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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA Mt 21, 1-11
Gdy siê zbli¿yli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus pos³a³ 
dwóch uczniów, mówi¹c im: «IdŸcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie 
uwi¹zan¹ oœlicê i przy niej Ÿrebiê. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie do Mnie. A gdyby wam ktoœ 
coœ mówi³, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeœle”». A sta³o siê to, ¿eby siê spe³ni³o 
s³owo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie ³agodny, 
siedz¹cy na osio³ku, Ÿrebiêciu oœlicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus poleci³. 
Przyprowadzili oœlicê i Ÿrebiê i po³o¿yli na nie swe p³aszcze, a On usiad³ na nich. T³um zaœ 
ogromny s³a³ swe p³aszcze na drodze, a inni obcinali ga³¹zki z drzew i s³ali nimi drogê. A 
t³umy, które Go poprzedza³y i które sz³y za Nim, wo³a³y g³oœno: «Hosanna Synowi Dawida! 
B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie! Hosanna na wysokoœciach!» Gdy 
wjecha³ do Jerozolimy, poruszy³o siê ca³e miasto, i pytano: «Kto to jest?» A t³umy 
odpowiada³y: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei» Oto S³owo Pañskie.

Niedziela Palmowa

W Niedzielê Palmow¹ wpatrujemy siê w pokornego Jezusa, którzy wje¿d¿a na osio³ku do 
Jerozolimy. To On jest g³ównym bohaterem dzisiejszej liturgii. Jesteœmy œwiadkami, jak 
t³umnie zgromadzeni ludzie s³ali „swe p³aszcze na drodze, a inni obcinali ga³¹zki z drzew i 
s³ali nimi drogê. A t³umy, które Go poprzedza³y i które sz³y za Nim, wo³a³y g³oœno: «Hosanna 
Synowi Dawida. B³ogos³awiony Ten, który przychodzi w imiê Pañskie. Hosanna na 
wysokoœciach»”. W ten sposób ludzie oddawali chwa³ê Panu. Chwaliæ kogoœ znaczy uznaæ, ¿e 
jest dla nas wa¿ny. Kiedy zatem oddajê Bogu chwa³ê, to uznajê, ¿e tylko On jest wa¿ny, ¿e On 
jest na pierwszym miejscu. Jeœli to rozumiemy i przyjmujemy – jeœli ka¿dy z nas to rozumie, 
odkrywamy wówczas i akceptujemy siebie przed Bogiem i przed drugim cz³owiekiem. 
Wtedy, te¿ na pewno zaczn¹ siê lepiej uk³adaæ nasze wzajemne relacje. Aby oddawaæ Bogu 
chwa³ê swoim ¿yciem, winniœmy nieustannie ³¹czyæ siê z Jezusem Chrystusem przez mi³oœæ. 
Jego szlak wiedzie od tryumfalnego „Hosanna” do ufnego zawierzenia woli Ojca, który 
najlepiej wie, czego nam potrzeba, wpierw, zanim Go jeszcze o to poprosimy. Mamy 
nieustannie œpiewaæ „Hosanna” piêknym ¿yciem, opartym na skale, któr¹ jest Bo¿y Syn. 
To On pomaga nam przetrwaæ ¿yciowe burze, dŸwigaæ krzy¿ niezrozumienia, braku sensu 
¿ycia, zagubienia w œwiecie nadmiaru informacji i propozycji na szczêœliwe ¿ycie. 
To On pomaga nam wybieraæ dobro, piêkno, prawdê, stawiaj¹c tamê g³upocie, chamstwu i 
niszczeniu w³asnego i cudzego ¿ycia. 
Rozpoczynaj¹c Wielki Tydzieñ najwiêkszych tajemnic naszej wiary, chcemy pod¹¿aæ za 
prorokiem, który prowadzi nas do poznania pe³nej prawdy o otaczaj¹cym œwiecie i o nas 
samych. 
Wybieraj¹c Jezusa nie tylko oddajemy czeœæ Bogu Ojcu, ale dostêpujemy równie¿ 
wywy¿szenia. Dziêki Jego ³asce zostajemy oczyszczeni z grzechu, 
który nas zaœlepia i mo¿emy s³u¿yæ Chrystusowi obecnemu 
w braciach potrzebuj¹cych. 

