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Jedenastu uczniów uda³o siê do Galilei, na górê, tam gdzie Jezus im poleci³. A gdy Go ujrzeli, 
oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus podszed³ do nich i przemówi³ tymi 
s³owami: «Dana Mi jest wszelka w³adza w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ 
wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia 
œwiata». Oto s³owo Pañskie.

Wniebowst¹pienie – to dzisiejsza uroczystoœæ stawiaj¹ca nam pytanie o to, czym jest niebo. 
Czy to miejsce gdzieœ wysoko w górze? Czy to puszyste ob³oki i nieustaj¹ce dŸwiêki harfy? 
Dlaczego mamy poœwiêciæ ca³e swe ¿ycie po to, by siê tam dostaæ? Nie jest ³atwo mówiæ o 
niebie, b¹dŸ co b¹dŸ mówimy o siedzibie Stwórcy wszechœwiata. Wiemy dobrze z nauki 
religii i katechizmu, ¿e nasze miejsce w niebie zale¿y od naszego postêpowania i naszej 
postawy na co dzieñ. Jako chrzeœcijanie powinniœmy siê zmierzyæ z trudn¹ prawd¹, ¿e nasza 
œwiêtoœæ to nie jest kwestia hobby czy jakichœ niezdecydowanych prób bycia dobrym 
cz³owiekiem, ale to powa¿na sprawa – sprawa naszego zbawienia. I to mamy niejako w 
darze, razem ze œmierci¹, zmartwychwstaniem i odkupieniem naszych grzechów przez 
Jezusa Chrystusa – to skarby nieba przygotowane dla nas. S³owo Bo¿e wskazuje w³aœciw¹ 
drogê! Uwierzyæ w Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego! Zostaniesz zrodzony z Boga i bêdziesz 
mia³ ¿ywot wieczny! To jest droga dla chrzeœcijanina – droga do nieba. Musimy jednak 
pamiêtaæ, ¿e niebo to owoc zmagañ ca³ego ¿ycia. A droga do nieba zaczyna siê tutaj na ziemi, 
od tego, co chrzeœcijanie nazywaj¹ œwiêtoœci¹. I tak jak ciemnoœæ potrzebuje œwiat³a, a 
potrawa potrzebuje soli, tak œwiat potrzebuje uczniów Chrystusa, którzy bêd¹ ukazywali 
piêkno Jego nauki! I warto sobie zdaæ sprawê, ¿e ¿ycia, a tym samym drogi do nieba, nie 
mo¿na przejœæ na skróty. 
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12 maja 1946 na Jasnej Górze, w 
Czêstochowie otrzyma³ sakrê biskupi¹ z r¹k 
ksiêdza kardyna³a Augusta Hlonda. ,,Po 
konsekracjê biskupi¹ pojecha³em na Jasn¹ 
Górê. Odt¹d ju¿ ¿ycie moje zwi¹zane jest z 
Jasn¹ Gór¹. Wydaje mi siê, ¿e najbardziej 
bezpoœredni¹ moc¹ w moim ¿yciu jest 
Maryja. Przez szczególn¹ tajemnicê, której w 
pe³ni nie rozumiem, zosta³a Ona postawiona 
na mojej nowej drodze. Jeœli na czele swego 
programu s³u¿by Ludowi Bo¿emu, naprzód 
w diecezji w³oc³awskiej, póŸniej – w 
lubelskiej, a nastêpnie w gnieŸnieñskiej i 
warszawskiej, przyj¹³em zawo³anie „Soli 
Deo”, które umieœci³em na szczycie 
odbudowanej katedry lubelskiej, to wyboru 
dokona³em w dzieciêcej wierze, i¿ cz³owiek 
œmiertelny najskuteczniej ¿ycie swoje spêdza 
w ³¹cznoœci z tym, który nie umiera. 
Wybra³em jako miejsce mej konsekracji 
stolicê Najœwiêtszej Maryi Panny w pokornej 
wierze, ¿e Jej upragnione poœrednictwo 
wyjedna mi u Najwy¿szego Kap³ana pe³niê 
Jego Kap³añstwa i ducha” 
W dniach 22-24 maja 1946 uczestniczy³, po 
raz pierwszy, jako najm³odszy wiekiem i 
sakr¹ biskup, w obradach Episkopatu Polski 
na Jasnej Górze. 26 maja 1946 odby³ ingres 
do katedry lubelskiej. „Obarczeni wielk¹ 
odpowiedzialnoœci¹ za losy Matki Koœcio³a 
lubelskiego,  za siebie i  za swoich 
najbli¿szych, za zbawienie powierzonych 
nam dusz, nabytych krwi¹ Najwy¿szego i 
Jedynego Kap³ana.

