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Jezus otwiera Nam oczy

F
PISMO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ

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

 ul. Limanowskiego 40  (62) 735 60 90

e-mail: andrzejszudra@wp.pl

www.parafiamilosierdziabozego.pl
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Czwarta niedziela postu daje nam okazjê do rozwa¿ania MI£OŒCI BOGA, która wyró¿nia 
wzgardzonych, namaszcza przeklinanych, szczyci siê tymi, których wstydzili siê nawet 
najbli¿si. Jezus otworzy³ œlepcowi oczy na coœ cenniejszego ni¿ pieni¹dze – na mi³oœæ Boga. 
Nam zaœ mi³oœæ Boga jest potrzebna najwy¿ej do tego, by otrzymaæ pieni¹dze, a jeœli ich nam 
nie daje, przestajemy w Niego wierzyæ. Co to znaczy otworzyæ oczy dla ciebie? Czy je ju¿ 
otworzy³eœ? Przed otwarciem oczu cz³owiek widzi jedynie ciemnoœæ i ten, który nie zobaczy³ 
Jezusa, widzi, ¿e jego ¿ycie jest mrokiem przygnêbienia i lêku, koszmarem, który pocz¹³ siê z 
zaciœniêtych powiek. Nie wierzê w optymizm tych, którzy ciesz¹ siê bez Boga, jak równie¿ w 
optymizm tych, którzy nie zaznali œlepoty, któr¹ Bóg uzdrowi³. Nieszczêœciem wiêkszym ni¿ 
œlepota jest zaœlepienie. Œlepota pozwala dostrzec Boga, zaœlepienie natomiast zmusza 
cz³owieka do ubóstwienia wszystkiego oprócz Boga. Dlaczego Jezus uwolni³ niewidomego 
b³otem? Dlaczego nie wybra³ innego lekarstwa? Od dawna domyœlano siê, ¿e b³oto jest 
metafor¹ dostrze¿enia w sobie grzechu. Jak¿e Bóg mo¿e obdarowywaæ ³ask¹ dostrzegania 
Go w jakimœ wêdrowcu z Nazaretu i nie byæ dostrzeganym przez grupê œwiat³ych ludzi, 
którzy przez ca³e ¿ycie wypatrywali Mesjasza? Poniewa¿ wiêcej widaæ przez b³oto grzechu 
ni¿ przez oœwiecenie wiedz¹.
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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
Jezus, przechodz¹c, ujrza³ pewnego cz³owieka, niewidomego od urodzenia. Splun¹³ na 
ziemiê, uczyni³ b³oto ze œliny i na³o¿y³ je na oczy niewidomego, i rzek³ do niego: «IdŸ, obmyj 
siê w sadzawce Siloam» – co siê t³umaczy: Pos³any. On wiêc odszed³, obmy³ siê i wróci³, 
widz¹c. A s¹siedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako ¿ebraka, mówili: «Czy¿ to nie jest 
ten, który siedzi i ¿ebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest 
tylko do tamtego podobny». On zaœ mówi³: «To ja jestem». Zaprowadzili wiêc tego 
cz³owieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus 
uczyni³ b³oto i otworzy³ mu oczy, by³ szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrza³. Powiedzia³ do nich: «Po³o¿y³ mi b³oto na oczy, obmy³em siê i widzê». Niektórzy 
wiêc spoœród faryzeuszów rzekli: «Cz³owiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». 
Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób cz³owiek grzeszny mo¿e czyniæ takie znaki?» I powsta³ 
wœród nich roz³am. Ponownie wiêc zwrócili siê do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako 
¿e ci otworzy³ oczy?» Odpowiedzia³: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: «Ca³y urodzi³eœ 
siê w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus us³ysza³, ¿e wyrzucili go precz, i 
spotkawszy go, rzek³ do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Cz³owieczego?» On odpowiedzia³: 
«A któ¿ to jest, Panie, abym w Niego uwierzy³?» Rzek³ do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego 
widzisz i który mówi do ciebie». On zaœ odpowiedzia³: «Wierzê, Panie!» i odda³ Mu pok³on. 
Oto S³owo Pañskie.

