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Ewangeliczne zamyœlenie
                      VI Niedziela Wielkanocna               

 Ewangelia: J 14, 23- 29  
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów : Jeœli Mnie kto mi³uje, bêdzie zachowywa³ moj¹ 
naukê, a Ojciec mój umi³uje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie mi³uje Mnie, ten nie zachowuje s³ów moich. A nauka, któr¹ s³yszycie, nie jest moja, ale 
Tego, który Mnie pos³a³, Ojca. To wam powiedzia³em, przebywaj¹c wœród was. A Paraklet, 
Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia³em. Pokój zostawiam wam, pokój mój 
dajê wam. Nie tak jak daje œwiat, Ja wam dajê. Niech siê nie trwo¿y serce wasze ani siê nie 
lêka. S³yszeliœcie, ¿e wam powiedzia³em: Odchodzê i przyjdê znów do was. Gdybyœcie 
Mnie mi³owali, rozradowalibyœcie siê, ¿e idê do Ojca, bo Ojciec wiêkszy jest ode Mnie. A 
teraz powiedzia³em wam o tym, zanim to nast¹pi, abyœcie uwierzyli, gdy siê to stanie . 

Oto S³owo Pañskie. 

Jezus mówi o mi³oœci Ojca i Syna do cz³owieka . „Usi¹dê” u Jego stóp i bêdê s³ucha³ Jego 
wyznania pe³nego ciep³a i przyjaŸni. Zobaczê, jak intymna jest mi³oœæ Jezusa i Ojca do 
mnie. Choæ tak bardzo pragn¹ we mnie zamieszkaæ, ich mi³oœæ jest delikatna i nigdy do 
niczego mnie nie przymusza. Jezus i Ojciec czekaj¹ na gesty mi³oœci z mojej strony, aby 
mogli przyjœæ i we mnie przebywaæ. Moj¹ mi³oœæ rozpoznaj¹ po uczynkach. Jeœli mi³ujê 
Ojca i Syna, bêdê zachowywa³ naukê Ojca. Zwrócê uwagê, ¿e Bóg Ojciec bardziej ni¿ s³ów 
oczekuje ode mnie konkretnych czynów. Jezus zwraca uwagê, ¿e wype³nianie nauki Ojca 
nie mo¿e byæ dyktowane jedynie poczuciem obowi¹zku. Ma ono byæ wyrazem mi³oœci i 
pragnienia przebywania z Nim. Popatrzê na moj¹ modlitwê, na uczestnictwo w 
Eucharystii i innych sakramentach: ile jest w nich „potrzeby spe³nienia obowi¹zku”, a ile 
mi³osnego pragnienia przebywania z Bogiem? Wype³nianie nauki Ojca i mi³osne 
przebywanie z Bogiem s¹ niemo¿liwe bez ³aski. Troskliwy Ojciec posy³a mi Pocieszyciela. 
To Duch Œwiêty jest Ÿród³em wszelkich dobrych pragnieñ i silnej woli w wype³nianiu 
nauki Bo¿ej. On mnie uwalnia od lêku i trwogi i wype³nia pokojem. Bêdê prosi³ Ducha 
Pokoju, aby wyzwoli³ mnie od moich lêków i otwiera³ na mi³oœæ Ojca i Syna, i aby 
pog³êbia³ we mnie pragnienie przebywania z Nimi. Wyznawaæ bêdê z g³êbi serca: „Bo¿e 
mój, Ciebie pragnie dusza moja”.
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Radoœæ i cierpienie Matki 
A obok krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i 
siostra Matki Jego, Maria, ¿ona Kleofasa, i Maria 
Magdalena. Kiedy wiêc Jezus ujrza³ Matkê i 
stoj¹cego obok Niej ucznia, którego mi³owa³, rzek³ 
do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Nastêpnie 
rzek³ do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej 
godziny uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie. - czytamy w 
Ewangelii wg œw. Jana( J 19, 25-27). Testament z 
Krzy¿a to ofiarowanie przez Boga Najœwiêtszej 
Panny Maryi jako matki ka¿demu z nas. B¹dŸmy 
wdziêczni za ten dar, zw³aszcza w obliczu Dnia 
Matki i b¹dŸmy ufni, jak dzieci – w obliczu 
zbli¿aj¹cego siê dnia dziecka.  Tegoroczny Dzieñ 
Matki przypada w VI Niedzielê Wielkanocy – 
tydzieñ przed Wniebowst¹pieniem, które 
poprzedza 1 czerwca. Ten dzieñ kojarzy nam siê z 
dniem dziecka, bo przecie¿ pamiêtamy, jak 
dostawaliœmy prezenty od naszych rodziców i 
ustawialiœmy tê datê w naszym w³asnym 
kalendarzu, jako pewniaczek do otrzymania 
podarku. Te czasy minê³y, jednak nie przestaliœmy 
byæ dzieæmi. I tymi ziemskimi i tym bardziej 
duchowymi. Pierwszego czerwca przypada 
pierwsza sobota miesi¹ca, ale jest to równie¿ data, 
zwiastuj¹ca pocz¹tek miesi¹ca poœwiêconego 
Najœwiêtszemu Sercu Jezusa. Dobrze siê sk³ada, 
bowiem nie wejdziemy do Królestwa Bo¿ego, 
jeœli nie z³o¿ymy swojego ¿ycia w Najœwiêtszym 
Sercu Jezusa i nie staniemy siê jak dzieci, które  w 
pe³ni ufaj¹ swemu Ojcu. Przynosili Mu równie¿ 
dzieci, ¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie szorstko 
zabraniali im tego. A Jezus, widz¹c to, oburzy³ siê i 
rzek³ do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodziæ 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem nale¿y królestwo Bo¿e. Zaprawdê, 
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I 
bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce i b³ogos³awi³ 
je. (Mk 10, 13-16). Chrystus mówi, ¿e trzeba 
przyj¹æ Królestwo Bo¿e jak dziecko. Co to 
znaczy? Oznacza to ufnoœæ – ca³¹ wiarê i ufnoœæ 
trzeba po³o¿yæ w Bogu i jego S³owie. Przecie¿ 
dzieci ufaj¹ swoim rodzicom, kiedy ich o coœ 
pytaj¹ i chc¹ siê czegoœ dowiedzieæ, prawda? 

