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Ewangeliczne zamyœlenie
                      V Niedziela Wielkanocna               

 Ewangelia:    J 13, 31-33a.34 -35
Po wyjœciu Judasza z wieczernika Jezus powiedzia³: Syn Cz³owieczy zosta³ teraz otoczony 
chwa³¹, a w Nim Bóg zosta³ chwa³¹ otoczony. Je¿eli Bóg zosta³ w Nim otoczony chwa³¹, to i 
Bóg Go otoczy chwa³¹ w sobie samym, i to zaraz Go chwa³¹ otoczy. Dzieci, jeszcze krótko 
jestem z wami. Przykazanie nowe dajê wam, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja 
was umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê mi³owali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿e 
jesteœcie uczniami moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie mi³owali. 

Oto S³owo Pañskie 

Stanê poœród aposto³ów rozmawiaj¹cych z Jezusem w Wieczerniku. Bêdê kontemplowa³ 
pokój i serdeczn¹ mi³oœæ, z jak¹ Jezus przemawia do swoich uczniów. „Dzieci, jeszcze 
krótko jestem z wami” (w. 33). Jezus, wiedz¹c o zdradzie Judasza i o tym, ¿e w chwili mêki 
wszyscy uczniowie Go opuszcz¹, pozostaje wobec nich czu³y i kochaj¹cy. Wiêcej, znajduje 
si³y, aby przygotowaæ ich na czas próby. Potrafi zapomnieæ o sobie. Kontempluj¹c 
zachowanie Jezusa, popatrzê na siebie. Czy potrafi ê pogodziæ siê z zadawanym mi bólem? 
Czy spotykam siê i rozmawiam z osobami, które mnie w ¿yciu zrani³y? „Abyœcie siê 
wzajemnie mi³owali” (w. 34). Jedno z ostatnich pragnieñ Jezusa przed odejœciem z tej 
ziemi. Myœla³ o wszystkich, równie¿ o Judaszu. W mi³oœci nikogo nie wolno pomin¹æ. Jezus 
zna wszystkie zranienia i krzywdy, którymi wzajemnie siê kaleczymy. Spróbujê us³yszeæ 
Jego pe³ne troski ¿yczenie, które kieruje do mojej wspólnoty i mojej rodziny, do mnie 
osobiœcie. Chce, ¿ebym mi³owa³ jak On; tak¿e tych, którzy mnie zdradzaj¹ i opuszczaj¹ w 
najtrudniejszych chwilach ¿ycia. Co czujê w sercu, gdy s³yszê te s³owa? Zwierzê siê 
Jezusowi z moich oporów w mi³owaniu tych, którzy mnie zranili. Zawierzê Jezusowi moj¹ 
rodzinê, wspólnotê. Poproszê o dar wzajemnej mi³oœci, aby wszyscy, którzy patrz¹ na 
nasze ¿ycie, rozpoznali w nas uczniów Jezusa. Przeproszê Go za ka¿de z³e œwiadectwo 
¿ycia w mojej rodzinie i wspólnocie. Bêdê powtarza³: „Uzdrawiaj nasze relacje!”.
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Wspomozycielko wiernych – módl sie za nami!
Któý nie chciaùby Matki, która gotowa jest 
pomóc, nawet jeúli skrzywdziùo siæ najbliýszà 
dlañ osobæ? Taka jest Matka Najúwiætsza – 
Matka wszystkich ludzi. Wszyscy caùy czas na 
nowo obraýamy Jej umiùowanego Syna 
grzechami, a mimo to, Ona wstawia siæ za nami 
i oræduje u Boga Najwyýszego, byúmy uzyskali 
przebaczenie – jesli tylko szczerze ýaùujemy za 
winy.
Maryja jest Wspomoýycielkà Wiernych. Maj jest 
s z c z e g ó l n y  p o d  w z g l æ d e m  c z c z e n i a  
Niepokalanej, bo to wùaúnie w tym miesiàcu 
odmawiamy Litanie loretañskà, proszàc naszà 
Matkæ w róýnorakich potrzebach. 24 maja 
przypada wspomnienie Najúwiætszej Maryi 
Panny Wspomoýycielki Wiernych – szczególnie 
wtedy warto udaã siæ na Mszæ Úwiætà, by 
zdjednoczyã siæ z Bogiem i Jego ukochanà Matkà 
w ofierze Eucharystycznej i modlitwie litanijnej.  
Niezaleýnie od piastowanego stanowiska, zawodu 
czy stanu ýycia, moýemy udaã siæ po pomoc do 
Maryi. Zawierzenie Matce Najúwiætszej spraw 
najwaýniejszych jest istotne, jednak warto udaã 
siæ do Niej z kaýdym problemem, czy 
wyzwaniem. Jak wynika z doniesieñ biura 
prasowego jasnogórskiego sanktuarium, 
Prezydent RP Andrzej Duda wziàù udziaù w 
wieczornej modlitwie Apelu Jasnogórskiego w 
Kaplicy Cudownego Obrazu przed ùaskami 
sùynàcà ikonà Matki Boýej wieczorem 23 lipca. Ta 
wizyta i modlitwa w jasnogórskim sankutarium 
poprzedziùa decyzje prezydenta o zawetowaniu 
dwóch ustaw dotyczàcych reformy wymiaru 
sprawiedliwoúci, przyjætych w ostatnich dniach 
przez Parlament. (za ks. Andrzej Antoni Klimek, 
Opiekun nr 16(505) 2017, Kalisz 30 VIII 2017).
Jak wynika z powyýszego fragmentu, do Matki 
Najúwiætszej moýna udaã siæ w kaýdej sprawie. 
Jak argumentowaù autor, abstrahujàc od polityki i 
decyzji, prezydent udaù siæ w bardzo dobre 
miejsce, by poleciã swój wybór Najúwiætszej 
Pani. Naúladujmy prezydenta w jego postawie. 
Zanim coú zrobimy, zapytajmy o Wolæ Pana Boga 
i proúmy w modlitwie o wstawiennictwo Maryi – 

