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Jego s³uchajcie...
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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA Mt 17, 1 - 19
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadzi³ ich na górê wysok¹, 
osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce, odzienie zaœ sta³o 
siê bia³e jak œwiat³o. A oto ukazali siê im Moj¿esz i Eliasz, rozmawiaj¹cy z Nim. Wtedy Piotr 
rzek³ do Jezusa: «Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy; jeœli chcesz, postawiê tu trzy namioty: jeden 
dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok 
œwietlany os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn umi³owany, w którym 
mam upodobanie, Jego s³uchajcie!» Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz i bardzo siê zlêkli. 
A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: «Wstañcie, nie lêkajcie siê!» Gdy podnieœli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykaza³ im, 
mówi¹c: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a¿ Syn Cz³owieczy 
zmartwychwstanie».Oto s³owo Pañskie.

II Niedziela Wielkiego Postu

Zwiedzaj¹c muzea, ruiny, miejsca historyczne, potrzebujemy przewodnika, który nas 
oprowadzi, wyjaœni fakty historyczne. Sami przecie¿ nie musimy znaæ historii danego 
miejsca. Podobnie potrzebujemy przewodnika w naszej wierze, w rozumieniu i stosowaniu  
wiary. Dla nas, chrzeœcijan, takim przewodnikiem jest mi³oœæ i poznanie prawd wiary.  
Mi³oœæ otwieraj¹ca nam radoœæ istnienia,  ³¹cznoœæ we wspólnocie i rozumieniu, to mi³oœæ, 
któr¹ prze¿ywamy w rodzinie, we wspólnocie, w prawdzie. Nam jednak dzisiaj objawia siê 
mi³oœæ Ojcowska, Wielka, Bo¿a, Mi³oœæ przez du¿e M, powoduj¹ca, ¿e mamy cel, mamy 
wyznaczon¹ drogê i czujemy, ¿e  jesteœmy kochani, upragnieni, oczekiwani. W³aœnie ow¹ 
Mi³oœæ ukazuje nam Ewangelia, mówi¹ca dzisiaj o Objawieniu siê Jezusa Chrystusa 
aposto³om przez Niego wybranym. Chrystus chcia³, by stali siê œwiadkami wielkiej Chwa³y 
jeszcze za ¿ycia, jak równie¿ by us³yszeli bezpoœrednio s³owa Boga Ojca: „To jest mój Syn 
mi³owany, w którym mam upodobanie, Jego s³uchajcie!” (Mt 17,5b). Te s³owa powinny nam 
towarzyszyæ przez ca³y tegoroczny Wielki Post, abyœmy w oczekiwaniu Paruzji mieli w 
pamiêci Mi³oœæ Boga, Pos³uszeñstwo Syna i Nadziejê dan¹ nam przez Ducha Œwiêtego. Panie, 
pozwól nam wytrwaæ w Wielkim Poœcie w pos³uszeñstwie i mi³oœci do Boga, który nam 
pokazuje kierunek drogi do Siebie.



