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Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem

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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Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w Boga? I 
we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to bym wam 
powiedzia³. Idê przecie¿ przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i przygotujê wam miejsce, 
przyjdê powtórnie i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie 
drogê, dok¹d Ja idê». Odezwa³ siê do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak 
wiêc mo¿emy znaæ drogê?» Odpowiedzia³ mu Jezus: «Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, 
znalibyœcie i mojego Ojca. Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie». Rzek³ do Niego Filip: 
«Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam wystarczy» Odpowiedzia³ mu Jezus: «Filipie, tak d³ugo 
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie pozna³eœ? Kto Mnie widzi, widzi tak¿e i Ojca. Dlaczego 
wiêc mówisz: „Poka¿ nam Ojca”? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? 
S³ów tych, które wam mówiê, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On 
sam dokonuje tych dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli zaœ nie – 
wierzcie przynajmniej ze wzglêdu na same dzie³a! Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³, których Ja dokonujê, a nawet 
wiêksze od tych uczyni, bo Ja idê do Ojca». Oto s³owo Pañskie.

Dzisiejszy œwiat poszukuje drogi wiod¹cej do doskona³oœci. Tego pragnienia cz³owiek nigdy 
nie bêdzie móg³ siê pozbyæ. Jezus mówi o sobie w Ewangelii œw. Jana: Ja jestem drog¹, 
prawd¹ i ¿yciem. Kolejnoœæ okreœleñ, których u¿ywa nie jest przypadkowa. Najpierw trzeba 
wyruszyæ, znaleŸæ siê w sytuacji drogi, która stwarza w nas gotowoœæ do wyjœcia poza nasze 
nawyki i przyzwyczajenia, drogi, która pozwala porzuciæ „starego cz³owieka”. Dopiero 
wtedy jesteœmy w stanie otworzyæ siê na s³owo prawdy, która prowadzi do pe³ni ¿ycia. Ks. Jan 
Twardowski zauwa¿a, i¿ czêsto s³yszymy pretensje: Nie wierzê dlatego, ¿e nie widzê. Ale 
gdyby nagle Jezus ukaza³ siê, Matka Bo¿a zastuka³a w okno, a Anio³ stró¿ wyszed³ z 
konspiracji i po³o¿y³ mi rêkê na ramieniu, to by³oby inaczej. Wtedy bym naprawdê uwierzy³. 
Wielkoœci¹ i urokiem wiary jest w³aœnie to, ¿e cz³owiek nie widzi i nie rozumie. Nie bójmy siê, 
drogi, mimo ¿e wi¹¿e siê czasem z ciemnoœci¹, domaga siê podejmowania ryzyka. 
Œwiadectwa wiary nie da siê „odgrywaæ”. Nawet nie mo¿na sobie postanowiæ: bêdê 
œwiadkiem wiary i staæ siê nim. Bo œwiadkiem wiary jest tylko ten, kto ¿yje wiar¹, a ¿yæ wiar¹ 
– znaczy dawaæ swoje ¿ycie.
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V
 ¯yciorys Stefana Wyszyñskiego

Stefan Wyszyñski urodzi³ siê 1 sierpnia 1901 
w miejscowoœci Zuzela nad Bugiem na 
pograniczu Podlasia i Mazowsza, jako drugie 
dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanis³awa i 
Julianny Wyszyñskich. Urodzi³em siê na 
styku Podlasia z Mazowszem. Pamiêtam do 
dziœ  dnia ludzi  prostych,  których 
obserwowa³em jako ch³opiec. Zdumiewaj¹ca 
by³a ich spokojna, ufna wiara. Tego nie 
mo¿na nazwaæ ¿adn¹ miar¹ niewiedz¹ 
religijn¹, bo z tym siê ³¹czy patrzenie w g³¹b, 
niemal jakieœ mistyczne obcowanie. Ci ludzie 
widz¹ to, w co wierz¹. W 1910r. rodzina 
pañstwa Wyszyñskich przeprowadzi³a siê do 
Andrzejewa. 31 paŸdziernika 1910r. straci³ 
matkê, która umar³a maj¹c zaledwie 33 lata, 
po urodzeniu kolejnego dziecka. Spoczywa 
Ona na cmentarzu parafialnym. W latach 
1912 – 1914 uczêszcza³ do gimnazjum im. 
Wojciecha Górskiego w Warszawie. W 1913 
r. przyj¹³ sakrament bierzmowania z r¹k 
biskupa p³ockiego Juliana Nowowiejskiego. 
„Spotkanie ma³ego ch³opca z dostojnym 
biskupem wywar³o na mnie potê¿ne i 
niezapomniane wra¿enie. Ilekroæ póŸniej 
zapraszany by³em z ró¿nymi odczytami do 
P³ocka, biskup Nowowiejski – wówczas ju¿ 
arcybiskup – czêsto mi powtarza³: 
Bierzmowa³em ksiêdza profesora, a tak 
rzadko do nas przyje¿d¿a. – Jak gdyby 
s³usznie uwa¿a³, ¿e powinienem p³aciæ tym, 
na co mnie staæ, za wielk¹ ³askê pasowania 
mnie na rycerzy Chrystusowego. 