IV Niedziela Wielkiego Postu



3

V
Faustyna - Lata zakonne   

Zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bo¿ej Mi³osierdzia popularnie nazywano 
,,magdalenkami". G³ówna ich misja 
polega³a na pomaganiu kobietom, które 
zesz³y na z³¹ drogê, ale postanowi³y zmieniæ 
swoje ¿ycie. Dlatego wychowanki zak³adu 
przyklasztornego otrzymywa³y miano 
pokutnic. Helena pukaj¹c do furty klasztoru 
warszawskiego najprawdopodobniej nie 
wiedzia³a, czym zajmuje siê zakon. l sierpnia 
1925 roku, w wigiliê Matki Boskiej Anielskiej 
przysz³a upragniona chwila, w której Helena 
Kowalska przekroczy³a progi zakonnej 
klauzury. Helena zosta³a aspirantk¹. Dwie 
starsze siostry otrzyma³y zadanie zbadaæ czy 
nie wystêpuj¹ jakieœ przeszkody do 
wst¹pienia do zakonu oraz czy Helena ma 
potrzebne zalety duszy i zdolnoœci cia³a. 
Sprawdzian ten przesz³a bez trudnoœci i ju¿ 
by³a postulantk¹. Mog³a w³o¿yæ specjalny 
ciemny strój, ale jeszcze nie habit a na g³owê 
welonik. Jej miejscem zamieszkania sta³ siê 
wieloosobowy pokój.  Poza ³ó¿kiem 
dysponowa³a nocn¹ szafk¹, dzbankiem na 
wodê zimn¹ i ciep³¹ oraz stojakiem z 
miednic¹. Ten wydzielony parawanem z 
bia³ymi firankami k¹cik nazywano cel¹. 
Szafa na ubrania by³a wspólna dla ca³ej sali. 
Helena rozpoczê³a pierwszy etap ,,stawania 
siê" pe³noprawn¹ zakonnic¹.

Postulat trwa³ zazwyczaj trzy do szeœciu 
miesiêcy. Czas ten s³u¿y³ dalszemu 
upewnieniu siê przez prze³o¿one o 
prawdziwoœci powo³ania kandydatki. Helena 
poznawa³a misjê i duchowoœæ zakonu. Zosta³a 
przydzielona do pomocy w kuchni.  Ju¿ po 
trzech tygodniach spostrzeg³a, ¿e w tym 
klasztorze ma³o jest czasu na modlitwê, wiêc 
chcia³a siê przenieœæ do „zakonu wiêcej 
œciœlejszego”. Wieczorem, kiedy modli³a siê 
le¿¹c krzy¿em w swojej celi, zobaczy³a 
umêczon¹ twarz Jezusa i zapyta³a: Kto Ci 
wyrz¹dzi³ tak¹ boleœæ? – Ty Mi wyrz¹dzisz 
tak¹ boleœæ, je¿eli wyst¹pisz z tego Zakonu. Tu 
ciê wezwa³em, a nie gdzie indziej i 
przygotowa³em wiele ³ask dla ciebie (Dz. 19). 
Przeprosi³a Pana Jezusa i natychmiast 
zmieni³a powziête postanowienie. Stopniowo 
uczy³a siê ci¹g³ego przebywania z Jezusem 
podczas wykonywania zwyk³ych zajêæ. Ca³y 
czas otwiera³a siê na Jego obecnoœæ i 
ws³uchiwa³a w Jego g³os. Ju¿ po kilku 
tygodniach pobytu w klasztorze prze³o¿ona 
wys³a³a postulantkê Helenkê wraz z dwiema 
siostrami do podwarszawskiego Skolimowa 
dla podratowania zdrowia, które zosta³o 
nadszarpniête przez praktykowane w domu i 
na s³u¿bie doœæ surowe posty, a tak¿e przez 
prze¿ycia duchowe, zwi¹zane miêdzy innymi 
z nowym trybem ¿ycia w klasztorze. 

Dom generalny ZMBM w Warszawie



4

Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 19)

Cz³owiek dopiero wtedy jest 
w pe³ni szczêœliwy, gdy mo¿e s³u¿yæ, 

a nie wtedy, gdy musi w³adaæ. 
W³adza imponuje tylko ma³ym 

ludziom, którzy jej pragn¹, 
by nadrobiæ w ten sposób swoj¹ 

ma³oœæ. Cz³owiek naprawdê wielki, 
nawet gdy w³ada, jest s³u¿ebnikiem. 

