹œæ te rzeczywistoœci, Chrystus musia³by 
zanegowaæ Bo¿y plan wobec Niego, jako Syna Bo¿ego. By³o to ukazywanie jakiegoœ 
substytutu szczêœcia, krótkotrwa³ej ulgi, zaspokojenia, chwa³y. Jezus demaskuje jednak 
zamys³ Szatana i ca³ym sercem przylega do Bo¿ego planu, który – czego jesteœmy œwiadkami 
– da³ zbawienie œwiatu.Czasem i my jesteœmy kuszeni, aby skróciæ sobie drogê, aby uciec od 
rzeczywistoœci, która wydaje siê byæ bezsensowna, przegrana, nielogiczna. W takich 
sytuacjach przylgnijmy do Boga, jak Chrystus, i proœmy o si³ê, by pomimo wszystko iœæ 
naprzód. 
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V
Faustyna Dom rodzinny - dzieciñstwo

By³ rok 1905, pi¹tek 25 sierpnia, godzina 
ósma rano. W G³ogowcu przysz³a na œwiat 
dziewczynka, Helena Kowalska jako trzecie z 
dziesiêciorga dzieci Stanis³awa Kowalskiego i 
Marianny z domu Babel. Dwa dni póŸniej 
zosta³a ochrzczona przez ks. Józefa 
Chodyñskiego w koœcie le  œwiêtego 
Kazimierza w Œwinicach Warckich. Jej 
rodzicami chrzestnymi byli Konstanty 
Bednarek i Marianna Szewczyk. W rodzinie 
Kowalskich niekwestionowan¹ g³ow¹ domu 
by³ ojciec. Wobec synów mia³ tward¹ rêkê, 
by³ srogi i wymagaj¹cy, ale bardzo pracowity. 
Poza prac¹ na roli dodatkowo zatrudnia³ siê 
jako cieœla, wykonuj¹c ró¿ne us³ugi u 
mieszkañców swojej wsi i pobliskich. Mimo 
to w domu zawsze panowa³a bieda, 
brakowa³o wszystkiego. Dziewczêta mia³y 
jedn¹ wspóln¹ sukienkê, któr¹ wk³ada³y na 
zmianê do wyjœcia. Marianna nale¿a³a do 
kobiet dzielnych i pracowitych, bardzo 
oddanych rodzinie. By³a du¿o ³agodniejsza 
ni¿ m¹¿. Przekazywa³a, dzieciom jak umia³a 
prawdy wiary i uczy³a je modlitw. Ze wzglêdu 
na trudn¹ sytuacjê materialn¹ rodziny, dzieci 
Kowalskich od najm³odszych lat musia³y 
podejmowaæ pracê. Helenka tak¿e mia³a 
du¿o obowi¹zków. Pomaga³a w domu, 
opiekowa³a siê m³odszymi dzieæmi, pas³a 
krowy i bronowa³a w polu.

Nigdy nikomu nie odmawia³a pomocy. 
Zawsze s³ucha³a rodziców, chêtnie 
wykonywa³a wszystkie polecenia. By³a 
zgodna i weso³a. Rodzice uwa¿ali j¹ za 
najlepsze dziecko i kochali j¹ najbardziej. 
Od najm³odszych lat Helenka doœwiadczy³a 
niezwyk³ych prze¿yæ duchowych, jakby od 
pocz¹tku by³a wybrana przez Boga i 
powo³ana do czegoœ wiêcej ni¿ pozostali. W 
siódmym roku ¿ycia us³ysza³a, g³os Bo¿y w 
duszy,  czyl i  zaproszenie do ¿ycia 
doskonalszego, ale nie zawsze by³am 
pos³uszna g³osowi ³aski. Nie spotka³am siê z 
nikim, kto by mi te rzeczy wyjaœni³"(Dz.7) 
Zdarzy³o siê to w koœciele, w czasie 
wystawienia Najœwiêtszego Sakramentu. 
Bóg przyci¹gn¹³ j¹ do siebie. Udzieli³ jej 
swojej mi³oœci, nape³niaj¹c jej ma³e 
serduszko.Czêsto mia³a widzenia, œni³a jej 
siê Matka Bo¿a chodz¹ca po Raju. 
Widywa³a ogromny blask, niezwyk³¹ 
jasnoœæ. W nocy zrywa³a siê, siada³a na ³ó¿ku 
i modli³a siê. Matka zaniepokojona, 
strofowa³a j¹, myœl¹c, ¿e to przywidzenia. 
Rodzice nie pojmowali tego co siê dzia³o w 
duszy ich córki. Od pocz¹tku lubi³a siê 
modliæ. W domu na stole sta³ ma³y o³tarzyk, 
na który sk³ada³ siê krzy¿ i fajansowe figurki 
Jezusa i Maryi. To w³aœnie Helenka dba³a o 
ten o³tarzyk.