W latach 1914-1917 uczy³ siê w gimnazjum 
mêskim im. Piotra Skargi w £om¿y, a od 1917-
1920 uczêszcza³ do liceum Piusa X we 
W³oc³awku. Po zdaniu matury w 1920 r. 
w s t ¹ p i ³  d o  Wy ¿ s z e g o  S e m i n a r i u m  
Duchownego we W³oc³awku. W czasie pobytu 
w Seminarium dwa nabo¿eñstwa wzajemnie 
siê uzupe³nia³y: do Serca Pana Jezusa i do 
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej, której obraz by³ w 
bocznym o³tarzu. Wszystkie œwiêta Matki 
Bo¿ej obchodzi³em z wielkim podniesieniem 
ducha. W latach 1924-25 pe³ni³ obowi¹zki 
kap³añskie  jako wikariusz  katedry 
w³oc³awskiej obejmuj¹c jednoczeœnie 
stanowisko redaktora dziennika „S³owo 
Kujawskie”. „Znam siê nieco na sztuce 
drukarskiej. Od m³odoœci by³em redaktorem 
najrozmaitszych pism. Tak mnie jakoœ Pan 
Bóg „urz¹dzi³”.  3 sierpnia 1924 r. otrzyma³ 
œwiêcenia kap³añskie z r¹k biskupa Wojciecha 
Owczarka w kaplicy Matki Bo¿ej w bazylice 
katedralnej W³oc³awskiej. „By³em œwiêcony 
sam – 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali 
œwiêcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu 
poszed³em do szpitala. By³a to jednak 
szczêœliwa okolicznoœæ, gdy¿ dziêki temu 
mog³em otrzymaæ œwiêcenia w kaplicy Matki 
Bo¿ej. Gdy przyszed³em do katedry, stary 
zakrystian, pan Radomski, powiedzia³ do 
mnie: Proszê ksiêdza, z takim zdrowiem to 
chyba raczej trzeba iœæ na cmentarz, a nie do 
œwiêceñ. Tak siê wszystko uk³ada³o, ¿e tylko 
mi³osierne oczy Matki Najœwiêtszej patrzy³y 
na ten dziwny obrzêd, który mia³ wówczas 
miejsce.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 29)

Cz³owiek, który nie lubi i nie umie 
przebaczaæ, jest najwiêkszym 

wrogiem samego siebie.