3

V
Fastyna - Praca i s³u¿ba - lata m³odzieñcze

W szesnastym roku ¿ycia Helenka po raz 
pierwszy po¿egna³a rodziców i rodzeñstwo, 
opuœci³a rodzinny dom. Pojecha³a do 
Aleksandrowa £ódzkiego, gdzie piekarniê i 
sklep przy ul. Parzêczewskiej 30 (dziœ 1 
Maja 7) mieli pañstwo Leokadia i Kazimierz 
Bryszewscy, którzy potrzebowali pomocy do 
prowadzenia domu i opieki nad ich jedynym 
szeœcioletnim synem Zenkiem. Mama w 
sklepie za³atwia³a klientów – wspomina³ 
Zenek po latach – a Helenka sprz¹ta³a, 
pomaga³a gotowaæ, musia³a pozmywaæ, 
œmieci wyrzuciæ, wody przynieœæ, bo 
wodoci¹gów nie by³o. Podawa³a te¿ jedzenie 
pracownikom piekarni, którzy byli na 
wy¿ywieniu rodziców. A jak czas pozwala³, 
to siê ze mn¹ bawi³a. Pracy musia³a mieæ 
bardzo du¿o, bo w domu by³y cztery izby, 
sklep i piekarnia. Helena zaczyna³a 
samodzielne ¿ycie. Pracowa³a, sama siê 
odt¹d utrzymuj¹c a nawet pomaga³a 
finansowo rodzicom. Dorasta³a a w jej 
g³owie zaczyna³y siê krystalizowaæ plany na 
przysz³oœæ. Helena chodzi³a na Msze œw. do 
jedynej wówczas w Aleksandrowie 
katolickiej œwi¹tyni - Koœcio³a Œw. Rafa³a. 
Koœció³ by³ murowany, mia³ jedn¹ nawê i 
drewnian¹ dzwonnicê. W tym czasie 
proboszcz ks. Zygmunt Knapski rozpocz¹³ 
rozbudowê œwi¹tyni. Kamieñ wêgielny 
poœwiêci ³  biskup ³ódzki  Wincenty 
Tymieniecki 2 maja 1922r.

Byæ mo¿e wtedy udzieli³ sakramentu 
bierzmowania Helenie. Nie jest to jednak 
pewne, poniewa¿ w archiwach nie ma o tym 
wzmianki. Mo¿liwe s¹ tak¿e inne daty 
przyjêcia przez Helenê sakramentu 
dojrza³oœci chrzeœcijañskiej: luty 1922 oraz 
paŸdziernik 1921. Tak czy inaczej w³aœnie w 
Aleksandrowie go otrzyma³a. Pod wzglêdem 
duchowym okres ten mia³ dla niej du¿e 
znaczenie. Tutaj dojrzewa³a i ugruntowywa³a 
siê jej wiara. Helena prze¿y³a bardzo silne 
doœwiadczenie religijne. Pewnego dnia na 
podwórku zobaczy³a wielk¹ jasnoœæ. S¹dzi³a, 
¿e to po¿ar i narobi³a krzyku w³aœnie wtedy, 
gdy piekarze wk³adali chleb do pieca. Z 
piekarni wybiegli pracownicy, ale nic nie 
zobaczyli. Bryszewscy nie rozumiej¹c co siê 
sta³o, zaniepokoili siê stanem emocjonalnym 
s³u¿¹cej. Wezwali lekarza, ten da³ jej lek na 
ból g³owy. Napisali do jej rodziców, ¿e dosta³a 
pomieszania zmys³ów. Widzenie tajemniczej 
jasnoœci przes¹dzi³o o dalszych jej losach. 
Postanowi³a zrezygnowaæ ze s³u¿by i pójœæ za 
g³osem wewnêtrznym, który wzywa³ j¹ od 
dzieciñstwa.  Po tym tajemniczym 
wydarzeniu wróci³a do G³ogowca, by prosiæ 
rodziców o pozwolenie na wst¹pienie do 
klasztoru. Kowalscy, chocia¿ bardzo 
bogobojni, nie chcieli oddaæ najlepszego 
dziecka. Wymawiaj¹c siê brakiem pieniêdzy 
na posag, odmówili zgody.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 17)

Pracuj rzetelnie, bo z owoców 
twej pracy korzystaj¹ inni, jak 
Ty korzystasz z pracy drugich.