Wszystko na wiêksz¹ chwa³ê 
Tego, „Który jest i Który by³ i Który przychodzi”.
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V
Faustyna - Lata zakonne   

Upewniona przez Jezusa, ¿e chodzi o obraz 
materialny, sprawê przedstawi³a miejscowej 
prze³o¿onej s. Ró¿y K³obukowskiej, która 
z a ¿ ¹ d a ³ a  z n a k u  p o t w i e r d z a j ¹ c e g o  
prawdziwoœæ tych objawieñ.  Jezus 
powiedzia³ Siostrze Faustynie, ¿e taki znak 
da przez ³aski, których udzieli przez ten 
obraz. Wspó³siostry zaczê³y sceptycznie 
odnosiæ siê do niej: jedne ostrzega³y j¹ przed 
z³udzeniem, inne przymawia³y, ¿e jest 
histeryczk¹ i fantastyczk¹. Prze³o¿one 
odsy³a³y j¹ do kap³anów, a kap³ani do 
prze³o¿onych. Siostra Faustyna pragnê³a, 
aby jakiœ kap³an autorytatywnie tê kwestiê 
rozstrzygn¹³ i powiedzia³ to jedno s³owo: 
B¹dŸ spokojna, na dobrej jesteœ drodze, albo 
– odrzuæ to wszystko, bo to nie od Boga 
pochodzi (Dz. 127). Brak sta³ego kierownika 
duchowego i niemo¿noœæ wype³nienia 
poleconych zadañ sprawi³y, ¿e Siostra 
Faustyna chcia³a siê usun¹æ od tych 
nadprzyrodzonych natchnieñ, ale Jezus 
cierpliwie jej wyjaœnia³ wielkoœæ tego dzie³a, 
do którego j¹ wybra³. Wiedz o tym – 
t³umaczy³ – ¿e je¿eli zaniedbasz sprawê 
malowania tego obrazu i ca³ego dzie³a 
mi³osierdzia, odpowiesz za wielk¹ liczbê dusz 
w dzieñ s¹du (Dz. 154). Te s³owa nape³nia³y 
jej duszê wielk¹ bojaŸni¹. Uœwiadamia³a 
sobie, ¿e odpowiada nie tylko za swoje 
zbawienie, ale tak¿e za zbawienie innych 
ludzi. 

W listopadzie 1932 roku Siostra Faustyna 
opuœci³a P³ock i przyjecha³a do Warszawy na 
tak  zwan¹  „ trzec i¹  probacjê” ,  by  
przygotowaæ siê do z³o¿enia œlubów 
wieczystych. Prze³o¿eni najpierw wys³ali j¹ do 
pobl iskiego domu Zgromadzenia w 
Walendowie, gdzie w³aœnie rozpoczê³y siê 
doroczne oœmiodniowe rekolekcje pod 
kierunkiem jezuity o. Edmunda Eltera. 
On w czasie spowiedzi zapewni³ j¹, ¿e jest na 
dobrej drodze, a jej obcowanie z Jezusem nie 
jest ani histeri¹, ani z³udzeniem, ani 
marzycielstwem. Zaleci³ wiernoœæ tym 
³askom, nie pozwoli³ siê od nich usuwaæ, lecz 
prosiæ Boga o kierownika duchowego, który 
by pomóg³ w rozeznawaniu i pe³nieniu Jego 
zamiarów. 
Po rekolekcjach pe³na wdziêcznoœci i 
duchowej radoœci wróci³a do Warszawy, by na 
trzeciej probacji pod kierunkiem m. 
Ma³gorzaty Gimbutt wraz z dwiema siostrami 
przygotowaæ siê do z³o¿enia œlubów 
wieczystych. Pobyt w Warszawie skoñczy³ siê 
dla Faustyny 18 kwietnia 1933r. wraz z 
zakoñczeniem trzeciej probacji. Uda³a siê do 
Krakowa - £agiewnik na rekolekcje i œluby 
wieczyste. Znalaz³a siê w £agiewnikach po 
prawie 5 latach nieobecnoœci. Kiedy wspomnê 
sobie – wyzna³a – ¿e za parê dni mam siê staæ 
jedno z Panem przez œlub wieczysty, radoœæ 
zalewa moj¹ duszê tak niepojêta, ¿e nie umiem 
tego wcale opisaæ (Dz. 231).

Klasztor ZMBM w Krakowie - £agiewniki
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 22)

We wszystkim tym, co zdarza siê 
w ¿yciu cz³owieka, trzeba odczytaæ 

œlady mi³oœci Boga. 
Wtedy do serca wkroczy radoœæ.

