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Ewangeliczne zamyœlenie
                      Wniebowst¹pienie Pañskie               

 Ewangelia:   

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz bêdzie 
cierpia³ i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imiê Jego g³oszone bêdzie 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, pocz¹wszy od 
Jeruzalem. Wy jesteœcie œwiadkami tego. Oto Ja zeœlê na was obietnicê mojego 
Ojca. Wy zaœ pozostañcie w mieœcie, a¿ bêdziecie przyobleczeni w moc z 
wysoka. Potem wyprowadzi³ ich ku Betanii i podniós³szy rêce, b³ogos³awi³ ich. 
A kiedy ich b³ogos³awi³, rozsta³ siê z nimi i zosta³ uniesiony do nieba. Oni zaœ 
oddali Mu pok³on i z wielk¹ radoœci¹ wrócili do Jeruzalem, gdzie stale 
przebywali w œwi¹tyni, wielbi¹c i b³ogos³awi¹c Boga.  Oto S³owo Pañskie.

Œwiêty Pawe³ Aposto³ mówi, ¿e Chrystus po wniebowst¹pieniu dalej kieruje swoim Koœcio³em. 
W dzisiejszym drugim czytaniu, œw. Pawe³ wyra¿a to takimi s³owami: „Bóg wszystko podda³ po 
Jego stopy, a Jego samego ustanowi³ G³ow¹ dla Koœcio³a, który jest Jego Cia³em”. Chrystus, 
jako G³owa Koœcio³a, dokonuje w Koœciele korekt poprzez Ducha Œwiêtego, koniecznych do 
jego dobrego funkcjonowania. Sobór Jerozolimski, przypadaj¹cy na rok miedzy 48 i 49, opisany 
w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, by³ pierwsz¹ tak¹ interwencj¹ w Koœciele 
Chrystusowym, dokonan¹ poprzez dzia³anie Ducha Œwiêtego.W pierwotnym Koœciele 
powsta³y dwa nurty ¿ycia chrzeœcijañskiego. Pierwszy nurt ¿ycia chrzeœcijañskiego stanowi³y 
gminy judeochrzeœcijañskie, za³o¿one przez Aposto³ów w Jerozolimie i okolicach. ¯ycie tych 
gmin by³o oparte na wierze w Jezusa Chrystusa i kulturze ¿ydowskiej w ca³ej jej rozci¹g³oœci. 
Œwiêty Pawe³ i Barnaba, poczynaj¹c od gminy w Antiochii, zak³adali gminy 
hellenochrzeœcijañskie, w których ¿ycie oparte by³o na wierze w Jezusa Chrystusa i kulturze 
hellenistycznej, obcej judaizmowi. Miêdzy tymi dwoma stylami ¿ycia chrzeœcijañskiego dosz³o 
do sporów i podejrzeñ o sfa³szowanie chrzeœcijañstwa. Przedstawiciele jednych i drugich gmin 
spotkali siê razem z Aposto³ami w Jerozolimie na wspóln¹ naradê. Wspólna deklaracja 
wynikaj¹ca z obrad tego spotkanie (Soboru) odwo³uje siê do interwencji Ducha Œwiêtego. List 
przeznaczony do gmin hellenochrzeœcijañskich koñczy siê takimi s³owami: „Postanowiliœmy 
zaœ – my i Duch Œwiêty – nie nak³adaæ na was ¿adnych ciê¿arów prócz tego, co konieczne” ( Dz 
15,28). Sobór uzna³ tak jeden, jak i drugi styl ¿ycia za zgodny z nauk¹ Chrystusa. Ka¿dy Sobór, a 
by³o ich w Koœciele ju¿ bardzo du¿o, odbywa siê pod wp³ywem Ducha Œwiêtego i s³u¿y dobru 
ca³ego Koœcio³a. Mimo dokonywanych drobnych zmian w ¿yciu ludzi Koœcio³a poprzez 
uchwa³y soborowe, nauka Chrystusowa pozostaje w Jego Koœciele nienaruszona.

