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25 rocznicy powstania naszej Parafii



2

Ewangeliczne zamyœlenie
                      Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego              

 Ewangelia: J 20, 19-31   
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choæ drzwi by³y 
zamkniête z obawy przed ̄ ydami, przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: «Pokój 
wam!» A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja 
was posy³am». Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha 
Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im 
zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem z nimi, kiedy 
przyszed³ Jezus. Inni wiêc uczniowie mówili do niego: «Widzieliœmy Pana! Ale on rzek³ do 
nich: «Je¿eli na rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi i nie w³o¿ê palca mego w miejsce 
gwoŸdzi, i rêki mojej nie w³o¿ê w bok Jego, nie uwierzê. A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie 
Jego byli znowu wewn¹trz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³, choæ drzwi by³y 
zamkniête, stan¹³ poœrodku i rzek³: «Pokój wam! Nastêpnie rzek³ do Tomasza: «Podnieœ 
tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ w mój bok, i nie b¹dŸ 
niedowiarkiem, lecz wierz¹cym. Tomasz w odpowiedzi rzek³ do Niego:  Pan mój i Bóg 
mój!Powiedzia³ mu Jezus: «Uwierzy³eœ dlatego, ¿e Mnie ujrza³eœ? B³ogos³awieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksiêdze, uczyni³ 
Jezus wobec uczniów. Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c, mieli ¿ycie w imiê Jego. Oto S³owo Pañskie. 

Spróbujê znaleŸæ siê poœród aposto³ów zamkniêtych w Wieczerniku. Nie s¹ pewni prawdy, 
¿e Jezus zmartwychwsta³. Brak wiary i ufnoœci wywo³uje w nich lêk, a lêk prowadzi do 
zamykania siê. Czego siê lêkam i obawiam w moim ¿yciu? Spróbujê wzbudziæ w sobie 
g³êbok¹ wiarê, ¿e Jezus wie o wszystkich moich lêkach.Jezus przychodzi mimo 
zamkniêtych drzwi i staje poœrodku zalêknionych aposto³ów. On jest zawsze poœrodku 
mojej kruchoœci. Mówi do mnie: „Pokój tobie”, by swoim pokojem leczyæ moje lêki i 
otworzyæ mnie na ¿ycie. Bêdê prosi³ o Ducha pokoju, aby leczy³ moje serce z parali¿uj¹cych 
mnie niepokojów. Bêdê patrzy³ na zachowanie Tomasza, który pomimo œwiadectwa swoich 
braci aposto³ów nie wierzy, ¿e Jezus ¿yje. Czy i ja nie zamykam siê na œwiadectwo wiary, 
które przekazuj¹ mi moi bliscy? Czy nie zamykam siê na wspólnotê wiary, w której ¿yjê? 
Tomasz chce osobiœcie doœwiadczyæ ¿ywego Jezusa. Jezus spe³nia jego pragnienie „po 
oœmiu dniach”. On sam wybiera czas potrzebny do dojrzewania mojej wiary. Pragnie, 
abym przez osobiste doœwiadczenie Jego obecnoœci móg³ Go z mi³oœci¹ dotykaæ. Czy jest we 
mnie pragnienie osobistego spotykania i doœwiadczania Boga? Czy szukam Go wytrwale i 
wiernie w osobistej modlitwie? Bêdê gor¹co prosi³ Jezusa, aby pozwoli³ mi doœwiadczyæ, ¿e 
On jest „mój”. W serdecznej modlitwie poproszê tak¿e, aby rzeczywiœcie sta³ siê Panem 
mojego ¿ycia. Bêdê powtarza³ za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”.