Tak i my powinniœmy bezgranicznie zaufaæ 
Ojcu i daæ siê poprowadziæ, by pe³niæ Jego 
Wolê i dojœæ do œwiêtoœci. Tak wiêc 
dziêciêctwo duchowe jest niezbêdne, by 
odziedziczyæ Niebo, które wys³u¿y³ dla nas 
na krzy¿u Jezus Chrystus. Nie jesteœmy na 
tej drodze sami, bowiem Jezus w swojej 
mi³oœci  da³  nam duchow¹ Matkê,  
Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê. To w³aœnie na 
krzy¿u, gdy kona³, obdarzy³ nas cudownym 
darem w postaci swojej ukochanej Mamy – 
od tamtego momentu ¿aden cz³owiek nie jest 
sierot¹, chocia¿by nie zna³ swoich 
biologicznych rodziców, ma Mamê w niebie. 
Mamê, która kocha i chce doprowadziæ 
ka¿dego do radoœci ¿ycia wiecznego. Trzeba 
tylko i a¿ siê do Niej zwróciæ. Mamy wiêc i 
Ojca i Matkê, a sami powinniœmy staæ siê 
duchowymi dzieæmi i s³uchaæ naszych 
Najlepszych rodziców.
Wróæmy na moment na ziemiê. 26 maja 
obchodzimy Dzieñ Matki, tej ziemskiej 
równie¿. To data, przy której warto na 
moment zatrzymaæ siê i podziêkowaæ 
naszym mamom za ca³y trud w³o¿ony w to, 
kim teraz jesteœmy. Ka¿da Mama wie, ile si³y 
i wytrwa³oœci potrzebowa³a, by przejœæ z 
nami trudn¹ drogê dzieciñstwa, m³odoœci, 
dojrzewania. Przed ró¿nymi wyzwaniami 
by³yœcie postawione, drogie Panie, ale 
trwa³yœcie przy swych dzieciach, jak Maryja 
przy krzy¿u, mimo, ¿e by³a bezradna.  
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

ja z ib³. Sanc  S ymkowa k 

„

Czêsto proszê Parta Jezusa o rozum oœwiecony wiar¹. Wyra¿am to 
Panu w tych s³owach: Jezu, daj mi rozum i wielki rozum, jedynie na 
to, abym Ciebie lepiej pozna³a, bo nim Ciê lepiej poznam, tym Ciê 
gorêcej ukocham. Jezu, proszê Ciê o potê¿ny rozum w rozumieniu 
rzeczy Bo¿ych i wy¿szych.