W chwili ob³óczyn Bóg da³ mi poznaæ, jak wiele cierpieæ bêdê. Widzia³am 
jasno, do czego siê zobowi¹zujê. By³a to jedna minuta tego cierpienia. 
Bóg znowu duszê moj¹ zala³ pociechami wielkimi.
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Nie to jednak by³o jej najwiêkszym 
zmartwieniem, ale spe³nienie misji, któr¹ 
powierza³ jej Jezus. Czeka³a na obiecanego 
kap³ana i na mo¿liwoœci spe³niania woli Bo¿ej 
zwi¹zanej z namalowaniem obrazu Jezusa 
Mi³osiernego. Nadszed³ tydzieñ spowiedzi – 
relacjonuje w dzienniczku – i ku mojej radoœci 
ujrza³am tego kap³ana, którego ju¿ zna³am, 
nim przyjecha³am do Wilna. Zna³am go w 
widzeniu. Wtem us³ysza³am w duszy te s³owa: 
„Oto wierny s³uga Mój, on ci dopomo¿e 
spe³niæ wolê Moj¹ tu na ziemi” (Dz. 263). 
Kap³anem tym by³ ks. Micha³ Sopoæko, 
wyk³adowca teologii pastoralnej na wydziale 
teologii Uniwersytetu Stefana Batorego oraz 
przedmiotów pedagogicznych na Wy¿szym 
Kursie Nauczycielskim, ojciec duchowny w 
wileñskim seminarium archidiecezjalnym, 
spowiednik wielu zgromadzeñ, a wœród nich 
s p o w i e d n i k  t y g o d n i o w y  s i ó s t r  w  
Zgromadzeniu Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. 
Ksi¹dz Sopoæko jako doœwiadczony 
spowiednik i kierownik duchowy stara³ siê 
najpierw poznaæ sw¹ penitentkê, by nie ulegaæ 
z³udzeniom, halucynacjom czy urojeniom, 
które mog¹ mieæ swe Ÿród³o w ludzkiej 
naturze. Zasiêga³ wiêc rady prze³o¿onej m. 
Ireny Krzy¿anowskiej co do ¿ycia zakonnego 
Siostry Faustyny i prosi³ o zbadanie jej 
zdrowia psychicznego i fizycznego.

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

Kowalska",  www.faustyna.pl

1 maja 1933 roku ceremoniom œlubów 
wieczystych przewodniczy³ bp Stanis³aw 
Rospond. Siostra Faustyna w czasie tych 
ceremonii poleca³a Jezusowi ca³y Koœció³ 
œwiêty, swoje Zgromadzenie, rodzinê, 
wszystkich grzeszników, konaj¹cych i dusze 
w czyœæcu cierpi¹ce. Dziêkowa³a za 
niepojêt¹ godnoœæ oblubienicy Syna Bo¿ego 
i prosi³a Matkê Bo¿¹ o szczególniejsz¹ 
opiekê. Na znak wieczystych zaœlubin z r¹k 
Ksiêdza Biskupa przyjê³a obr¹czkê z 
wygrawerowanym imieniem: Jezus. Od tej 
chwili jej obcowanie z Bogiem by³o tak 
œcis³e, jakiego nigdy przedtem nie mia³a. 
Czu³a, ¿e kocha Boga i ¿e jest kochana. Po 
œlubach wieczystych jeszcze prawie przez 
miesi¹c Siostra Faustyna pozosta³a w 
Krakowie, korzystaj¹c z pos³ugi o. Józefa 
Andrasza SI, który podobnie jak o. Edmund 
Elter utwierdza³ j¹ co do prawdziwoœci 
objawieñ, zaleca³ wiernoœæ ³asce Bo¿ej i 
pos³uszeñstwo. Pod koniec maja 1933 roku 
zosta³a skierowana do Wilna. Po drodze 
wst¹pi³a do Czêstochowy, by Matce Bo¿ej 
powierzyæ swoje ¿ycie i misjê, jak¹ 
otrzymywa³a od Boga. W Wilnie Siostra 
Faustyna objê³a obowi¹zek ogrodniczki, 
choæ nie mia³a ¿adnego doœwiadczenia w tej 
pracy. Wolê Bo¿¹ przyjê³a w duchu wiary, 
ufna, ¿e Pan Jezus jej pomo¿e i pokieruje do 
ludzi, którzy doradz¹: co, trzeba zrobiæ, by 
w ogrodzie ros³y piêkne kwiaty, dorodne 
warzywa i owoce.