Krzysztof Wons SDS/Salwator
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Niedziela Mi³osierdzia
W dzienniczku œwiêtej siostry Faustyny 
Kowalskiej czytamy: Pragnê, a¿eby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy by³a œwiêtem 
Mi³osierdzia(dz. 299). Te s³owa us³ysza³a 
polska sekretarka mi³osierdzia od samego 
Pana i Zbawiciela rodzaju ludzkiego Jezusa 
Chrystusa. Nasz odkupiciel da³ szansê 
wszystkim, by, czcz¹c w odpowiedni sposób 
Jego Boski przymiot, mogli zawróciæ z drogi na 
zatracenie.
Œwiêto Mi³osierdzia zosta³o ustanowione 30 
kwietnia 2000 r. Przez œw. Jana Paw³a II. W tym 
dniu mia³a miejsce kanonizacja b³ogos³awionej 
wówczas Faustyny Kowalskiej .  Dzieñ 
Mi³osierdzia Bo¿ego przypada zawsze w II 
Niedzielê Wielkanocn¹, zwan¹ niegdyœ Niedziel¹ 
Przewodni¹ czy Bia³¹. Obchodzono j¹ równie¿ w 
obrz¹dku Prawos³anym. Nazwa wziê³¹ siê od 
koloru szat liturgicznych (bia³e). Kolor taki 
zak³adano zarówno w niedzielê, jak i w sobotê 
poprzedzaj¹c¹. Cz³on "bia³a" jest zwi¹zany 
równie¿ z kolorem szat katechumenów, którz byli 
chrzczeni w Wigilê Paschaln¹ – dziœ w trakcie 
liturgii w Wielk¹ Sobotê jest obrzêd odnowienia 
Przyrzeczeñ Chrzcielnych.  Ochrzczeni 
katechumeni nosili bia³e szaty przez ca³y tydzieñ, 
pocz¹wszy od Niedzieli Zmartwychwstania i 
zdejmowali je w³aœnie w Niedzielê Bia³¹. Od 
2000 r. Znana jest pod nazw¹ Niedzieli 
Mi³osierdzia Bo¿ego i przypada zawsze miêdzy 
30 marca a 2 maja.
Pierwsz¹ aktywnoœæ w ustanowienie œwiêta 
Mi³osierdzia Bo¿ego podj¹³ ks. Micha³ Sopoæko, 
powiernik i spowiednik œw. Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Propagowa³ ten pomys³ jeszcze za 
¿ycia sekretarki mi³osierdzia, w 1937 r., w 
koœcio³ach wileñskich, jednak po raz pierwszy 
kap³an wyjawi³ powi¹zanie kultu mi³osierdzia z 
siostr¹ Faustyn¹ w trakcie

kazania pasyjnego w 1940 r. - dwa lata po 
œmierci aposto³ki Mi³osierdzia Bo¿ego.
 Kolejny krok zosta³ wykonany szeœæ lat 
póŸniej. Kardyna³ August Hlond, który sta³ 
wówczas na czele Konferencji Episkopatu 
Polski wystosowa³ pismo do Watykanu, 
prosz¹c o ustanowienie Œwiêta Mi³osierdzia 
Bo¿ego w pierwsz¹ niedzielê  po 
Wielkanocy. Po dwóch latach Towarzystwo 
Teologiczne chcia³o wys³aæ nastêpne pismo, 
jednak kard. Hlond poinformowa³, i¿ nie 
ustanawia siê œwi¹t na czeœæ przymiotów 
boskich – przedmiotem musi byæ Osoba. W 
1953 r. Œwiête Oficjum uzna³o, i¿ nie nale¿y 
wprowadzaæ nowego œwiêta. Cztery lata 
póŸniej Watykan zleci³ zbadanie kultu 
Mi³osierdzia Bo¿ego. Na zlecenie kardyna³a 
Stefana Wyszyñskiego przeprowadzono 
ankietê w 17 diecezjach. Opinie by³y 
zró¿nicowane. 19 listopada 1958 r. Œwiête 
Oficjum wyda³o dekret, w którym wykaza³o 
w piêciu punktach niemo¿noœæ ustanowienia 
nowego œwiêta.

ci¹g dalszy na stronie 5 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

ja z ib³. Sanc  S ymkowa k 

„

Tak jest, a wszystko, jak od Boga wysz³o, tak te¿ i do Niego wraca, i oddaje Mu 
doskona³¹ chwa³ê. A teraz, gdy spojrza³am na moje uwielbienie Boga - o, jak ono 
nêdzne! A, jak¹ jest kropl¹ w porównaniu do tej doskona³ej niebieskiej chwa³y. O, 
jak dobry jesteœ Bo¿e, ¿e przyjmujesz i moje uwielbienie i zwracasz ³askawie ku 

mnie Swoje Oblicze i dajesz poznaæ; ¿e mi³a Ci jest modlitwa nasza.