(Dz. 1474)

„Pos³uszeñstwo z piasku z³oto, 
a (ze z³ota diament) tworzy. 

Pos³uszeñstwo jest warunkiem 
skutecznoœci naszych prac.
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Chcia³bym pokazaæ jeden przyk³ad z ¿ywotów 
naszych polskich œwiêtych. Popatrzmy jakiego 
rodzaju Mam¹ by³a  œw. Urszula Ledóchowska.
Jak czytamy na wikipedii, by³a jedn¹ z 
dziewiêciorga dzieci, spoœród których troje 
wybra³o ¿ycie konsekrowane. Wœród nich by³a 
Urszula, a w³aœciwie Julia Ledóchowska, 
bowiem imiê Urszula przyjê³a dopiero po 
wst¹pieniu do klasztoru. W 1907 roku wraz z 
dwiema siostrami wyjecha³a do Petersburga, by 
obj¹æ kierownictwo internatu przy gimnazjum. 
W 1914 roku Matkê Urszulê wydalono z Rosji, co 
by³o spowodowane wybuchem I Wojny 
Œwiatowej. Uda³a siê do Skandynawii – za³o¿y³a 
tam szko³ê dla dziewcz¹t, dla sierot po polskich 
emigrantach. Wspó³pracowa³a w za³o¿onym w 
Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza 
Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny – stara³a siê 
uwra¿liwiæ na sprawê odzyskania przez Polskê 
niepodleg³oœci. W 1920 roku urszulanki wróci³y 
do Polski, konkretnie do Pniewa, k. Poznania. 
Ówczesny papie¿ Benedykt XV pozwoli³, by 
przekszta³ci³y siê w Zgromadzenie Sióstr 
Urszulanek Serca Jezusa Konaj¹cego – mia³y ¿yæ 
duchowoœci¹ urszuliñsk¹ i tradycj¹ pracy 
wychowawczej, jako narzêdziem ewangelizacji. 
Zgromadzenie rozprzestrzeni³o siê równie¿ na 
W³ochy i Francjê. Urszula Zmar³a w opinii 
œwiêtoœci 29 maja 1939 roku w Rzymie. Ceniono 
j¹ za pogodê ducha, która, jak mówi³a, wynika³a z 
relacji z Chrystusem oraz za poœwiêcenie na rzecz 
innych, zw³aszcza dzieci. Zosta³a beatyfikowana 
i kanonizowana przez Jana Paw³a II. Dziœ jej 
imieniem nazywane s¹ parafiê na terenie ca³ej 
Polski.
Skoro mamy wzorowaæ siê na œwiêtych, warto 
poznaæ i zaprzyjaŸniæ siê ze œw. Urszul¹ 
Ledóchowsk¹. 

Skoro mamy wzorowaæ siê na œwiêtych, 
warto poznaæ i zaprzyjaŸniæ siê ze œw. 
Urszul¹ Ledóchowsk¹. Mimo, ¿e nie 
zosta³a mam¹, poœwiêci³a swoje ¿ycie, by 
wychowywaæ dzieci i dawaæ œwiadectwo 
wiary swoim istnieniem. Lekko z 
pewnoœci¹ nie mia³a, ale relacja z 
Chrystusem dawa³a jej potrzebn¹ si³ê, by 
realizowaæ Wolê Bo¿¹. Chrystus da³ nam 
krzy¿u swoj¹ Matkê, byœmy uciekali siê do 
Niej i wypraszali potrzebne ³aski za Jej 
poœrednictwem. Oprócz Niepokalanej, 
mamy równie¿ wzory œwiêtych i 
b³ogos³awionych, by nie czuæ siê 
samotnymi na drodze do nieba. Niewa¿ne, 
kim jesteœmy, jak¹ mamy rodzinê, czy w 
ogóle mamy, albo jaki zawód wykonujemy. 
Wszyscy idziemy do jednego celu i to jako 
dzieci, wiêc niech 1 czerwca bêdzie 
œwiêtem nas wszystkich w Sercu Jezusa i 
Niepokalanej!
Na koniec chcia³bym podziêkowaæ swojej 
Mamie i powiedzieæ, ¿e bardzo j¹ kocham. 
Mamo, dziêkuje, ¿e jesteœ.