Faustyna - Lata zakonne   

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.
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  7.30 + Marian Hoffmañski
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Leszek Kaczmarek (5 rocz. œm.)
15.30 + Edmund Stodolny
18.30 + Edward Œlusarz (w rocznicê œm.)
18.30 + Helena i Tadeusz Nizio

  7.30 O Boýe b³ogos³awieñstwo w Rodzinie
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Helena P³ywaczyk i zm. z Rodziny 
         Plywaczyków + Stanis³aw, Zdzis³aw
         i Bart³omiej
15.30 + Halina GuŸla
18.30 + Kazimiera Wa³êsa
18.30 + Miros³awa  Jakubowska 

  7.30 + Zofia Maciejewska
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Edmund Wnuk
15.30 W intencji Leonardaz okazji 2 rocznicy
         urodzin Bo¿¹ opiekê na dalsze lata ¿ycia
18.30 + Antoni (23 rocz. œm.) Helena Grzêda 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
16.00 DROGA KRZY¯OWA
18.30 LITURGIA MÊKI PAÑSKIEJ 

  7.30 + Jan Grabia (63 rocz. úm.) 
         + Henryk i Zbigniew Grabia
  9.00 + Sylwester J¹der (14 rocz. œm.)
  9.00 + Józef Nowak, Roman Szudra
10.30 + Aleksander Kowalczyk i + Martyn Sas
12.00 + Zofia – Danuta Kempiñska (I rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Jan Zawidzki (6 rocz. œm.)

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
18.30 W intencji Kap³anów naszej Parafii oraz o liczne 
          powo³ania kap³añskie, zakonne, misyjne 
          i Apostolskie œwieckich –
          intencja od Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca
18.30 + Stanis³aw Florczyk (18 rocz. œm.)
18.30 + Stanis³aw Biliñski i zm. z Rodziny z obu stron

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
21.00 ZA PARAFIAN
21.00 + Czes³awa  Sieraczek (I rocz. œm.)
21.00 + Ks. Andrzej Nowak
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
BABKA MAJONEZOWA   Œw. Maria Kleofasowa

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

4 jajka
2/3 szklanki majonezu 
(w temp. pokojowej)
2/3 szklanki cukru
1 ³y¿ka cukru wanilinowego
2 ³y¿eczki startej skórki z cytryny
90 g m¹ki pszennej
90 g m¹ki ziemniaczanej
1 i 1/2  ³y¿eczki proszku do pieczenia

Oddzieliæ bia³ka od ¿ó³tek. 
Piekarnik nagrzaæ do 170 stopni C. Ubijaæ 
bia³ka a¿ bêd¹ prawie sztywne. 
Wówczas stopniowo dodawaæ cukier ca³y 
czas miksuj¹c i dok³adnie ubijaj¹c masê. 
Dodaæ te¿ cukier wanilinowy i skórkê 
z cytryny. 
Dodawaæ stopniowo ¿ó³tka dalej cierpliwie 
ubijaj¹c sk³adniki na puszyst¹ masê. Do 
oddzielnej miski przesiaæ m¹kê pszenn¹, 
ziemniaczan¹ oraz proszek 
do pieczenia, wymieszaæ. 
Dodaæ do ubitych sk³adników i zmiksowaæ 
na minimalnych obrotach miksera. Pod 
koniec dodaæ majonez i zmiksowaæ na 
jednolit¹ masê. Wy³o¿yæ do formy na babkê 
posmarowanej t³uszczem i wysypanej m¹k¹. 
Wyrównaæ powierzchniê i wstawiæ do 
nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 40 - 
45 minut do suchego patyczka.

Œw. Maria Kleofasowa, tak¿e Maria 
Alfeuszowa (ur. I wiek p.n.e., zm. I wiek n.e.) 
– postaæ biblijna, ¿ona Kleofasa (Alfeusza) 
Maria nale¿a³a do rodziny Maryi. Byæ mo¿e 
by³a rodzon¹ siostr¹ œw. Józefa. Œw. Hegezyp 
(+ ok. 180), który ¿y³ w pocz¹tkach 
chrzeœcijañstwa i któremu by³a dobrze znana 
tradycja apostolska, nazywa Kleofasa 
(Klopasa, zwanego tak¿e Alfeuszem) - 
bratem œw. Józefa, Oblubieñca Maryi. 
Synami Marii Kleofasowej byli: œw. Jakub 
M³odszy, Józef i Juda Tadeusz, których 
Ewangelie nazywaj¹ "braæmi", czyli 
krewnymi Jezusa. Maria nale¿a³a do 
n a j b l i ¿ s z e g o  g ro n a  P a n a  J e z u s a .  
Towarzyszy³a Mu podczas wêdrówek 
apostolskich i razem z innymi pobo¿nymi 
niewiastami troszczy³a siê o doczesne 
potrzeby Pana Jezusa, takie jak po¿ywienie, 
pranie, a nawet dach nad g³ow¹. Trwa³a przy 
Nim a¿ do œmierci.  "Obok krzy¿a 
Jezusowego sta³y: Matka Jego i siostra matki 
Jego, Maria, ¿ona Kleofasa" - potwierdza w 
swojej Ewangelii bezpoœredni œwiadek, œw. 
Jan Aposto³ (J 19, 25). Kiedy uda³a siê razem 
z Mari¹ Magdalen¹ i Joann¹ w poranek 
wielkanocny do grobu Pana Jezusa, aby 
namaœciæ Jego cia³o olejkami, pierwsza 
ujrza³a anio³a - œwiadka zmartwychwstania - 
i rozmawia³a z nim (Mt 28, 1-8; Mk 16, 1-8). 
Jej te¿ pojawi³ siê w powrotnej drodze Pan 
Jezus Zmartwychwsta³y (Mt 28, 9-10). O 
dalszych losach œw. Marii Kleofasowej nic nie 
wiemy. Wspominana jest przez Koœció³ 
katolicki 9 kwietnia.        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 sk³adane na nasze Sanktuarium na konto parafii oraz wrzucane do
     skrzynki pocztowej przy biurze parafialnym. Za ka¿dy 
2. Od poniedzia³ku rozpoczynamy Wielki Tydzieñ – inny ni¿ zwykle.  
3.  15.00 - Koronka do M B - 18.30 Msza Wieczerzy Pañskiej
4.  – 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego i rozpoczniemy Nowennê do 
    Mi³osierdzia Bo¿ego przed naszym Parafialnym Odpustem. - 
    - 18.30 - Nabo¿eñstwo Mêki Pañskiej (nie odprawia siê w tym dniu Mszy œw.) 