Dom rodzinny  œw. siostry Faustyny
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 16)

Czynnie wspó³czuj w cierpieniu. 
Chêtnie spiesz z pociech¹, rad¹, 

pomoc¹, sercem.

By³o [to] w czasie oktawy Bo¿ego Cia³a. Bóg nape³ni³ duszê moj¹ œwiat³em 
wewnêtrznym g³êbszego poznania Go, jako najwy¿szego dobra i piêkna. 
Pozna³am, jak bardzo mnie Bóg mi³uje. Przedwieczna jest mi³oœæ Jego ku 
mnie. By³o to w czasie nieszporów - w prostych s³owach, które p³ynê³y z 
serca, z³o¿y³am Bogu œlub wieczystej czystoœci. Od tej chwili czu³am 
wiêkswz¹ za¿y³oœæ z Bogiem, Oblubieñcem swoim. Od tej chwili uczyni³am 
celkê w sercu swoim, gdzie zawsze przestawa³am z Jezusem. 
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We wrzeœniu 1917 roku pos³ano 12 letni¹ 
Helenkê do szko³y w Œwinicach Warckich. 
Uczy³a siê w niej do 1919 lub 1920 roku. kiedy 
zdecydowano, ¿e starsze dzieci musz¹ ust¹piæ 
miejsca m³odszym, by te te¿ mia³y szansê 
nauczyæ siê czytaæ i pisaæ. Ze szko³y Helenka 
wynios³a mieszane wspomnienia. Du¿¹ 
przyjemnoœæ sprawi³a jej nagroda za 
deklamacjê wiersza w czasie wizytacji 
inspektora szkolnego. Czu³a siê bardzo 
wyró¿niona. Przykro jej by³o , gdy kole¿anki 
nie chcia³y siedzieæ z ni¹ w ³awce, poniewa¿ 
by³a nêdznie ubrana. Bieda, na któr¹ by³a tak 
wyczulona u innych , sta³a sie powodem jej 
w³asnego cierpienia. Dozna³a upokorzenia, 
pop³ynê³y ³zy. Helena spêdzi³a w domu 
rodzinnym 16 lat.  Jedno wydarzenie z tego 
okresu mocno utkwi³o w jej pamiêci. Móg³ 
byæ rok 1919. W pobliskich Œwinicach 
Warckich organizowano potañcówkê z której 
dochód mia³ byæ przeznaczony na potrzeby 
parafii. Posz³a ze swoj¹ siostr¹ Józef¹. Obie 
siostry dobrze siê bawi³y i wróci³y póŸno do 
domu. Ojciec czeka³ na ich powrót. By³ 
bardzo zdenerwowany. Ostro zwróci³ im 
uwagê, ¿e przynosz¹ mu wstyd. Helena czu³a, 
¿e zawiod³a jego zaufanie. Nigdy dot¹d nie 
widzia³a go tak rozgniewanego. Po tamtej 
potañcówce pomyœla³a, ¿e zawsze bêdzie siê 
stara³a przynosiæ ojcu s³awê i pociechê a 
nigdy wstyd. Pos³uszeñstwo ojcu sta³o siê dla 
niej najwa¿niejsze. Tylko w jednej sprawie 
mu siê sprzeciwi³a - ale to po opuszczeniu 
domu rodzinnego.

�ród³o: Ewa Czerwiñska ,,Siostra Faustyna 
Biografia Œwiêtej",, Œw. Faustyna Helena 

Kowalska",  www.faustyna.pl

Kiedy mia³a 9 lat w roku 1914 po raz pierwszy 
przyjê³a Komuniê Œwiêt¹. G³êboko prze¿y³a 
to bliskie przyjœcie Jezusa do jej serca. 
Najchêtniej chodzi³aby codziennie do 
Koœcio³a. Matka jej na to nie pozwala³a, gdy¿ 
w domu przy dzieciach by³o du¿o pracy. W 
niedzielê wstawa³a wczeœnie, po cichu 
wymykaj¹æ siê przez okno z domu sz³a na 
pastwisko by wyprowadziæ krowy. Gdy ojciec 
wstawa³ i szed³ wyprowadziæ zwierzêta 
okazywa³o siê , ¿e ju¿ wszystko jest zrobione. 
Helenka stara³a sie , by nic nie przeszkodzi³o 
jej w udziele we Mszy œwiêtej. Siostry jednak 
mia³y tylko jedn¹ sukienkê i wk³ada³y j¹ na 
zmianê, wiêc tak¿e w niedzielê nie zawsze 
mog³a pójœæ do koœcio³a. Wtedy bra³a 
modlitewnik i chowa³a siê gdzieœ albo sz³a do 
ogrodu i odczytywa³a ca³¹ Mszê œwiêt¹. 
Matka czasem gniewa³a siê o to, bo wola³aby, 
by pomaga³a jej w kuchni. Helenka 
t³umaczy³a ,,Mamusiu , ty siê nie gniewaj, bo 
Pan Jezus wiêcej by siê gniewa³, gdybym tego 
nie zrobi³a".W wieku 9 lat t³umaczy³a ze 
szczegó³ami m³odszej o trzy lata siostrze 
Natalii co siê dzieje w czasie Mszy œwiêtej, jak 
przebiega Ofiara Chrystusa. Sk¹d to 
wiedzia³a? Czy od kogoœ us³ysza³a?