Mateusz Bednarek

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



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   28.05. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  27.05. 2019 r.             

Czwartek  30. 05. 2019 r.     

NIEDZIELA    02. 06. 2019 r.         

PI¥TEK  31. 05. 2019 r.         

ŒRODA  29. 05. 2019 r.

SOBOTA   01. 06. 2019 r.
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  7.30 + Halina Dybioch 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stefania Stawik 
15.30 + Ewa Maciejewska 
18.30 + Jan Nasiadek 
18.30 + Ma³gorzata M³odo¿eniak, Antoni Michalak, 
          + Marian Sikorski , Maria  Gogó³ 

  7.30 + Ewa Bia³kowska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Zofia Edward Pawlak 
15.30 + Regina (9 rocz. œm.). i Marian Zych 
18.30 + Ks. Augustyn 
18.30 + Stanis³awa, Antoni Joks 

  7.30 + Lucjan Jopke 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Janina, Mieczys³aw Pazdrowscy i zmar³ych 
          ich Rodziców 
18.30 W intencji Bogu wiadomej

  7.30 + Marianna Adamiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Anna Pytlik 
15.30 Msza œw. dziêkczynna oraz z proœb¹ o zdrowie 
           dla Alicji, Magdaleny, Jakuba i  Bo¿¹ opiekê 

18.30 
18.30 + Arkadiusz Szóstak (I rocz. œm.)

Msza œw. o uzdrowienie 

   7.30 + Ewa Bia³kowska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Bo¿ena Herman (I rocz. œm.). 
15.30.+ Marian Tomaszewski 
16.15 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o 
          Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji  18 rocznicy urodzin: 
          Agnieszki 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych 
18.30 Za zmar³ych  

  7.30 + Cecylia Kowalska (w rocz. œm.)
          +Jerzy Jakubczak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 60 rocznica urodzin Wojciecha
16.15 Msza œw. œlubna: Aneta Wiertelak 
          – Norbert  Balicki 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
17.15 Msza œw. œlubna: Karina Rospek – Bartosz Cieœlak 
18.30 + Prakseda Jêdrzejak (I rocz. œm.) 

  7.30 + Henryk Banasiak (11 rocz. œm.) Helena, 
          +Antoni Bartczak 
  9.00 + Jan Wiktorek, + Pawe³ Wiktorek 
  9.00 
10.30 + Aniela, Józef, Ludwik, Marianna Walenccy, 
          + Bibianna i W³adys³aw Kmieciak,  
          + Stanis³aw Kubiak
12.00 W intencji 7 letniej Lenki i 10 letniej Zuzi oraz 
          ich ca³ej rodziny Niech na drodze  ¿yciowych 
          wyborów otoczone s¹ ludzk¹ ¿yczliwoœci¹ 
          i wsparciem Maryi

W intencji Ks. Karola - naszego Solenizanta

 

15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Michalina M³ynarczyk (16 rocz. œm.)
          +  Stanis³aw, Jerzy, Andrzej Lech oraz za 
           zmar³ych rodziców, teœciów i rodzeñstwa 
18.30 W intencji Ró¿y Ró¿añcowej
18.30 + Kazimierz Matysiak, Maria, Grzegorz, 
          + Ryszard Sokolowscy, Agnieszka,
          + Stanis³aw, Jan, Franciszek Kubiak 
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HUMOR  Patron tygodnia
Œw. Urszula Leduchówska