Przysz³am do celi, siostry ju¿ siê po³o¿y³y, œwiat³o zgaszone. Po chwili jasno 
siê zrobi³o w mojej celi i ujrza³am na firance oblicze Pana Jezusa bolesne 
bardzo. Zapyta³am Jezusa: Jezu kto Ci wyrz¹dzi³ tak¹ boleœæ? - A Jezus 
odpowiedzia³, ¿e: ty Mi wyrz¹dzisz tak¹ boleœæ, je¿eli wyst¹pisz z tego 
Zakonu. Tu ciê wezwa³em a nie gdzie indziej i przygotowa³em wiele ³ask dla 
ciebie. Przeprosi³am Pana Jezusa i zmieni³am natychmiast powziête 
postanowienie. 
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Od dnia ob³óczyn Faustyna zawsze nosi³a 
habit i welon. Habit przewi¹zywa³a pasem, na 
którym wiesza³a d³ugi ró¿aniec. Jako siostra z 
drugiego chóru mia³a welon krótszy ni¿ 
siostry dyrektorki z pierwszego chóru, a 
rêkawy habitu w¹skie przy nadgarstkach, 
dziêki czemu nie przeszkadza³y w pracy. 
Faustyna nie zmienia³a habitu na roboczy 
fartuch nawet w kuchni, mimo ¿e by³ cienki i 
by³o w nim gor¹co. Uwa¿a³a, ¿e Pan Jezus 
chce, by go nosi³a ca³y czas - i tak robi³a. 
Nowicjat Faustyny trwa³ dwa lata. Po 
nieca³ych dwóch miesi¹cach pobytu Siostry 
Faustyny w nowicjacie nast¹pi³a zmiana na 
stanowisku mistrzyni (20 czerwca 1926 roku): 
m. Ma³gorzatê Gimbutt zast¹pi³a m. Józefa 
Brzoza. Siostra Faustyna pilnie korzysta³a z 
nauk mistrzyni i dok³adnie spe³nia³a 
powierzone obowi¹zki. Matka Brzoza 
stosowa³a niekiedy zaskakuj¹ce metody pracy 
z nowicjuszkami. Dla zachêty w æwiczeniu 
cnót porównywa³a ka¿d¹ z nich do jakiegoœ 
kwiatu jako wzoru do naœladowania. 
Faustynie, przydzieli³a bukiet kwiatów 
przekwit³ych w wazonie, które nadawa³y siê 
tylko do wyrzucenia. Faustyna mia³a rozwijaæ 
w sobie cnotê pokory. Przyjê³a to za spokojem, 
nie sprzeciwi³a siê ani nie obrazi³a. 
Nie okaza³a niezadowolenia, nie poskar¿y³a 
siê, nie ¿ali³a. 

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

Kowalska",  www.faustyna.pl

W Skolimowie zapyta³a Pana Jezusa, za 
kogo powinna siê modliæ? Odpowiedzi¹ by³a 
wizja czyœæca, w której pozna³a, ¿e 
n a j w i ê k s z y m  c i e r p i e n i e m  d u s z  
przebywaj¹cych w tym miejscu jest têsknota 
za Bogiem. W g³êbi duszy us³ysza³a s³owa: 
Mi³osierdzie Moje nie chce tego, ale 
sprawiedliwoœæ ka¿e (Dz. 20). Mistrzyni¹ 
postulatu, pierwszego okresu w ¿yciu 
zakonnym, by³a wówczas m. Janina Olga 
Bartkiewicz, która o Helence mówi³a, ¿e ma 
swoje specjalne ¿ycie wewnêtrzne i musi byæ 
duszyczk¹ mi³¹ Panu Jezusowi. Siostra 
Szymona Nalewajka, która wraz z Helenk¹ 
by³a w postulacie, podziwia³a j¹ za to, ¿e 
wsze lk i e  uwag i  czy  upokorzen ia ,  
przyjmowa³a z pokor¹, bez dyskusji. Takie 
zachowanie dyktowa³a jej ¿ywa wiara i 
troska o to, by upodobniæ siê do Jezusa 
ufaj¹cego Ojcu niebieskiemu nawet na 
krzy¿u. Ostatnie miesi¹ce postulatu Helenka 
odby³a w domu nowicjatu w Krakowie, 
dok¹d przyjecha³a 23 stycznia 1926 roku. 
Mistrzyni¹ nowicjatu by³a wówczas m. 
Ma³gorzata Gimbutt, osoba rozmodlona, 
gorliwie praktykuj¹ca umartwienia, cicha i 
pokorna. Ona przygotowywa³a Helenkê do 
tak zwanych ob³óczyn i prowadzi³a j¹ w 
pierwszych miesi¹cach nowicjatu. Od dziœ 
nie bêdziesz siê nazywaæ imieniem 
chrzestnym, ale bêdziesz siê nazywaæ siostra 
Maria Faustyna – te s³owa   us³ysza³a Helena 
w czasie ceremonii ob³óczyn 30 kwietnia 
1926 roku. W czasie tych ceremonii 
dwukrotnie zemdla³a. 