jak pisaùa úw. Siostra Faustyna – prawdziwa 
úwiætoúã to zjednoczenie Woli Boýej z 
naszà wolà. By oddaã Matce Najúwiætszej 
chwaùæ, warto odmawiaã Litaniæ loretañskà 
w intencji dziækczynienia za duchowe 
macierzyñstwo Maryi. W modlitwie 
litanijnej, po wezwaniu Boga (Kyrie 
eleison. Chryste eleison), zwracamy siæ do 
Matki Boýej, poprzez przynaleýne jej tytuùy 
i przymioty – czæúã z nich zostaùa 
zaczerpniæta ze Starego Testamentu. 
"Wezwania moýna podzieliã na trzy czæúci. 
Pierwsza ma charakter dogmatyczny i 
dotyczy macierzyñstwa i dziewictwa Matki 
Boýej. Rozpoczyna jà wezwanie Úwiæta 
Maryjo. Druga pokazuje piækno i 
doskonaùoúã Boýej Rodzicielki, za pomocà 
symbol i  b ib l i jnych :  Zwierc iad ùo  
Sprawiedliwoúci, Stolico Màdroúci itd. W 
ostatniej zaczynajàcej siæ od tytuùu Królowo 
Anioùów ,  wierni wzywajà  Maryjæ ,  
u w i e l b i o n à  K r ó l o w à  w s z y s t k i c h  
zbawionych." (Chwalcie z nami Panià 
Úwiata, Instytut ks. Piotra Skargi, Kraków 
2018).  Nazwa loretañska wziæùa siæ od 
wùoskiego miasta Loreto, gdzie wedùug 
podañ znajduje siæ dom, w którym 
mieszkaùa Maryja. Litania nie powstaùa 
jednak we wùoskiej mieúcinie, lecz to tam 
jeden ze schematów tej modlitwy byù 
uýywany od XVI wieku i stamtàd 
rozprzestrzeniù siæ dalej. 
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

„

O Hostio ¿ywa, podtrzymuj mnie w tym wygnaniu, abym mog³a 
iœæ wiernie œladami Zbawiciela. Nie proszê, abyœ mnie, Panie, 
zdj¹³ z krzy¿a, ale b³agam, abyœ mi da³ si³ê wytrwaæ na nim. 
Pragnê byæ rozci¹gniêta tak, jak Ty, Jezu, na krzy¿u, pragnê 
wszystkich m¹k i boleœci, któreœ Ty wycierpia³, pragnê wypiæ 
kielich goryczy do dna.