Faustyna Dom rodzinny - dzieciñstwo

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze

Sanktuarium chrztu œw. 
 w Œwinicach Warckich
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  7.30 + Bo¿ena   Ko³odziej 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Pawe³ Marcinkowski 
15.30 + Zofia Maciejewska 
18.30 + Stanis³aw    Dudziak 
18.30 + Piotr Biliñski (7 rocz. œm.) + Anna, Antonina 
           Biliñska (24 rocz. œm.) i zmar³ych 
           z rodziny 
 

  7.30 + Anna i Czes³aw Pawlak
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej Szych i zm. z Rodziny Szychów
          i Pilarskich
15.30 + Anna  Kupczyk 
18.30 + Irena Wiatrak 
18.30 + Jadwiga (10 rocz. œm.) Stefan Król, 
          + Marianna, Antoni Andrzejewscy 
          i zmarli z rodziny  

  7.30 + Zenona   Bieganek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Kazimierz   KaŸmierczak (I rocz. œm.)
15.30 + Czes³aw Nowaczyk 
18.30 + Kazimiera Szudra
18.30 + Bronis³awa  Bera (10 rocz. œm.) 
          + Józef  Bera, Krystyna Narolska, 
          + Józef  Narolski, Przemys³aw Narolski 

  7.30 + Rados³aw Brzeziñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria   Turek (I rocz. œm.). 
16.00 
17.00 + Zygmunt Sutarzewicz (I rocz. œm.) 
          Droga Krzy¿owa dla dzieci 
18.30 
19.00 

DROGA KRZY¯OWA 

DROGA KRZY¯OWA 
ZA ZMAR£YCH

  7.30 + Antoni, Monika, Tadeusz i BogdanTuronek
          + Franciszek, Alfons Jurkiewicz
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie wieczne dla  zmar³ych Matek 
          i Ojców ¯ywego Ró¿añca 
10.30 + Tomasz   Kolenda 
10.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. zdrowie opiekê Matki 
          Bo¿ej z okazji 18 rocznicy urodzin  Agnieszki 
12.00 + Zenon Bieganek (I rocz. œm.) 
 12.00 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
           z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie, dary Ducha 
           Œw. dla Filipa z okazji 18 rocznicy urodzin 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
14.30 
15.30 + Marianna Banasiak (20 rocz. œm.) Pawe³, 
          + Andrzej Banasiak, 
          + Micha³ i Maria Karólak 
18.30 + Wiktor Krawczyk (8 rocz. œm.) 

Gorzkie ¯ale 

  7.30 + Jadwiga P³óciennik 
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 od Matek i Ojców 
          ¯ywego Ró¿añca 
15.30 + Kazimierz, Irena, Tadeusz Kowalscy, Cecylia, 
          +Edward i Marian Ma³yszka  
18.30 + Helena WoŸniak 
18.30 + Mieczys³aw, Leokadia Matyœkiewicz 

  7.30 + Józefa Michalska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej   Szewczyk  
15.30 + Awelina Kosowska 
16.30 Dom Opieki: + ZA PARAFIAN 
18.30 + Krystyna Ciesielska i zmar³ych  rodziny 
          Ciesielskich i Kempów 
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
SURÓWKA Z CUKINII Œwiêta Kunegunda

SK£ADNIKI 

PRZYGOTOWANIE

- 4 PORCJE

1 ma³a cukinia
1/2 kapusty pekiñskiej
1/4 cebuli (np. czerwonej)
2 ogórki kiszone
1 pomidor lub 1/2 papryki
1/2 ³y¿eczki zió³ prowansalskich 
      lub oregano
1 ³y¿ka oliwy extra
2 ³y¿eczki musztardy
2 ³y¿ki majonezu

Cukiniê przekroiæ wzd³u¿ na 4 czêœci, 
nastêpnie w poprzek na cieniutkie plasterki. 
Kapustê cienko poszatkowaæ, 
w³o¿yæ do salaterki, dodaæ cukiniê oraz 
resztê sk³adników: pokrojon¹ w piórka 
cebulê, pokrojone w kosteczkê ogórki 
kiszone, obrany i pokrojony w kostkê 
pomidor lub pokrojon¹ w kostkê paprykê. 
Doprawiæ sol¹ oraz pieprzem, dodaæ zio³a, 
oliwê, musztardê oraz majonez, 
wszystko dok³adnie wymieszaæ 
(w razie potrzeby mo¿na dodaæ wiêcej 
majonezu jeœli lubimy).