Faustyna - Lata zakonne   

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.

Matka - Józefa - Brzoza - Mistrzyni  
Siostry Faustyny w nowicjacie
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  7.30 + Wojciech   Robaszyñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Alfons Szymczak
15.30 + Stanis³aw Kaczmarek 
18.30 + Edward Miszkurka 
18.30 + Kazimiera  Wawrzyniak 
 

  7.30 + Jerzy Wróbel
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Agnieszka, Józef, Jerzy, Sobczak
          i zm. z Rodziny Sobczaków i Sadulaków
15.30 + Marek Ka³u¿ny 
18.30 + Miros³aw Zaj¹czkowski
18.30 + Tadeusz, Helena i Wojciech Siorek,  
          + Ignacy Gierz i Genowefa Cha³upnik

  7.30 + Ewa Klajn 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Pawlarczyk 
15.30 + Halina Stachowiak 
15.30 W intencji obrony ¿ycia dzieci poczêtych
          i ³askê poczêcia dla pragn¹cych je mieæ 
18.30 + Stanis³aw Jura i zmarli z rodziny 
18.30 + Marian  Busza 

  7.30 + Dariusz  Klawiñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ma³gorzata Wiœniewska 
15.30 + Bogdan Bartosik (I rocz. œm.) 
16.00 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych 
18.30 
19.00 

DROGA KRZY¯OWA 

ZA ZMAR£YCH
DROGA KRZY¯OWA 

  7.30 + Teresa, Mariana i Franciszek Balcerek
          + Henryk Rybka
  7.30 + Daniela i zm. z Rodziny Paczkowskich
  9.00 + Halina   GuŸla 
10.30 + Andrzej Fr¹szczak 
12.00 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o  Bo¿e b³og. zdrowie dla Zofii 
          z okazji Roczku 

12.00 + El¿bieta i Klemens Misiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
14.30  
15.30 Za ¿yj¹cych 
18.30 + Tadeusz   Bartczak (2 rocz. œm.) 

 Gorzkie ¯ale

  7.30 + Jaros³aw Kossowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Hiacynt Jarzyna 
15.30 + Józefa  Michalska 
18.30 + Zygmunt Walczak i + Zofia i Bronis³aw
          Walczak
         +  Marianne , Ryszard Ka³u¿ny 

18.30 

Stanis³aw i 

Msza œw. o uzdrowienie 

  7.30 + Lech  D¹brówka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Teresa  Grzesiek 
15.30 + Krzysztof i Boles³aw Musia³
          + Jacek Goliñski
16.30 Dom Opieki: + ZA PARAFIAN 
18.30 + Marian, Maria, Józef i Zofia Marek
          + Stanis³awa Zuszek    
18.30 + Stanis³awa  Paczkowska 

!
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
CIASTECZKA OWSIANE Œwiêty Oskar Romero

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

    16 SZTUK

100 g mas³a
1 i 1/2 szklanki p³atków owsianych górskich
3 ³y¿ki m¹ki
4 ³y¿ki cukru
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
2 ³y¿ki ziaren - pestek dyni lub s³onecznika
2 jajka
opcjonalnie 1 ³y¿eczka miodu

Mas³o roztopiæ. Do czystej miski wsypaæ 
p³atki owsiane, m¹kê, cukier, proszek do 
pieczenia i ziarna. Wlaæ roztopione mas³o 
i wymieszaæ. Dodaæ jajka oraz miód jeœli 
u¿ywamy i wymieszaæ. Jeœli mamy czas, 
dobrze jest odstawiæ masê na ok. 1/2 - 1 
godzinê. Piekarnik nagrzaæ do 180 stopni C. 
Blachê wy³o¿yæ papierem do pieczenia. 
Nabieraæ ³y¿kê sto³ow¹ masy i nak³adaæ
na blaszkê formuj¹c okrêgi i delikatnie 
je p³aszczaj¹c. Piec przez ok. 15 minut na 
z³oty kolor.