(Dz 1484) 

Nie gorszyæ siê grzechami innych, ale 
wspó³czuciem otaczaæ b³¹dz¹cych, gotow¹ 
byæ na wszystko, nawet na ofiarê z ¿ycia 
dla nawrócenia i zbawienia grzeszników. 
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Same poczàtki litanii siægajà, jak podajà êródùa, 
XII wieku i Francji, jednak tamta wersja nie 
utrwaliùa siæ – stàd mamy dziú litanie wùaúnie 
loretañskà. Modlitwa ukazaùa siæ drukiem po raz 
pierwszy w 1572 roku i liczyùa 43 wezwania. 
Papieýe, w tym Sykstus V, a póêniej Pius VII i 
Pius XI zachæcali i polecali ludowi Boýemu 
odmawianie litanii, ùàczàc z tym przywileje, 
takie jak 200 dni odpustu (Sykstus V).
"Liczba wezwañ nie jest staùa. Koúcioù na 
przestrzeni wieków dodawaù jedne, z rezygnowaù 
z innych (np. Mistrzyni pokory czy Bramo 
odkupienia). Prawo dokonywania tego typu 
zmian, na mocy decyzji Úwiætej Kongregacji 
Obrzædów z 2 sierpnia 1631 roku, zostaùo 
zastrzeýone dla Stolicy Apostolskiej, z czego 
papieýe korzystali. Ojciec Úwiæty Pius V, w 1571 
roku, na wieúã o zwyciæstwie w bitwie morskiej 
floty krzyýowej z siùami Turcji pod Lepanto, 
dodaù wezwanie Wspomoýenie wiernych. Papieý 
Pius IX, tuý przed ogùoszeniem dogmatu o 
Niepokalanym Poczæciu NMP, sformuùowaù 
wezwanie Królowo bez zmazy pierworodnej 
poczæta. Z kolei Leon XIII, szczególny 
propagator Róýañca, poleciù, by w Litanii 
loretañskiej zwracaã siæ do Bogarodzicy 
Królowo Róýañca Úwiætego."(Chwalcie z nami 
Pani Úwiata.,dz. Cyt.)
Pañstwo Polskie równieý otrzymaùo ogromy 
przywilej od Ojca Úwiætego. Na proúbæ 
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w 1908 roku, 
papieý Pius X zezwoliù, by polacy modlili siæ do 
Maryi, jako Królowej Korony Polskiej. Ze 
wzglædów politycznych, poczàtkowo przywilej 
ten obejmowaù diecezje lwowskà i przemyskà – 
dopiero po II Wojnie Úwiatowej namiestnik 
Chrystusa Benedykt XV – 14 stycznia 1920 roku, 
a wiæc kilka miesiæcy przed Bitwà Warszawskà, 
rozszerzyù wezwanie litanijne na caùy kraj. Po 
1945 roku treúã zostaùa zmieniona i dziú modlimy 
siæ sùowami Królowo Polski. Ostatnie wezwanie 
zostaùo dodane w 2014 roku. 

Na proúbæ Konferencji Episkopatu Polski 
dodano wezwanie Matko Miùosierdzia – 
ten tytuù wystæpuje tylko w polskiej wersji 
litanii. Obecnie litania posiada 53 
wezwania.
Li tania  loretañska jes t  piæknym 
u h o n o r o w a n i e m  i  u c z c z e n i e m  
przymiotów Najúwiætszej Dziewicy. 
Maryja jest peùna Ducha Úwiætego, 
bowiem zostaùa ukoronowana przez 
Trójcæ Úwiætà na Królowà Nieba i Ziemi 
(oddajemy Jej w ten sposób czeúã w piàtej 
Ta jemnicy  Chwalebne j  Róýañca  
Úwiætego). Koúcióù daje nam takà 
moýliwoúã codziennie – wystarczy przyjúã 
na naboýeñstwo majowe, które odbywa siæ 
w naszej parafii codziennie po Mszy 
Úwiætej wieczornej. Chwalmy wspólnie 
Panià úwiata!

�ród³o: Chwalcie z nami Pani¹ œwiata, 
wikipedia/ Oprac. M.B.