(Dz 1604) 

Musimy siæ kochaã nawzajem, bo úwiat bædzie 
nas nienawidziù, a jeúliby nas pociàgaù to tylko 
na naszà zgubæ. 
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ci¹g dalszy ze strony 3

Cztery lata póŸniej Watykan zleci³ zbadanie 
kultu Mi³osierdzia Bo¿ego. Na zlecenie 
k a r d y n a ³ a  S t e f a n a  Wy s z y ñ s k i e g o  
przeprowadzono ankietê w 17 diecezjach. 
Opinie by³y zró¿nicowane. 19 listopada 1958 r. 
Œwiête Oficjum wyda³o dekret, w którym 
wykaza³o w piêciu punktach niemo¿noœæ 
ustanowienia nowego œwiêta.
 Opinia publiczna dowiedzia³a siê o tym dekrecie 
cztery miesi¹ce póŸniej – 6 marca 1959 r. By³a to 
ju¿ ³agodniejsza wersja, która odwo³ywa³a siê do 
"roztropnoœci Biskupów" i oznacza³a w praktyce 
anulowanie poprzedniej decyzji Œwiêtego 
Oficjum. Ostatecznie, pó³ roku przed wyborem 
Karola Wojty³y na papie¿a, dekret z 1959 r. 
Zosta³ uniewa¿niony. Za pontyfikatu Jana Paw³a 
II wznowniono starania o ustanowienie œwieta 
Bo¿ego Mi³osierdzia. Po beatyfikacji siostry 
Faustyny Kowalskiej, która mia³a miejsce 18 
kwietnia 1993 r. Biskupi polscy wystosowali 
proœbê do papie¿a o ustanowienie œwieta Bo¿ego 
Mi³osierdzia. W 1997 r. Kongregacja ds. Kultu 
Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów zezwoli³a na 
obchodzenie w polskim koœciele katolickim 
wy¿ej wymienionego œwieta w II Niedzielê 
Wielkanocn¹. Trzy lata póŸniej ten dzieñ zosta³ 
ustanowiony jako Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia 
przez œw. Jana Paw³a II. W 2002 r. papie¿ 
dokona³ aktu poœwiêcenia œwiata Bo¿emu 
Mi³osierdziu. Mia³o to miejsce 17 sierpnia w 
Bazylice Bo¿ego Mi³osierdzia w krakowskich 
£agiewnikach. Papie¿ Polak zosta³ og³oszony 
b³ogos³awionym w Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia 
1 maja, a kanonizacja odby³a siê trzy lata póŸniej 
– równie¿ w Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia.

Warto przy tej okazji wspomnieæ o Nowennie 
do Mi³osierdzia Bo¿ego, która rozpoczyna 
siê zawsze w Wielki Pi¹tek, a koñczy w 
wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego. 
Zachêcamy do udzia³u w Nowennie, któr¹ 
bêdziemy odmawiaæ w naszej parafii wraz z 
Koronk¹ do Mi³osierdzia  Bo¿ego.  
Codziennie o godz. 15:00. . Zachêcamy, by 
przyt¹piæ w tym dniu do Komunii Œwiêtej 
oraz byæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej. 
Uczestniczmy godnie w tym wielkim 
œwiêcie, ustanowionym z mi³oœci i ³aski Boga 
Najwy¿szego dla nas. Niech zachêt¹ bêd¹ 
s³owa samego Pana Jezusa, które zapisa³a œw. 
s. Faustyna w swoim dzienniczku. Pragnê, 
aby œwiêto Mi³osierdzia, by³o ucieczk¹ i 
schronieniem dla wszystkich dusz, a 
szczególnie dla biednych grzeszników. W 
dniu tym otwarte s¹ wnêtrznoœci mi³osierdzia 
Mego, wylewam ca³e morze ³ask na dusze, 
które siê zbli¿¹ do Ÿród³a mi³osierdzia 
Mojego. Która dusza przyst¹pi do spowiedzi i 
Komunii œwiêtej, dost¹pi zupe³nego 
odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte s¹ 
wszystkie upusty Bo¿e, przez które p³yn¹ ³aski 
(Dz. 699). 