Chrystusa – stajemy dziœ przed sob¹ w pe³ni 
wzajemnego zaufania ku sobie. Jak¿e 
mielibyœmy sobie nie ufaæ my, którzy na 
krzy¿u jesteœmy zrodzeni dla nieba i dla 
kap³añstwa z jednej mi³oœci Chrystusa – 
Kap³ana. Jak¿e mielibyœmy siê nie rozumieæ 
my, którym dane jest znaæ tajemnice 
Królestwa Bo¿ego.'' W latach 1946-1948 
porz¹dkowa³ zniszczon¹ przez okupacjê 
diecezjê, wizytowa³ parafie, wyg³asza³ liczne 
kazania ,  szczególnie  w dzie lnicach 
robotniczych Lublina, prowadzi³ rekolekcje, 
organizowa³ kursy katechetyczne, wyk³ada³ 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 
opiekowa³ siê nim jako wielki Kanclerz. „Jest 
to miejsce, gdzie postawi³a mnie Opatrznoœæ. 
Z woli Bo¿ej mam byæ teraz ojcem tej ziemi, 
szczególnie wyniszczonej przez wojnê, ziemi, 
na której wszystko by³o do zrobienia od 
pocz¹tku. Chrystus Pan chcia³ nauczyæ nas 
sztuki ³¹czenia spraw nieba i ziemi. Chcia³ 
ukazaæ harmoniê rzeczy niebieskich i 
ziemskich, budz¹c w nas tak¹ sam¹ 
wra¿liwoœæ na sprawy niebieskie i ziemskie, 
nadprzyrodzone i przyrodzone. Chcia³ 
nauczyæ nas Bo¿ego chodzenia po ziemi i 
d¹¿enia do nieba przez Bo¿¹ ziemiê.” 12 
listopada 1948 z okazji uroczystoœci Piêciu 
Polskich Braci Mêczenników, Ojciec Œwiêty 
Pius XII na konsystorzu w Rzymie mianowa³ 
b i skupa  lube l sk i ego  arcyb i skupem 
gnieŸnieñskim i warszawskim, Prymasem 
Polski. Bulla nominacyjna zosta³a podpisana 
16 listopada w uroczystoœæ Matki Bo¿ej 
Ostrobramskiej.

 ¯yciorys Stefana Wyszyñskiego
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 33)

Nale¿y w sobie dostrzec pozytywne 
wartoœci, bo nawet w najgorszym 

z nas jest jeszcze œlad Bo¿ej dobroci.