5. - nie bêdzie œwiêcenia potraw na stó³ Wielkanocny. W domach uczyni to 
    g³owa rodziny. W
    - 15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego -  – odprawiana w Noc
    Zmartwychwstania Chrystusa, stanowi szczytowy punkt zarówno Triduum Paschalnego jak 
    i ca³ego Roku Liturgicznego. 
6. Msze œw. w I i II dzieñ Œwi¹t jak w ka¿d¹ niedzielê. 
   Ró¿aniec Fatimski w ³¹cznoœci z Ró¿añcem o godz. 20.30.
7. Informujemy, ¿e w

i nabo¿eñstwa Triduum Paschalnego oraz w I i II Œwiêto Msza œw. o godz. 10.30.
   Dodatkowo telewizja Pro-Art.  
   w poniedzia³ek, wtorek i œrodê o godz. 16.00, natomiast w 

transmitowana bêdzie 

   - transmisje przez Radio Rodzina - Msze Œwiête – wtorek, czwartek, sobota godz. 18.30.    
   - wszystkie Msze Œwiête, nabo¿eñstwa oraz codzienny ró¿aniec o godz. 20.30 mo¿emy 
   ogl¹daæ tak¿e przez nasz¹ stronê internetow¹ w zak³adce Transmisja On-line, a ró¿aniec tak¿e
    na Facebookowym  profilu ksiêdza proboszcza – Andrzej Szudra.
8. Okazja do spowiedzi wielkanocnej tradycyjnie 15 minut przed Mszami œw. 
9. Informujemy, ¿e w naszej diecezji okres wielkanocnej Komunii œw. obejmuje czas od œrody
   Popielcowej tj. 26.02 do Uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Pana Jezusa tj. 11.06.2020
   z której mo¿emy skorzystaæ mimo naszych  
   grzechów wzbudzaj¹c akt ¿alu za nie, a po ustaniu epidemii wyspowiadaæ poŸniej.
   aby prze¿ywaæ epidemiê w duchu wiary i osobistego
   nawrócenia. 
10. Zmarli w miesi¹cu marcu: Janina Wiœniewska, Krystyna Kiepulska, Kazimiera Gajek, 
Teresa Judziñska, Mi³osz So³tysiak, Kazimiera Wa³êsa. Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie.

Dar Serca serdecznie dziêkujemy. 

W Wielki Czwartek -
Wielki Pi¹tek

16.00 – Droga Krzy¿owa

    
Wielka Sobota 

zór modlitwy jest dostêpny na stronie internetowej parafii.

Nie bêdzie tylko Mszy œw. o godz. 18.30.

 telewizji kablowej Pro-Art transmitowane bêd¹ wszystkie Msze œw. 
   

powtórzy transmisjê Rekolekcji Wielkopostnych

katecheza wprowadzaj¹ca nas w czas Œwi¹t 
   Zmartwychwstania Pañskiego

 Przypominamy o praktyce Komunii duchowej,

 Mo¿emy tak¿e uzyskaæ odpust zupe³ny,

Przypominamy, ¿e w tym dniu obowi¹zuje post œcis³y. 

21.00 - Wigilia Paschalna

Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek 
   i Wielk¹ Sobotê 