�ród³o: faustyna.pl/wikipedia/ 
oprac. Mateusz Bednarek
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W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   30. 04. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  29. 04. 2019 r.             

Czwartek  02. 05. 2019 r.     

NIEDZIELA    05. 05. 2019 r.         

PI¥TEK  03. 05. 2019 r.         

ŒRODA  01. 05. 2019 r.

SOBOTA   04. 05. 2019 r.
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  7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og.
         opiekê Matki Bo¿ej dla El¿biety i Jerzego z okazji 42 rocznicy
         œlubu 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Bogu wiadomej 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z  proœb¹ o Bo¿e b³og.
          i zdrowie z okazji 40 rocznicy urodzin Doroty oraz 
          8 rocznicy urodzin Kacpra 
18.30 + Janusz Bier³a (20 rocz. œm.)

  7.30 W intencji Bogu wiadomej
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Ewa Bia³kowska 
15.30 + Janina i Zygmunt G³adczak 
18.30 + Maria D¹brówka  (I rocz. œm.)  

   7.30 + Urszula S³upianek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 W intencji Bogu wiadomej 
18.30 + Otylia Kubzda (6 rocz. œm.) 
          i zmarli z Rodziny 
18.30 + Apolonia Wojciechowska (5 rocz. œm.)
          + Henryk Wojciechowski   

  7.30 + Mieczys³aw  Grodzki 
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  
18.30 + Halina Dybioch 
18.30 + Zofia Derblich
          i zmarli z Rodziny Derblichów 
          + Mateusz  Ibron 

  7.30 + Helena i Marian Morawiak i zmar³ych ich 
          Rodziców 
   9.00 + Aleksander Kowalczyk (4 rocz. œm)
10.30 
12.00 + Janina KoŸmiñska ( I rocz. œm.)
15.00    Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stefania, Franciszek Wojciechowscy
          + Andrzej Moskwa 
18.30 Za zmar³ych  

7.30 + Maria Jamborska, Anna i Franciszek Sobczak 
        i zmar³ych z Rodziny 
14.00 + Jacek Kowalski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Leszek Kostrzewski (11 rocz. œm.) 
          i za zmar³ych z Rodziny Kostrzewskich i Lisiaków 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Sylwester  Sznajder (I rocz. œm.) 
18.30 + Alicja Szablowska (10 rocz. œm.)
          + Kazimierz Szablowski (19 rocz. œm.)

  7.30 + Józefa, Stanis³aw   Wachowiak 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych i ¿ycie wiecznedla zmar³ych Matek 
          i Ojców ¯ywego Ró¿añca  
10.30 + Edward Babula
10.30 + Krystyna Musielak i za zmar³ych 
          z Rodziny Musielaków 
12.00 + Ryszard D¿on i + Renata Francke

15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 
18.30 + Zofia Wawrzyniak (3 rocz. œm.)
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HUMOR  Patron tygodnia
Najœwiêtsza Maryja Panna Królowa Polski

Kult Maryi jako Najœwiêtszej Maryi Panny 
Królowej Polski, wyró¿nia Koœció³ katolicki 
spoœród innych wyznañ chrzeœcijañskich w 
Polsce. Tytu³ NMP Królowej Polski mówi o 
obecnoœci NMP w historii polskiego narodu. Jan 
D³ugosz nazwa³ Maryjê Pani¹ œwiata i nasz¹. 
Tytu³ Matki Bo¿ej jako Królowej Polski siêga 
drugiej po³owy XVI wieku. Wtedy to Grzegorz z 
Sambora po raz pierwszy nazywa Maryjê 
Królow¹ Polski i Polaków. 1 kwietnia 1656 r. w 
katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób 
oficjalny œlubowa³ przed wizerunkiem Matki 
Bo¿ej £askawej: „Ciebie za patronkê moj¹ i za 
królowê pañstw moich dzisiaj obieram”. W 
trzechsetn¹ rocznicê œlubów Jana Kazimierza 
episkopat Polski z inicjatywy wiêzionego 
prymasa Stefana Wyszyñskiego dokona³ 
ponownego zawierzenia ca³ego kraju Maryi i 
odnowienia œlubów królewskich. 26 sierpnia 
1956 roku ok. miliona wiernych na Jasnej Górze 
z³o¿y³o Jasnogórskie Œluby Narodu Polskiego. 
Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardyna³ 
Stefan Wyszyñski, w obecnoœci Episkopatu 
Polski i tysiêcznych rzesz odda³ w macierzyñsk¹ 
niewolê Maryi, za wolnoœæ Koœcio³a, 
rozpoczynaj¹ce siê nowe tysi¹clecie Polski. W 
1962 r. Jan XXIII og³osi³ Maryjê Królowê Polski 
g³ówn¹ patronk¹ kraju i niebiesk¹ Opiekunk¹ 
naszego narodu. Matka Bo¿a Królowa Polski 
j e s t  g ³ ó w n ¹  p a t r o n k ¹  a r c h i d i e c e z j i  
czêstochowskiej i przemyskiej. 3 maja w 
Koœciele katolickim w Polsce obchodzona jest 
liturgiczna uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi 
Panny Królowej Polski          K.R.