Mateusz Bednarek



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   21.05. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  20.05. 2019 r.             

Czwartek  23. 05. 2019 r.     

NIEDZIELA    26. 05. 2019 r.         

PI¥TEK  24. 05. 2019 r.         

ŒRODA  22. 05. 2019 r.

SOBOTA   25. 05. 2019 r.
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  7.30 + Maria Przymusza³a 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Longina Smoliñska 
17.00 + Maciej, Zenobia Dêbowscy 
18.30 + Eugenia Krzaczkowska
             (2 rocz. œm.) i za zmar³ych z Rodziny
             Krzaczkowskich 

  7.30 + Danuta Groth (3 rocz. œm.) +  Horst Groth 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 Podziêkowanie za zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo 
          w 40 rocznicê urodzin Kaliny  za zmar³ych 
          Franciszka, Pelagia, Leon Ko³odziej, Marianna, 
          Wac³aw  Krajewscy, Jerzy Klara 
17.00 + Zygmunt Banach (15 rocz. œm.) Regina Banach
18.30 + Wies³awa  Lutomska 

   7.30 + Agnieszka, Maria, Jan Kolodziejczykowie
           i zmarli z Rodziny Stodolnych
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Marcin Szpadziñski 
17.00 + Kazimierz Grêda (8 rocz. œm.) Maria i Jan 
          Grêda, Janina i Franciszek  Bednarek 
          i za zmar³ych z Rodziny 
18.30 + Henryk Jêdrzejak ( I rocz. œm.). 

  7.30 + Jan Kowalewicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jolanta  Herzog 
17.00 + Henryk Szymczak 
18.30 + Stefan Krenz I rocz. sm.)

  7.30 + Mieczys³aw Grodzki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Andrzej Wieczorek (2 rocz. œm.) i zmarli 
          z  Rodziny Wieczorków i Galewskich 
15.30. W intencji ¿yj¹cych i zmar³ych nauczycieli oraz 
           absolwentów III Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
           w Ostrowie Wlkp  – matura 1959 
17.00 + S³awomir Ma³ecki (24 rocz. œm.) 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Hubert Cygañski ( I rocz. œm.)
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podz. za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
          b³og. i zdrowie z okazji roczku  Aleksandra 
15.30 + Bogus³aw   Mal¹g (I rocz. œm.)
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Wac³aw   Bernard (I rocz. œm.)
18.30 + Andrzej Bijak 

  7.30 + Jan Bêdziñski 
  9.00 + Maria Pawlak (14 rocz. œm.)
          + Miko³aj Pawlak (16 rocz. œm.)
          + Czes³aw Worsztynowicz 
10.30 + Kazimiera  Nowacka (14 rocz. œm.)
10.30 + Tadeusz Maækowiak 

12.00 + Halina Du¿y ( I rocz. œm.)
          + Józef Du¿y 
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 W intencji osób ¿yj¹cych 
18.30 + Roman Banaszak i zmarlych z Rodziny 
          Malmurów i zmar³ych z Rodziny  
          Worochów 
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HUMOR  Patron tygodnia