Wreszcie przysz³a chwila, w której siê otworzy³a dla mnie furta klasztorna - 
by³o to pierwszego sierpnia wieczorem w wigiliê Matki Bo¿ej Anielskiej. 
Czu³am siê niezmiernie szczêœliwa, zdawa³o mi siê, ¿e wst¹pi³am w ¿ycie 
rajskie. Jedna siê wyrywa³a z serca mojego modlitwa dziêkczynna.
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Doœwiadczywszy  skrane j  b i edy  w  
dzieciñstwie, wykazywa³a du¿¹ wra¿liwoœæ 
na los ludzi ubogich, pomagaj¹cim wszêdzie, 
gdzie tylko mog³a. W kamienicy, w której 
mieszka³a, w komórce pod schodami 
mieszka³ chory cz³owiek. Helenka nie tylko 
dba³a o to, by podaæ mu coœ do jedzenia i 
us³u¿yæ w potrzebie, ale tak¿e zadba³a o jego 
zbawienie, przyprowadzaj¹c kap³ana. 
Kap³an wyspowiada³ chorego, udzieli³ mu 
Komunii  Œwiêtej .  Nastêpnego dnia 
mê¿czyzna zmar³. Gdy skoñczy³a 18 lat 
jeszcze raz prosi³a rodziców o zgodê na 
wst¹pienie do klasztoru i ponownie spotka³a 
siê z odmow¹. Po tej odmowie – zapisa³a w 
dzienniczku – odda³am siê pró¿noœci ¿ycia, 
nie zwracaj¹c ¿adnej uwagi na g³os ³aski, 
chocia¿ w niczym zadowolenia nie 
znajdowa³a dusza moja. Nieustanne wo³anie 
³aski by³o dla mnie udrêk¹ wielk¹, jednak 
stara³am siê j¹ zag³uszyæ rozrywkami (Dz. 8). 
Nie odmówi³a wiêc zaproszenia sióstr na 
potañcówkê w parku „Wenecja”. W chwili, 
kiedy zaczê³am tañczyæ – napisa³a w 
dzienniczku – 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?” (Dz. 9). 

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

Kowalska”,  www.faustyna.pl

Helenka wróci³a wiêc na s³u¿bê, tym razem 
do £odzi. By³a jesieñ 1922r. Najpierw 
zamieszka³a u wuja Micha³a Rapackiego 
przy ul. Kroœnieñskiej 9, a pracowa³a u 
trzech tercjarek franciszkañskich. 
Podejmuj¹c tê pracê zastrzeg³a sobie czas 
na codzienn¹ Mszê œwiêt¹, odwiedzanie 
chorych i konaj¹cych oraz korzystanie z 
p o s ³ u g i  i c h  s p o w i e d n i k a .  S e r c e  
podpowiada³o jej, ¿e potrzebuje sta³ego 
spowiednika, który by j¹ prowadzi³ na 
drodze rozwoju duchowego.  Zosta³ nim ks. 
Wac³aw Wyrzykowski. Najpewniej nie 
spe ³n i ³  oczek iwañ  He leny  co  do  
kierownictwa duchowego. Nie rozumia³ jej i 
nie wierzy³ w jej duchowe prze¿ycia. Helena 
mia³a jeszcze d³ugo modliæ siê prosz¹c o 
odpowiedniego kap³ana. Po jakimœ czasie 
odesz³a od tercjarek. 2 lutego 1923 roku, 
maj¹c ofertê z poœrednictwa pracy, zg³osi³a 
siê w mieszkaniu w³aœcicielki sklepu 
spo¿ywczego przy ul. Abramowskiego 29 
M a r c j a n n y  S a d o w s k i e j ,  k t ó r a  
potrzebowa³a pomocy do opieki nad trójk¹ 
swoich dzieci. Jak z domu wyjecha³am – 
wspomina³a po latach sw¹ s³u¿¹c¹ pani 
Sadowska – to by³am spokojna, bo ona w 
domu zrobi³a lepiej ni¿ ja. Mi³a, grzeczna, 
pracowita. Nic na ni¹ powiedzieæ nie mogê, 
bo by³a a¿ za dobra. Taka dobra, ¿e nie ma 
s³ów na to. Opiekowa³a siê nie tylko dzieæmi 
s w e j  c h l e b o d a w c z y n i ,  a l e  t a k ¿ e  
potrzebuj¹cymi, których wówczas nie 
brakowa³o.