Nowennê tê mia³am odprawiæ w intencji Ojczyzny. W siódmym dniu 
nowenny ujrza³am Matkê Bo¿¹ pomiêdzy niebem a ziemi¹, w szacie jasnej; 
modli³a siê z rêkami z³o¿onymi na piersiach, wpatrzona w niebo, a z serca 
Jej wychodzi³y ogniste promienie i jedne sz³y do nieba, a drugie okrywa³y 
nasz¹ ziemiê. 
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Po ulicach Warszawy biega³a od m³odoœci 
moja matka, która jako sierota wczeœnie 
zetknê³a siê ze Stolic¹. Ja te¿, ju¿ jako sierota 
po zgonie matki, znalaz³em siê w Warszawie, 
w gimnazjum Górskiego, w którym wiele lat 
spêdzi³em. Dopiero zajêcie miasta przez 
Niemców przeciê³o mój powrót do szko³y. W 
okresie wojny spêdzi³em w Stolicy 3 lata. 
Obecnie jestem tutaj trzecim nawrotem. 
Dzisiaj muszê pokochaæ Warszawê i oddaæ jej 
swe si³y i ¿ycie. O wiele to ³atwiej dziœ ni¿ 
kiedykolwiek. Oby Bóg – Mi³oœæ nada³ tej 
pasterskiej mi³oœci swoje Ojcowskie Oblicze. 
Po Warszawie trzeba chodziæ z wielk¹ czci¹, z 
sercem czystym i wiernym a¿ do œmierci Bogu 
i katolickiej Polsce.”  14 kwietnia 1950 wobec 
braku Konstytucji, podpisa³ Porozumienie z 
rz¹dem komunistycznym. By³a to jedyna 
deklaracja prawna okreœlaj¹ca sytuacjê 
Koœcio³a w Polsce. W³adze komunistyczne 
jednak nie zamierza³y dotrzymywaæ 
zobowi¹zañ. Prymas z wielk¹ roztropnoœci¹, a 
jednoczeœnie odwag¹, broni³ praw wierz¹cego 
Narodu. „Dlaczego prowadzi³em do 
„Porozumienia”? By³em od pocz¹tku i nadal 
jestem tego zdania, ¿e Polska, a z ni¹ i Koœció³ 
œwiêty, zbyt wiele utraci³a krwi w czasie 
okupacji hitlerowskiej, by mog³a sobie 
obecnie pozwoliæ na dalszy jej up³yw.

„W ka¿dej drodze jest myœl przewodnia, 
jakieœ œwiat³o, które cz³owiek usi³uje 
utrzymaæ w oczach, aby nie pozostaæ w 
ciemnoœci i nie zab³¹dziæ. Mam takie œwiat³o 
w swoich oczach od pocz¹tku, szczególnie od 
chwili, gdy œp. kardyna³ August Hlond w 
1946 roku pos³a³ mnie na stanowisko biskupa 
lubelskiego, a potem po dwóch i pó³ latach 
pracy Stolica Apostolska wezwa³a mnie na 
stolicê œwiêtych Radzima i Wojciecha, do 
Gniezna, i na stolicê metropolitarn¹ do 
Warszawy. Ogromnie siê tego lêka³em i 
zdecydowanie siê broni³em, ale powiedziano 
mi, ¿e Ojcu Œwiêtemu siê nie odmawia. Nie 
c z u ³ e m  s i ê  p r z y g o t o w a n y  d o  t a k  
odpowiedzialnej pracy, zw³aszcza w dwóch 
archidiecezjach, i to odleg³ych, maj¹cych 
odmienne w³aœciwoœci, z którymi trzeba siê 
by³o liczyæ.” W 1949 podj¹³ s³u¿bê 
Koœcio³owi w czasach wyj¹tkowo ciê¿kich. 
Od pocz¹tku, wobec nowej sytuacji 
ustrojowej dostrzega³ pal¹c¹ potrzebê 
znalezienia modus vivendi Koœcio³a w Polsce. 
Przewiduj¹c trafnie dalszy rozwój wydarzeñ 
w kraju i na arenie miêdzynarodowej, 
wybra³ drogê porozumienia z rz¹dem Polski. 
2 lutego 1949 odby³ ingres do Katedry 
GnieŸnieñskiej a 6 lutego 1949 odby³ ingres 
do Katedry Warszawskiej. „Od dziœ zaczyna 
siê moja droga przez Warszawê. Znam 
Stolicê dobrze. Jestem z ni¹ zwi¹zany. Mo¿e 
najbardziej by³a mi bliska, gdy broczy³a 
krwi¹ w powstaniu, gdy patrzy³em z 
Izabelina na dymy ofiarne wielkiego o³tarza 
ca³opalenia.

 ¯yciorys Stefana Wyszyñskiego

ci¹g dalszy w nastêpnym numerze.