Kiedy siê dowiedzia³a jedna z matek o moim stosunku tak bliskim z Panem 
Jezusem, odpowiedzia³a mi, ¿e jestem w z³udzeniu. W rannej rozmowie 
powiedzia³am Jezusowi: Jezu, czy Ty nie jesteœ z³udzeniem? – Jezus mi 
odpowiedzia³: Mi³oœæ Moja nikogo nie zawodzi. 
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W 1930 obroni³ pracê doktorsk¹ na temat 
„Prawa Koœcio³a do szko³y” i pe³ni³ funkcjê 
wikariusza w Przedczu Kujawskim. W 1931r. 
pe³ni³ funkcjê wikariusza w katedrze 
W³oc³awskiej. By³ sekretarzem Liceum im. 
Piusa X. Prowadzi³ wyk³ady z ekonomii 
spo³ecznej w Seminarium Duchownym we 
W³oc³awku. W latach 1931-1932 prowadzi³ 
Chrzeœcijañski Uniwersytet Robotniczy. W 
latach 1932-1939 podj¹³ obowi¹zki promotora 
s p r a w i e d l i w o œ c i  i  o b r o ñ c y  w ê z ³ a  
ma³¿eñskiego, a potem sêdziego S¹du 
Biskupiego w Kurii W³oc³awskiej. Kierowa³ 
Sodalicj¹ Mariañsk¹ Ziemian Ziemi 
Kujawsko-Dobrzyñskiej. Prowadzi³ pracê 
spo³eczno-oœwiatow¹ w Chrzeœcijañskich 
Zwi¹zkach Zawodowych. Zorganizowa³ 
Katolicki Zwi¹zek M³odzie¿y Robotniczej. 
By³ redaktorem naczelnym „Ateneum 
Kap³añskiego”, sam wiele publikowa³. „Z 
rolnictwem mia³em kontakt nie tylko jako 
wnuk rolnika, ale do samej wojny 
prowadzi³em Sodalicje Mariañskie Ziemian 
Kujawsko-Dobrzyñskich. „By³em profesorem 
Seminarium Duchownego we W³oc³awku i 
redaktorem najrozmaitszych pism. Niektóre z 
moich artyku³ów, og³aszanych w prasie, 
podpisywa³em pseudonimem „dr Zuzelski”. 
Pytano mnie nieraz, dlaczego obra³em taki 
w³aœnie pseudonim. Odpowiada³em: Jestem z 
Zuzel¹ zwi¹zany. Tam siê urodzi³em. Dlatego 
swoje artyku³y, og³aszane w prasie, w pismach 
naukowych, w tygodnikach czy dziennikach, 
podpisywa³em tym w³aœnie mianem.

�ród³o: Instytut Prymasowski/
wyszynskiprymas.pl

By³em tak s³aby, ¿e wygodniej mi by³o le¿eæ 
krzy¿em na ziemi, ni¿ staæ. By³em œwiêcony, 
przez chorego, ledwo trzymaj¹cego siê na 
nogach biskupa Wojciecha Owczarka. 
Skoro wyœwiêcono mnie na oczach Matki, 
która patrzy³a na mêkê swojego Syna na 
Kalwarii, to ju¿ Ona zatroszczy siê, aby 
reszta zgodna by³a z planem Bo¿ym.” 5 
sierpnia 1924 odprawi³ prymicyjn¹ Mszê œw. 
przed Cudownym Obrazem Matki Bo¿ej na 
Jasnej Górze. W latach 1925 – 1929 podj¹³ 
studia w zakresie prawa kanonicznego i 
nauk spo³eczno-ekonomicznych na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
P o d c z a s  s t u d i ó w  p r a c o w a ³  j a k o  
wicedyrektor konwiktu ksiê¿y studentów 
oraz prowadzi³ duszpasterstwo wœród 
akademików w Stowarzyszeniu M³odzie¿y 
Akademickiej „Odrodzenie” oraz w 
„Bratniaku”. W tym czasie spotka³ siê z 
ksiêdzem W³adys³awem Korni³owiczem, 
który sta³ siê jego duchowym ojcem. Ten 
kontakt zawa¿y³ na duchowoœci kap³añskiej 
przysz³ego Prymasa Polski. W latach 1929-
1930 odby³ podró¿ naukow¹ do Austrii, 
W³och, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. 
Przedmiotem jego zainteresowañ by³y 
prob lemy zwi¹zków zawodowych ,  
organizacje  kato l ickie j  m³odzie¿y  
robotniczej, a przede wszystkim doktryny i 
ruchy spo³eczne. Owocem tej podró¿y by³a 
publikacja „G³ówne typy Akcji Katolickiej 
za granic¹” (Lublin 1931).

¯yciorys Stefana Wyszyñskiego

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.



 TYM Y O N  ODLI  S ..W T G D IU M MY IÊ.

  7.30 + Maria i W³adys³aw Banaszak
          + Stanis³aw Nowacki, + Józef 
          Stachowaik i zm. z Rodziny
  9.00 Z okazji  
10.30 + Joanna, Henryk Matuszczak
          + Jan Jerzak
10.30 + Marianna i W³adys³aw Szudra
          + Wiktoria i Jan Musielak oraz 
          o zdrowie dla Zbigniewa Michalaka
12.00 W intencji Agnieszki z okzaji 33 urodzin
          i 35 urodzin £ukasza