Urszula Ledóchowska, w³aœc. Julia Maria 
Halka-Ledóchowska z Leduchowa herbu 
Sza³awa urodzi³a siê w wielodzietnej 
rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w 
Loosdorf ko³o Wiednia. Jako 21-letnia 
dziewczyna wst¹pi³a do klasztoru urszulanek 
w Krakowie i w dniu ob³óczyn, 17 kwietnia 
1887 r., przyjê³a zakonne imiê Maria Urszula. 
Wyró¿nia³a siê gorliwoœci¹ w modlitwie i 
umartwieniach. W 1907, otrzymawszy 
b³ogos³awieñstwo Piusa X wraz z dwiema 
siostrami wyjecha³a do Petersburga, by obj¹æ 
kierownictwo internatu przy polskim 
gimnazjum. W 1910 powsta³ dom dla 
wspólnoty oraz gimnazjum z internatem dla 
dziewcz¹t. Cztery lata póŸniej matkê Urszulê 
wydalono z Rosji, co spowodowane by³o 
wybuchem I wojny œwiatowej. Urszula 
Ledóchowska uda³a siê do Sztokholmu, 
nastêpnie do Danii. W 1920 petersburskie 
urszulanki wróci³y do Polski i osiedli³y siê w 
Pniewach k. Poznania. Nied³ugo potem 
Benedykt XV zezwoli³ im na przekszta³cenie 
siê w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konaj¹cego, maj¹ce ¿yæ duchowoœci¹ 
u r s z u l a ñ s k ¹  o r a z  t r a d y c j ¹  p r a c y  
wychowawczej jako uprzywilejowanego 
narzêdzia ewangelizacji. W jej ramach 
urszulanki SJK, zwane od koloru habitów 
urszulankami szarymi, dzia³a³y nie tylko w 
Polsce, ale tak¿e we W³oszech i Francji. 1 
stycznia 1925 roku za³o¿y³a w Pniewach 
pierwsze w Polsce ko³o Krucjaty  
Eucharystycznej. Zmar³a 29 maja 1939 
podczas wizyty w Rzymie. 20 czerwca 1983 
w Poznaniu Jan Pawe³ II beatyfikowa³ matkê 
Urszulê, a 18 maja 2003 w Rzymie 
kanonizowa³.           K. R.

- Jaœ pyta babciê: 
- Babciu sk¹d siê bior¹ dzieci? 
- No, bociany je przynosz¹.
- Ma³gosia do Jasia: 
- Powiedz jej prawdê, bo umrze i nie bêdzie
   wiedzia³a.

- Jasiu pyta siê mamy: 
- Mamo czy to prawda, ¿e naszymi przodkami
  by³y ma³py? 
- Tatuœ mi tak mówi³. 
- Nie wiem synku czy to prawda, bo Twój tata
  nigdy mi nie mówi³ o swojej rodzinie.

- Jasiu przychodzi ze szko³y do domu i mówi: 
- Czeœæ mamo 
- Jasiu jak siê czujesz w nowej szkole? 
- Jak na komisariacie!
- Ci¹gle mnie pytaj¹ a ja o niczym nie wiem.



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. Trwa Maj – miesi¹c Maryjny, serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo majowe, codziennie 
    po Mszy œw. wieczornej. A 

2. Ró¿aniec i Msza œw.  za zmar³ych z wymienianek rocznych w pi¹tek 31 maja o godz. 17. 45
3. Naszych chorych odwiedzimy w sobotê 1 czerwca od godz. 9.00. Ks. Karol swoich 
    chorych odwiedzi wyj¹tkowo w sobotê 8 czerwca od god.  9.00. 
4. 

do naszego  Sanktuarium w czwartek, 30 maja 2019 o godz. 18.30.
5.  
6. W przysz³a niedzielê 2 czerwca przypada Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskiego. 
7. 
    W niedzielê 2 czerwca podczas Mszy œw. o godz.  9.00 bêdziemy modliæ siê w intencji 
    naszego Solenizanta. Niech Mi³osierny Bóg obdarzy Go potrzebnymi ³askami, Matka Bo¿a
   i Œw. Józef  maj¹ Go w swojej opiece.  „Szczêœæ Bo¿e”.
8. : 
    - do Lichenia – 9 lipca wyjazd o godz. 8.00 - koszt 25 z³. 
    - do Czêstochowy – 12 sierpnia wyjazd o godz. 6.00. koszt - 40 z³. 
    Zapisy w z wp³at¹ w Biurze Parafialnym.  
9. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
    œwiece Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a, które mog¹ byæ dobrym prezentem na 
    ró¿ne okazje oraz cegie³ki na posadzkê naszego koœcio³a.

od soboty 1 czerwca nabo¿eñstwo czerwcowe równie¿ po 
    Mszy œw. wieczornej.

Mszê Œwiêt¹ z modlitw¹ o uzdrowienie z olejami i adoracj¹ przy
      relikwiach œw. Charbela 

W sobotê 1 czerwca przypada Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. 

W poniedzia³ek, 3 czerwca swoje imieniny obchodzi³ bêdzie nasz Ks. Karol. 

W wakacje zapraszamy na Pielgrzymki

Wszystkim ¿yczymy udanego B³ogos³awionego tygodnia.

Serdecznie zapraszamy, na 