�ród³o: Instytut Prymasowski/
wyszynskiprymas.pl



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

  7.30 + Antoni (60 rocz. œm), Helena Bartczak 
          + Henryk Banasiak 
  9.00 + Marianna i Kazimierz Sempo³owicz
          + Antoni Klóska
10.30 + Maria, Krystyna, Stanis³aw Migowie 
         i zmarli z rodziny 
10.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie, opiekê 
          Matki Bo¿ej dla Anny – Marii z okazji 
          97 rocznicy urodzin oraz Bo¿¹ opiekê 
          dla Niej i ca³ej Rodziny 
12.00 + Jan i Pawe³ Wiktorek 
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  7.30 + Edmund Stodolny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Kamila z okazji 34 rocznicy
          urodzin i Bo¿¹ opiekê dla Jego rodziny
15.30 + Halina GuŸla 
18.30 + Janina i Mieczys³aw Pazdrowscy 
          i ich Rodziców 
18.30 Za Ks. Dominika i + Andrzeja Wieczorka 

  7.30 + Jan Janicki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Helena i Alfons Szymczak
15.30 + Stanis³awa (k) i Sylwester Sznajder
18.30 + Marian Hofmañski 
18.30 + Kazimiera (k) Nowacka (15 rocz. œm.) 
 

  7.30 + Zenona (k) Bieganek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Aniela i Marian Sikorscy 
          + Ma³gorzata M³odo¿enek 
          + Antoni Michalak
15.30 + Maria Osiewa³a 
18.30 O radoœæ nieba dla + Heleny Urbaniak
          + Janiny, Zbigniewa Artmañskich 
18.30 + Krystyna Olszyna 

  7.30 + Miros³aw Zaj¹czkowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Eugeniusz Biedermann 
15.30 + Bronis³aw   Stachowczyk 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek 
          rocznych 
18.30 ZA ZMAR£YCH

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 
18.30 + Longina i Edmund Latajka

Za ¿yj¹cych 

  7.30 + Jadwiga P³óciennik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Marianna Kaczmarek 
15.30 + Henryk Jêdrzejak Bernard Urban
          i za zmar³ych z rodziny 

18.30 
18.30 + Stanis³awa (k) i  + Antoni Joks 

Msza œw. o uzdrowienie 

  7.30 + Bo¿ena Grzenkowicz
11.00  Msza œw. pogrzebowa + Piotra Sitarza
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zdzis³awa (k) Stawiñska 
15.30 + Janusz Domaga³a 
18.30 + Aleksander Kowalski  
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
KOTLETY JAJECZNE 

Z BROKU£AMI
Œwiêty Filip Nereusz

SK£ADNIKI  

PRZYGOTOWANIE

- 6 SZTUK
4 jajka ugotowane na twardo
1/2 broku³a
1 ma³a cebula
4 plasterki szynki 
(np. zwyk³ej lub suszonej) 
lub wêdzonego boczku
50 g sera ¿ó³tego
1 ³y¿eczka musztardy
2 jajka surowe
1 ³y¿ka bu³ki tartej + do obtoczenia
t³uszcz do sma¿enia (np. 3 ³y¿ki mas³a 
klarowanego, oleju kokosowego, oliwy)

Ugotowane na twardo jajka, posiekaæ 
w kosteczkê na desce, w³o¿yæ do miski. 
Broku³a w³o¿yæ do wrz¹tku i gotowaæ przez 
ok. 4 minuty. Odcedziæ i przelaæ zimn¹ wod¹. 
Ods¹czyæ, osuszyæ i posiekaæ na desce, dodaæ 
do jajek. Cebulê obraæ i pokroiæ w kosteczkê. 
Zeszkliæ na patelni na oliwie, prze³o¿yæ 
do miski ze sk³adnikami. Szynkê suszon¹ lub 
boczek pokroiæ w kosteczkê i na patelni 
podsma¿aæ co chwilê mieszaj¹c a¿ bêd¹ 
zrumienione. Zwyk³¹ szynkê wystarczy tylko 
pokroiæ w kosteczkê. Prze³o¿yæ do miski 
¿e sk³adnikami, dodaæ starty ser, musztardê, 
surowe jajka oraz 1 ³y¿kê bu³ki tartej. 
Doprawiæ sol¹ i pieprzem, dok³adnie 
wymieszaæ. Uformowaæ kotlecika i obtoczyæ 
w bu³ce. Od³o¿yæ na talerz i powtórzyæ 
z reszt¹ masy. Rozgrzaæ t³uszcz na patelni, 
u³o¿yæ kotlety i sma¿yæ na œrednim ogniu 
na z³oty kolor przez ok. 4 minuty. 
Przewróciæ na drug¹ stronê i powtórzyæ 
sma¿enie.