Oskar Arnulf Romero Galdámez, urodzi³ siê 
15 sierpnia 1917 w Ciudad Barrios (departament 
San Miguel w po³udniowo-wschodnim 
Salwadorze). 4 kwietnia 1942 r. w stolicy W³och 
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Pracowa³ 
duszpastersko do 1967 r. w parafiach diecezji 
San Miguel oraz jako wyk³adowca w 
seminarium duchownym i na uniwersytecie w 
stol icy kraju.  W lutym 1977 zosta³  
arcybiskupem metropolit¹ San Salvadoru. 
Zdoby³ szybko popularnoœæ wœród szerokich 
rzesz ludzi dziêki swemu zaanga¿owaniu 
spo³ecznemu i kazaniom, które g³osi³ w 
sto³ecznej katedrze. Arcybiskup walczy³ o 
prawa cz³owieka w ojczystym Salwadorze, 
o d w a ¿ n i e  k r y t y k o w a ³  p r z e j a w y  
niesprawiedliwoœci, potêpia³ akty przemocy obu 
stron rozdzieraj¹cej kraj wojny domowej. 
W latach 1978 i 1979 by³ dwukrotnie zg³aszany 
do Pokojowej Nagrody Nobla. W styczniu 1979 
r. i w styczniu 1980 r. dwukrotnie spotka³ siê z 
Janem Paw³em II. Jego zaanga¿owanie 
spo³eczne œci¹gnê³o na niego niezadowolenie 
wojskowych, rz¹dz¹cych wtedy krajem. Zgin¹³ 
zastrzelony w dniu 24 marca 1980 r. podczas 
odprawiania Mszy œw. w kaplicy sto³ecznego 
szpitala Opatrznoœci Bo¿ej. Jan Pawe³ II na 
wieœæ o œmierci arcybiskupa Romero nazwa³ go 
"gorliwym pasterzem" i dwukrotnie modli³ siê 
przy jego grobie w katedrze w San Salvadorze: w 
latach 1983 i 1990. Uroczysta beatyfikacja abp. 
Oscara Romero odby³a siê 23 maja 2015 r. w San 
Salvadorze a kanonizacja 14 paŸdziernika 2018 
r. w Rzymie podczas trwaj¹cego wtedy Synodu 
Biskupów na temat m³odzie¿y.            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. Trwa  – czas rozwa¿ania Mêki i œmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.   
    W Wielkim Poœcie Droga Krzy¿owa w pi¹tki:  po Mszy œw. o godz. 15.30. i po Mszy œw. 
    o godz.18.30.  
     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”
2. Msza œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach z olejami œw. Charbela
    do naszego Sanktuarium w

3. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych – w pi¹tek o godz. 17.45. 
4. W œrodê – 25 marca prze¿ywaæ bêdziemy 
    W zwi¹zku z Uroczystoœci¹ w czasie Mszy œw. o godz. 15.30 mo¿na bêdzie z³o¿yæ 
    przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. Duchowa Adopcja jest spe³nieniem 
    Jasnogórskich Œlubów Narodu, trwa 9 miesiêcy i polega na codziennym odmawianiu 
    1 dziesi¹tki Ró¿añca oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Po Mszy œw.
    zostanie odmówiony 10  ró¿anieca w Koœciele w intencji dzieci poczêtych.
    Zapraszamy do modlitwy.

Wielki Post

Gorzkie ¯ale
Transmisja o godzinie 16.00  
 –

 czwartek, 26 marca na godz. 18.45. 
Ma³a jest zmaina godzinaowa z uwagi na transmisje tej Eucharystii wraz z moditw¹.

Uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego. 

 przez Telewizjê PROART.

W koœciele tylko 50 osób.
    
    Mo¿na bêdzie ogl¹daæ transmisje w internecie na stronie Parafii i TV PRO-ART.