80 urodzin Zofii 
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  7.30 + Maria Jakubowska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marianna Kowalewska  
          + Ró¿a Natoniewska 
15.30 + Danuta Fo³czyñska 
18.30 + Stefan Dolata i za zmar³ych 
          w Rodzinie Dolatów i Witków 
18.30 + Wies³awa (k) Jan Pawlak 

  7.30 + Czes³aw Piskorski
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jaros³aw Tura
15.30 + 
18.30 + Aniela Gomó³ka
18.30 +Jan Siadek,  + Helena, Sylwester i Jan
          Wodniczakowie
           + Zygfryd i Miros³aw Bochen

Zofia Grabia (w dniu imienin)

  7.30 +Zenona (k) Bieganek
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Roberta z podziêkowaniem 
         + Kazimierz Matysiak
15.30 + Jan Barczyñski  i zm. z Rodziny 
          Barczyñskich i Górskich
18.00 
18.30 + Zofia Derbich i zm. z Rodziny
18.30 w int. Ani 55 lat ¿ycia i zm. Zdzis³awa

Ró¿aniec Fatimski

  7.30 +Arkadiusz Szych i zm. z Rodziny 
          Szychów i Raczków
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zofia Piasecka
15.30 + Zofia Walczak (z okoazji Imienin)
18.30 ZA ZMAR£YCH

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Bogus³aw Mal¹g
18.30 +Stefan Kempa

  7.30 + Jan i Jadwiga Zieliñscy
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zbigniew Sobczak
15.30 + Teresa Wolczyñska 
18.30 + Oksana Lisiak
18.30 + Marianna i Wojciech Chlebowscy
          + Wies³aw Chlebowscy i Pelagia i Antoni
          Szymczak

  7.30 + Maria M¹kólska - Wojtowicz
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria, Stanislaw, Krystyna, Gerard  Zygfryd 
           Aniol + Henryk Kempa
15.30 + Franciszek Pacyna
18.30 + Jerzy i Gabriela Ukleja
18.30 + S³awomir Binek
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¹c k Ku naK i li rny Patron t godn ay i
NALEŒNIKI MAŒLANKOWE Œwiêty Pankracy, mêczennik 

SK£ADNIKI - 

PRZYGOTOWANIE

12 SZTUK

CIASTO NA NALEŒNIKI
300 g m¹ki, 4 jaja
2 i 1/2 szklanki mleka (625 ml)
300 ml maœlanki
ma³a szczypta soli, 1 ³y¿ka cukru
mas³o lub olej do sma¿enia
NADZIENIE
400 g twarogu
2 ³y¿ki œmietany
1 ³y¿ka cukru wanilinowego
4 ³y¿ki cukru

CIASTO NA NALEŒNIKI
Zmiksowaæ sk³adniki ciasta naleœnikowego 
(na jednolit¹ masê bez grudek m¹ki), mo¿na 
u¿yæ miksera lub trzepaczki. 
Odstawiæ na oko³o 30 minut. Rozgrzaæ i 
nat³uœciæ patelniê ma³¹ iloœci¹ t³uszczu 
(mo¿na te¿ sma¿yæ naleœniki bezt³uszczowo, 
jeœli jest taka koniecznoœæ). 
Nak³adaæ porcje ciasta za pomoc¹ ³y¿ki 
wazowej lub miarki kuchennej o pojemnoœci 
ok. 1/3 szklanki, rozprowadziæ po ca³ej 
patelni. Sma¿yæ z dwóch stron i odk³adaæ
na talerz. Przek³adaæ nadzieniem serowym. 
Nadzienie serowe - Twaróg wy³o¿yæ do 
g³êbokiego talerza, dodaæ œmietanê, cukier 
wanilinowy i cukier. Rozgnieœæ sk³adniki 
widelcem i wymieszaæ.