Urodzi³ siê 21 lipca 1515 we Florencji. W 1534 
uda³ siê do Rzymu, gdzie studiowa³ filozofiê i 
teologiê. Przerwa³ studia i w 1548 za³o¿y³ 
"Bractwo Œwiêtej Trójcy", opiekuj¹ce siê 
pielgrzymami i chorymi. W 1551 przyj¹³ 
œwiêcenia kap³añskie. Przy koœciele œw. 
Hieronima della Carità w Rzymie za³o¿y³ 
„Oratorium” miejsce przeznaczone dla elity 
intelektualnej miasta, gdzie spotykali siê artyœci, 
kupcy, mieszczanie i kap³ani. Filip organizowa³ 
tam koncerty muzyczne, wyk³ady o najnowszych 
pr¹dach w sztuce, dysputy o historii i archeologii. 
By³ przez niektórych oskar¿any o nowinkarstwo, 
a papie¿ Pawe³ IV zakaza³ mu na pewien czas 
dzia³alnoœci. Papie¿ Grzegorz XIV próbowa³ 
bezskutecznie zrobiæ go kardyna³em. Filip Neri 
doradza³ papie¿om, by³ kierownikiem 
duchowym wielu hierarchów koœcio³a. Jego 
przyjació³mi byli œw. Karol Boromeusz, œw. 
Franciszek Salezy, œw. Ignacy Loyola. Dziêki 
aktywnoœci duszpasterskiej jest nazywany 
"Aposto³em Rzymu". W 1582 roku z inicjatywy 
œw. Filipa Neri powsta³o Kolegium Polskie w 
Rzymie. Œwiêtego Filipa Neri czcili Stefan 
Batory, W³adys³aw IV, Jan Kazimierz, który 
corocznie uroczyœcie obchodzi³ dzieñ œw. Filipa. 
Filip Neri otrzyma³ stygmaty Ducha Œwiêtego. W 
1551 za³o¿y³ zakon filipinów (oratorianów). By³a 
to pierwsza formacja zakonna katolicka, w której 
nie by³o œlubów zakonnych. Zmar³ w wieku 80 
lat.11 maja 1615 papie¿ Pawe³ V dokona³ jego 
beatyfikacji, a 12 marca 1622 papie¿ Grzegorz 
XV jego kanonizacji .   Obowi¹zkowe 
wspomnienie w Koœciele katolickim obchodzone 
jest 26 maja.              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.  serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo majowe codziennie po Mszy
    œw. o godz. 15.30 i transmitowane s¹ przez TV Pro-Art. i On-line.
2. We wtorek, 26 maja przypada  pamiêtajmy o naszych 
    Kochanych mamach w modlitwach.
3. Msza œwiêta 

w naszym Sanktuarium w czwartek, 28 maja od godz. 18.45. 
    Bêdzie równie¿ transmisja w TV Pro-Art. oraz na naszej stronie parafialnej On-line. 
4. Msza œw. i ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek rocznych w pi¹tek 29 maja 
   o godz. 17.45.
5. W przysz³¹ niedzielê, 31 maja przypada  
6. Wczoraj w Katedrze kaliskiej  przyj¹³ nasz 

Dziœ odprawia swoj¹ Mszê œw. Prymicyjn¹, w swojej rodzinnej Parafii 
    Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Sycowie. 

 Pamiêtajmy o nim i pozosta³ych 5 ksiê¿ach 
    Neoprezbiterach w naszych modlitwach.
5. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Trwa miesi¹c maj,

Dzieñ Matki,

z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ przy relikwiach 
    œw. Charbela 

Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego.

Mszê œw. Sekundycyjn¹ odprawi w naszej 
    Parafii w niedzielê 7 czerwca o godz. 12.00.

œwiêcenia Kap³añskie diakon Fabian 
    Domagalski. 