Faustyna - Praca i s³u¿ba - lata m³odzieñcze

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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  7.30 + Eugeniusz  Gwizdek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marianna  Kaczmarek 
15.30 + Stanis³awa Organista 
18.30 + Barbara Owczarek 
18.30 + Maria Pawlarczyk 
 

7.30 + Dariusz  Klawiñski  
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zofia Walczak (18 rocz. œm.) 
          i za zm. Rodziców 
15.30 + Ma³gorzata Wiœniewska 
18.30 + Wojciech   Robaszyñski 
18.30 + Janina Zacharczuk  

  7.30 + Marianna Kaczmarek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jadwiga P³óciennik 
15.30 + Janusz Porczyñski 
18.30 + Marian   Busza 
18.30 + Bronis³aw WoŸniak 

  7.30 + Wies³aw   Iwaniuk 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Barbara  Jurek 
15.30 Zmar³ych z Rodziny Rogowskich,  Anio³ów
          i  Dolatów
16.00 
17.00  
18.00 
18.30 
19.00 

DROGA  KRZY¯OWA 
DROGA  KRZY¯OWA  DLA DZIECI

DROGA KRZY¯OWA 

Ró¿aniec Fatimski 
ZA ZMAR£YCH

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
14.30 
15.30 + Zenon  Szydlak (2 rocz. œm.) 
18.30 + Marian Busza 

Gorzkie ̄ ale 

  7.30 + Halina   GuŸla 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30  + Barbara Owczarek
15.30 Z okazji Roczku Adasia
18.30 + Stefania KaŸmierczak 

  7.30 70 rocznica urodzin Marii
10.00 Poœwiêcenie ksi¹¿eczek dzieciom 
          pierwszokomunijnym 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marian   Strait (10 rocz. œm.) 
16.30 Dom Opieki: + ZA PARAFIAN 
18.30 + Marianna i Wiktor Strzelczyk
18.30 + Ma³gorzata Kempa
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  7.30 + Józefa  i Józef Stefaniak oraz zmar³ych z 
             rodziny Stefaniaków 
  9.00 + Weronika Nowak 
10.30 + Ryszard Wawrocki
          i zm z Rodziny GoŸdzickich
10.30 + Iza Adamus, W³adys³aw Anna 
          +  Czes³aw Jacyna 
12.00 + Jolanta Marciniak (I rocz. œm.) 
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
PLACKI TWAROGOWE 

Z JAB£KIEM

Œwiêta Franciszka Rzymianka

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

  - 2 PORCJE

250 g twarogu
3 jajka
1 ³y¿ka cukru wanilinowego
1 jab³ko - reneta
2 ³y¿ki cukru pudru + do posypania
3 czubate ³y¿ki m¹ki
1/2 ³y¿eczki cynamonu
opcjonalnie syrop klonowy

Do miski w³o¿yæ twaróg, dodaæ ¿ó³tka 
(bia³ka zachowaæ) oraz cukier wanilinowy, 
nastêpnie rozgnieœæ prask¹. Jab³ko zetrzeæ 
na tarce o wiêkszych oczkach, dodaæ do 
twarogu i wymieszaæ. Nastêpnie dodaæ 
m¹kê i ponownie dok³adnie wymieszaæ. 
Bia³ka ubiæ na sztywn¹ pianê z dodatkiem 
cukru pudru. Dodaæ do masy twarogowej 
i po³¹czyæ sk³adniki delikatnie mieszaj¹c 
³y¿k¹. Nak³adaæ porcje ciasta 
(po ok. 2 ³y¿ki) na rozgrzan¹ patelniê 
(np. teflonow¹, naleœnikow¹) i rozprowadziæ 
je po powierzchni formuj¹c kszta³tnego 
placka. Mo¿na sma¿yæ na suchej patelni lub 
z dodatkiem oleju. Zmniejszyæ ogieñ 
i sma¿yæ przez ok. 2 - 3 minuty lub a¿ 
od spodu bêd¹ delikatnie zrumienione 
na z³oto. Przewróciæ na drug¹ stronê 
i powtórzyæ sma¿enie przez ok. 2 minuty. 
Posypaæ cukrem pudrem i cynamonem, 
opcjonalnie skropiæ syropem klonowym.