- Ma³y mol po raz pierwszy wypuœci³ siê 
   w samotny lot po pokoju. 
- Wylecia³ z szafy, zrobi³ rundkê
   i wróci³ na p³aszczyk. 
- Stary mol zapyta³: 
- I jak posz³o? 
- Chyba dobrze. Wszyscy klaskali...

- ̄ ona: 
- Kochanie, w tym tygodniu nasza rocznica
  œlubu - masz pomys³ jak j¹ uczcimy?
- M¹¿:
- Nie wiem, mo¿e minut¹ ciszy?

- Na uroczystym przyjêciu m¹¿ ju¿ trzeci
  raz wraca z bufetu z kopiastym talerzem. 
- ̄ ona w koñcu nie wytrzyma³a:
- Nie wstyd ci?!
  Co ludzie sobie o tobie pomyœl¹? 
- Nic, mówiê im, ¿e to dla ciebie.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  

Nr GG: 5884036
 

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. Dziœ przypada dzieñ naszego  
    Suma odpustowa o godz. 12.00., której przewodniczy³ bêdzie Jego Ekscelencja Ksi¹dz 
    Biskup Stanis³aw Napiera³a i udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej modzie¿y,
    przygotowanej przez ks. Karola.  
    Zapraszamy w tym dniu  - na 

   , Koronka do Mi³osierdzia,
     i uczczenie relikwii Œwiadków Mi³osierdzia. 
2. Od dzisiaj rozpoczyna siê
3. Naszych dwiedziny – w sobotê 4 maja br. od godz. 9.00. 
4. Zebranie Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca – w niedzielê 5 maja po Mszy œw. o godz. 9.00. 
5. Od œrody rozpoczyna siê miesi¹c Maj, zapraszamy na  codziennie po
    Mszy œw. wieczornej.
6. Próba dzieci I komunijnych we wtorek, 30 kwietnia o godz. 16.30. Obecnoœæ obowi¹zkowa.
    
7. W pi¹tek, 3 maja przypada 

8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. 
9. Informujemy, ¿e Biuro Parafialne w œrodê, 1 maja i w pi¹tek, 3 maja bêdzie - 
10. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
     , które mog¹ byæ dobrym prezentem na
     ró¿ne okazje, oraz cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a za 20, 50 i 100 z³. i dowolna ofiara

Œwiêto Mi³osierdzia Bo¿ego, Parafialnego Odpustu.

 ju¿ od godziny 12.00 Charytatywny Festyn Rodzinny

  Po Mszy œw. wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu

 75 Tydzieñ Mi³osierdzia. 

Nabo¿eñstwa Majowe

Pierwsz¹ Komuniê œwiêt¹ prze¿ywaæ bêdziemy w sobotê, 18 maja o godz. 12.00. 

Odpust prze¿ywaæ bêdzie Parafia NMP. Suma Odpustowa o godz. 12.00.

nieczynne

œwiece Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a

 na
    Paski Szczygliczkê do Zielonej Przystani. szczeg,ó³y na plakatach i w internecie.

 kochanych chorych o

zawierzenie Parafii Mi³osierdziu Bo¿emu

Uroczystoœæ NMP Królowej Polski. Msze œw. w tym dniu jak 
    w ka¿d¹ niedzielê.  