Œwiêta Maria Magdalena de Pazzi 

Katarzyna ( imiê otrzyma³a na chrzcie) 
urodzi³a siê 2 kwietnia 1566 r. w rodzinie Pazzi 
we Florencji. Kiedy mia³a 16 lat, wst¹pi³a do 
klasztoru karmelitañskiego Matki Bo¿ej 
Anielskiej, otrzymuj¹c imiê zakonne Marii 
Magdaleny. W rok póŸniej podczas choroby 
z³o¿y³a œluby.Wiod³a ¿ycie pe³ne umartwieñ i 
przenikniête modlitw¹. Doœwiadcza³a wielu 
cierpieñ. Od niebieskiego Oblubieñca 
ot rzyma³a  koronê c ierniow¹,  która  
powodowa³a bardzo silne bóle g³owy. 25 
marca 1585 roku otrzyma³a dar stygmatów, 
które by³y na zewn¹trz niewidoczne. W kilka 
dni potem otrzyma³a od Chrystusa mistyczn¹ 
obr¹czkê jako znak duchowych zaœlubin. 17 
maja 1585 roku wpad³a w ekstazê, która trwa³a 
bez przerwy 40 godzin i otrzyma³a polecenie 
od Pana Jezusa, by odt¹d codziennie 
przyjmowa³a tylko chleb i wodê, a jedynie w 
dni œwi¹teczne - trochê pokarmu postnego, by 
sypia³a odt¹d tylko piêæ godzin i to na wi¹zce 
siana, by w ten sposób wynagrodziæ Panu 
Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego. 8 czerwca 
1585 roku rozpoczê³a siê nowa seria ekstaz, 
która trwa³a z krótkimi przerwami osiem 
dni.Chrystus doœwiadczy³ Mariê Magdalenê 
tak¿e fal¹ d³ugotrwa³ych i uporczywych 
osch³oœci oraz duchowego opuszczenia. 
Objaœni³ jej, ¿e ta mêka by³a konieczna dla 
dobra Koœcio³a, a tak¿e dla odnowienia ducha 
zakonnego w klasztorach. W ostatnich latach 
¿ycia s. Maria Magdalena przechodzi³a 
wielkie cierpienia fizyczne i duchowe. W 
swoich wizjach otrzyma³a m.in. zrozumienie 
tajemnicy Trójcy Przenajœwiêtszej i Wcielenia 
Jezusa. Pozostawi³a po sobie pisma ukazuj¹ce 
g³êbokie doœwiadczenia duchowoœci 
chrzeœcijañskiej. Zmar³a 25 maja 1607 r. 
Papie¿ Klemens IX zaliczy³ j¹ uroczyœcie w 
poczet œwiêtych w 1669 r.      K. R. 

- W pierwszej klasie podczas Adwentu 
pani katechetka sprawdza, 
co dzieci zapamiêta³y z ostatniej katechezy: 
- Po co anio³ przyszed³ do Maryi? - pyta. 
- ̄ eby prosiæ j¹ o rêkê.

- Podczas kolêdy ksi¹dz wrêczy³ ma³emu 
Jasiowi obrazek z wizerunkiem Œwiêtego. 
- Jaœ obejrza³ obrazek i pyta: 
- Masz wiêcej? 
- Ksi¹dz da³ mu jeszcze cztery. 
- Ma³y poogl¹da³ wszystkie i pyta: 
- A z dinozaurami masz?

- Na lekcji religii ksi¹dz pyta siê dzieci: 
- Kto z was wie do kiedy Adam i Ewa ¿yli 
w raju? 
- Do 15 wrzeœnia - odpowiada Jasiu. 
- Dlaczego do 15 wrzeœnia? 
- Dlatego, ¿e po 15 wrzeœnia nie ma jab³ek.



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. „Bóg zap³aæ” za ofiary zebrane dziœ przez Cz³onków Zespo³u Charytatywnego dla rodzin
    potrzebuj¹cych pomocy. 
2. Trwa Maj – miesi¹c Maryjny, serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo majowe,
    codziennie po Mszy œw. wieczornej.  
3. Od poniedzia³ku  do pi¹tku dzieci pierwszokomunijne prze¿ywaæ bêd¹  
    Msza œw. i nabo¿eñstwo majowe codziennie o godz. 17.00. Dzieci przychodz¹ w szatkach. 
    W poniedzia³ek po Mszy œw. bêdzie . Dzieci przynosz¹ œwiecê, ró¿aniec 
    i ksi¹¿eczkê.
    Na zakoñczenie Bia³ego Tygodnia w sobotê, 25 maja pielgrzymka autokarowa do
    Sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu. Wyjazd o godz. 9.30 sprzed koœcio³a. 
4. z olejami i adoracj¹ przy relikwiach œw. Charbela
   w naszym Sanktuarium w czwartek

5. Spotkanie Grupy Ojca Pio w czwartek , 23 maja po Mszy Œwiêtej wieczornej. 
6. W przysz³¹  Pamiêtajmy w modlitwie o naszych
    kochanych Mamach. 
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
     z aplikacj¹ naszego koœcio³a, które mog¹ byæ dobrym prezentem na
     ró¿ne okazje oraz cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a za 20, 50 i 100 z³. i dobrowoln¹. 

Bia³y Tydzieñ.

wspólne zdjêcie

Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie  
 , 30 maja 2019 o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy.

niedzielê 26 maja przypada Dzieñ Matki.

œwiece Jubileuszowe