Zachowa³o siê niewiele wiadomoœci o œw. 
Pankracym, ale dobrze udokumentowany jest 
jego wczesny kult. W opisach mêczeñstwa mo¿na 
spotkaæ informacjê, ¿e jako sierota mia³ przybyæ 
ze swoim wujem Dionizym z Frygii do Rzymu, 
gdzie obaj przyjêli chrzest z r¹k papie¿a œw. 
Marcelina. W innym ¿yciorysie czytamy, ¿e 
urodzi³ siê w 286 (lub 290) roku we frygijskiej 
Synnadzie, w znakomitej rodzinie. Matka, 
Cyriada, zmar³a zaraz po wydaniu syna na œwiat. 
Ojciec, Kleoniusz, przez wiele lat by³ powa¿any 
przez cesarza Dioklecjana. Kiedy jednak przyj¹³ 
chrzeœcijañstwo, zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹ - 
Pankracy mia³ wówczas 8 lat. Wszystkie 
hagiografie zgadzaj¹ siê, ¿e Pankracy z wujem 
zamieszka³ w Rzymie (prawdopodobnie na 
wzgórzu Cellius). Korzystaj¹c z maj¹tku 
pozostawionego mu przez ojca, Pankracy 
zaanga¿owa³ siê w pomoc przeœladowanym 
chrzeœcijanom. Wkrótce sam zosta³ wydany. 
Kiedy odmówi³ oddania czci bo¿kom, poniós³ 
œmieræ na arenie przez œciêcie mieczem w 304 r. - 
mia³ wtedy prawdopodobnie zaledwie 14 lat. 
Umieraj¹c, mia³ g³oœno wzywaæ imienia Jezus. 
Jego cia³o rzucono psom na po¿arcie, ale 
rzymianka Ottavilla ukry³a jego szcz¹tki, a 
nastêpnie ze czci¹ pochowa³a. Nad jego grobem 
papie¿ Symmach (+ 514) wybudowa³ bazylikê (w 
bazylice œw. Pankracego za Murami znajduje siê 
relikwiarz g³owy Œwiêtego). Kult œw. Pankracego 
szybko dotar³ do Anglii i Hiszpanii. Jego relikwie 
mia³y znajdowaæ siê tak¿e w katedrze 
wawelskiej. Œw. Pankracy uwa¿any jest za stró¿a 
przysi¹g i mœciciela krzywoprzysiêstwa. Patron 
dzieci (zw³aszcza przystêpuj¹cych do I Komunii 
œw.), opiekun rycerstwa, przyzywany podczas 
wiosennych przymrozków.          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  na nasze 
    Sanktuarium. 
2.  serdecznie zapraszamy na codziennie 
    po Mszy œw. o godz. 15.30, transmitowane w TV  Pro-Art oraz na stronie parafii On  Line. 
4. Nabo¿eñstwo ró¿añcowe codziennie o godz. 18.00. Modlimy siê w intencji naszej Ojczyzny,
    o oddalenie epidemii, w intencji wszystkich s³u¿b, które troszcz¹ siê o chorych i nas 
    wszystkich, o potrzebny deszcz, aby uda³y siê zbiory i nie zabrak³o nam chleba 
    powszedniego, aby umacniaæ siê wzajemnie w tym kryzysie. 

5. Zapraszamy na  w sobotê, 16 czerwca o godz. 21.00.
6. Informujemy wszystkich, którzy maj¹ zamówione 
    na godz. 17.00, ¿e intencje te zostan¹ odprawione w zamówionych dniach o godz. 18.30.
7. Parafia œw. Antoniego organizuje  Iloœæ miejsc ograniczona. 
    Szczegó³y na plakacie.
     przy naszej parafii dzia³a obecnie w trybie On-Line po 
    wczeœniejszym  uzgodnieniu telefonicznym z Pani¹ Renat¹ nr 606-728-997
8. do skarbony przy wejœciu do naszej œwi¹tyni bêdzie
     mo¿na ska³adaæ ofiary
9. Z przykroœci¹ zawiadamiamy, ¿e nie dojdzie do skutku czerwcowy wyjazd do Kazimierza 
    Dolnego, Lublina i Sandomierza w dniach 23-26 czerwca br. Wp³acone pieni¹dze bêdzie 
    mo¿na odbieraæ do koñca maja w biurze parafialnym po wczeœniejszym telefonicznym 
    uzgodnieniu.

ofiary sk³adane przy ró¿nych okazjach i na ró¿ne sposoby

Trwa Maj – miesi¹c Maryjny, nabo¿eñstwo majowe 

Ró¿aniec Fatimski odmawiaæ   
    bêdziemy w œrodê w ³¹cznoœci z ró¿añcem o godz. 18.00.

Apel Jasnogórski
intencje mszalne w tygodniu 18- 22.05. 

kurs przedma³¿eñski.

Poradnia Rodzinna

W przysz³¹ niedzielê, 17 maja 
 na budowê koœcio³a Jana Paw³a II w Kaliszu.