Kunegunda, urodzi³a siê ok. 978 r. By³a córk¹ 
Zygfryda, hrabiego Luksemburga. W wieku 
ok. 20 lat zosta³a poœlubiona Henrykowi II, 
ksiêciu Bawarii, który od 1014 r. by³ cesarzem 
Niemiec. Oboje ¿yli jako dziewicze 
ma³¿eñstwo. Choæ cesarska para ¿y³a w 
czystoœci, Kunegundy nie ominê³o oskar¿enie 
o cudzo³óstwo. By siê od niego uwolniæ, 
podda³a siê "s¹dowi Bo¿emu" - przesz³a po 
roz¿arzonych lemieszach. Kunegunda 
fundowa³a liczne klasztory i opactwa, 
przyczyni³a siê do budowy katedry w 
Bamberdze. Po œmierci mê¿a wst¹pi³a do 
ufundowanego przez siebie klasztoru 
benedyktynek w Kaufungen. Podczas 
uroczystoœci poœwiêcenia tego klasztoru, po 
liturgii S³owa, cesarzowa zdjê³a cesarskie 
szaty, ostrzyg³a w³osy i odzia³a siê w zgrzebny 
habit. Swój maj¹tek przeznaczy³a na fundacje 
koœcielne i dobroczynne Jako zakonnica 
s³u¿y³a z oddaniem ludziom, zw³aszcza 
ubogim. Nie wyró¿nia³a siê niczym w 
ubóstwie i pos³uszeñstwie, nie wymawia³a siê 
od ¿adnych prac, nawet s³u¿ebnych. Zmar³a 3 
marca 1033 r. Zgodnie z jej ¿yczeniem zosta³a 
pochowana obok mê¿a w katedrze 
bamberskiej. Natychmiast zaczêto oddawaæ 
jej publiczny kult. Innocenty III zatwierdzi³ 
go w roku 1200. W bulli papieskiej 
przytoczona jest legenda o tym, jak cesarzowa 
Kunegunda znakiem krzy¿a wstrzyma³a 
¿ywio³ ognia w czasie nocnego po¿aru 
sypialni, w której przebywa³a ze swoj¹ 
dwórk¹. Jest patronk¹ Luksemburga, diecezji 
Bamberg i Niemiec.     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. Rozpoczêliœmy 

    W Wielkim Poœcie dla dzieci  o godz. 17.00. 
po Mszy œw. o godz. 15.30. i po Mszy œw. o godz.18.30. 

    Na Gorzkie ¯ale zapraszamy – w niedziele o godz. 14.30, nastêpnie Koronka 
    do Mi³osierdzia Bo¿ego i Msza œw. ok. godz. 15.30.  w tym roku bêdzie 
    g³osi³ Ks. Diakon Fabian Domagalski. Gorzkie ¯ale bêd¹ transmitowane przez 
    Telewizjê wraz z Koronk¹. Zapraszamy. 
    Tak jak to by³o w latach ubieg³ych przy wejœciu do naszego koœcio³a, do skarbony mo¿na 
     
    Za sk³adane ofiary serdeczne „Bóg zap³aæ”.
2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.  w pi¹tek 
    od godz. 16.00 – 17.00 i od godz.17.30 do 18.30 oraz tradycyjnoe 15 minut przed ka¿d¹ 
    Msz¹ œw. Dodatkowa Msza œw. pierwszopi¹tkowa o godz. 17.00.
3. Spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przyst¹pi¹ do I Komunii œwiêtej –
    w poniedzia³ek, o godz. 19.15.  W sobotê 14 marca  o godz. 10.00 poœwiêcimy
    dzieciom ksi¹¿eczki. 
4. W przysz³¹ niedzielê - 2 miesi¹ca, sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium 
    za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.
5.  miesi¹ca transmisja z naszego Sanktuarium Koronki 
   o godz.15.00 i Mszy œw. o godz.15.30 poprzez nasze 
6. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

Wielki Post – czas rozwa¿ania Mêki i œmierci Pana naszego 
    Jezusa Chrystusa. 

Droga Krzy¿owa 

Kazania pasyjne

w pi¹tki 
    Dla Doros³ych - 

 

PROART 

sk³adaæ ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego.

SpowiedŸ œw.

 
9 marca 

 Za tydzieñ w II niedzielê
Diecezjalne Radio Rodzina. 