Franciszka, urodzi³a siê w Perrione ko³o Rzymu 
w 1384 r. W bardzo m³odym wieku wydano j¹ za 
Wawrzyñca di Ponziani. Pan Bóg da³ 
ma³¿onkom troje dzieci. Zadziwia³a dobroci¹, 
¿yczliwoœci¹ i pomoc¹ s¹siedzk¹. Zagoniona w 
ci¹gu ca³ego dnia, umia³a niejedn¹ godzinê nocy 
poœwiêciæ na s³odk¹ rozmowê z Bogiem. 
Zachêci³a mê¿a do z³o¿enia œlubu czystoœci. 
Franciszka odda³a siê jeszcze gorliwiej 
modlitwie i pos³udze ubogim. Rych³o znalaz³y 
siê szlachetne panie, które zapragnê³y wieœæ 
podobny tryb ¿ycia. W taki sposób powsta³o 
stowarzyszenie Oblatek Benedyktynek z Góry 
Oliwnej, które wziê³o sobie za cel uœwiêcenie 
cz³onkiñ przez modlitwê, uczynki pokutne i 
mi³osierdzie. Franciszka osiad³a z nimi przy 
koœciele S. Maria Nova przy Forum Romanum i 
Colosseum. Z trojga dzieci Franciszki syn, 
Ewangelista, odszed³ z tej ziemi w siódmym roku 
¿ycia; jej jedyna córka, Agnieszka, zmar³a w 
szóstym roku ¿ycia. Po œmierci ostatniego syna, a 
nastêpnie mê¿a, Franciszka przyjê³a habit i 
zamieszka³a przy tym koœciele. W nim j¹ 
pochowano; zmar³a 9 marca 1440 r., maj¹c 56 lat. 
By³a obdarzona niezwyk³ymi ³askami 
mistycznymi. W nagrodê za bezgraniczne 
oddanie Pan Bóg nawiedzi³ Franciszkê wizjami i 
darem ekstaz, zmys³em proroczym, moc¹ 
uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umar³ych. 
Najwiêkszym jednak przywilejem, jakim mia³a 
siê cieszyæ Franciszka, w hagiografii nader 
rzadkim, to czêste ogl¹danie przy sobie Anio³a 
Stró¿a. Do katalogu œwiêtych wpisa³ j¹ 
uroczyœcie Pawe³ V w 1609 roku.      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 i sk³adane przy ró¿nych okazjach na nasze Sanktuarium
    oraz za ofiary z³o¿one do skarbony przy wejœciu do naszego koœcio³a na misje. 
2.  – czas rozwa¿ania Mêki i œmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
    W Wielkim Poœcie Droga Krzy¿owa w pi¹tki dla dzieci o godz. 17.00, dla doros³ych 
    i m³odzie¿y 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. Gorzkie ¯ale s¹ transmitowane 
    przez Telewizjê PROART wraz z Koronk¹. 
    Tak jak to by³o w latach ubieg³ych przy wejœciu do naszego koœcio³a, do skarbony mo¿na 
    sk³adaæ ofiary na kwiaty do Grobu Pañskiego. Za ofiary sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”.
3. Przypominamy, ¿e spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku przyst¹pi¹ do I Komunii  
    œwiêtej – w poniedzia³ek, 9 marca o godz. 19.15. W sobotê, 14 marca  o godz. 10.00 
    poœwiêcimy ksi¹¿eczki  tym dzieciom.
4. - w pi¹tek, 13 marca o godz. 18.00, po Mszy œw. procesja ze œwiecami,
    nastêpnie Droga Krzy¿owa. 
5. W przysz³¹ niedzielê, 15 marca – cz³onkowie Zespo³u Charytatywnego zbieraæ bêd¹ przed 
    koœcio³em ofiary dla rodzin potrzebuj¹cych pomocy. 
6. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 
7. Zmarli w miesi¹cu lutym: + Jaros³aw Kossowski, + Bogumi³a Sk³adnikiewicz, 
    + Maria Zakrzewska,  + Teresa Górecka, + Zdzis³aw Makowiecki, + Karina Knopiñska, 
    + Zofia Stodolna, + Agnieszka Wojtczak. 

 Trwa Wielki Post

Ró¿aniec Fatimski 