£k24,46 - 53
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ci¹g dalszy na stronie 5 

Ojciec Pio uczy, jak obchodziæ siê z anio³em stró¿em
Jak¿e wielk¹ pociech¹ jest posiadanie 
ducha, który od ³ona matki do grobu nie 
opuszcza nas ani na moment". Warto 
doceniæ tego niewidzialnego towarzysza.
Choæ to brzmi zaskakuj¹co, ojca Pio przez 
ca³e ¿ycie odwiedza³y anio³y. Dobrze je zna³. 
Z a k o n n i k  d o œ w i a d c z a ³  t e ¿  w i z j i  
wewnêtrznych, co wymaga³o dok³adnego 
rozpoznania ich pochodzenia i odpowiedniej 
reakcji.  W liœcie z 15 lipca 1913 roku, 
pisanego do Anity, o. Pio udziela 
bezcennych rad na temat zachowania 
wobec naszych anio³ów stró¿ów. Uczy te¿, 
jak siê modliæ: 
    Droga Córko Jezusa 
Niech Twój dobry anio³ stró¿ nieustannie 
strze¿e Ciê i bêdzie Twym przewodnikiem 
na krêtych œcie¿kach ¿ycia. Niech zachowuje 
Ciê na ka¿dy czas w ³asce Pana naszego i sw¹ 
rêk¹ podtrzymuje Ciê, abyœ nie urazi³a stopy 
o kamieñ. Niechaj Ciê chroni pod swymi 
skrzyd³ami przed knowaniami œwiata, 
szatana i cia³a.
Czcij tego dobrego anio³a, Anito. Jak¿e 
wielk¹ pociech¹ jest posiadanie ducha, 
który od ³ona matki do grobu nie opuszcza 
nas ani na moment, nawet w chwilach, gdy 
mamy czelnoœæ pope³niaæ grzech. Ten¿e 
duch niebieski prowadzi i chroni nas niczym 
przyjaciel lub brat. Znajdujemy pociechê w 
tym, ¿e nasz anio³ stró¿ modli siê za nas 
nieustannie zanosz¹c Bogu wszelkie nasze 
dobre uczynki, czyste myœli i pragnienia.
Zaklinam Ciê: nie zapominaj nigdy o tym 
niewidocznym towarzyszu, który jest stale 
obecny, nieustannie ws³uchuje siê w nas i 
jest gotowy pocieszaæ. Co za wspania³a 
bliskoœæ! Co za szczêœliwe towarzystwo! 

Gdybyœmy tylko byli w stanie obj¹æ je 
rozumem! Trzymaj go zawsze przed 
oczami duszy. Wspominaj czêsto jego 
obecnoœæ, dziêkuj mu, zanoœ do niego 
s w e  m o d ³ y  i  n i e p r z e r w a n i e  
podtrzymuj dobr¹ z nim relacjê. 
"Annito, mi³uj wielk¹ pobo¿noœæ tego 
dobrego anio³a. Jak¿e pocieszaj¹ce jest 
wiedzieæ, ¿e mamy ducha, który od 
³ona matki, a¿ po nasz grób, nigdy nas 
nie opuœci nawet na chwilê, nawet 
wtedy gdy jesteœmy sk³onni do grzechu. 
Ten niebiañski duch prowadzi nas i 
chroni  jak brata ,  przyjacie la .  
Pocieszaj¹ce jest równie¿ wiedzieæ, ¿e 
ten anio³ modli siê za nas nieustannie, i 
przedstawia Bogu wszystkie nasze 
dobre uczynki, nasze myœli, nasze 
pragnienia, jeœli tylko s¹ czyste... nie 
zapominaj o tym niewidzialnym 
towarzyszu, zawsze obecnym, zawsze 
sk³onnym nas wys³uchaæ i zawsze 
gotowym pocieszyæ".
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

b³. Sancja Szymkowiak 

„

W tym miesi¹cu æwiczyæ siê bêdê w tych trzech cnotach, które mi 
zaleci³a Matka Bo¿a: pokorze, czystoœci i mi³oœci Bo¿ej, 
przyjmuj¹c z g³êbokim poddaniem siê woli Bo¿ej wszystko 
cokolwiek mi zeœle. (Dz 1624)

Pokora jest cnot¹ przeciwn¹ pysze. Jest ona 
najpierwsz¹ z cnót, jest ich fundamentem. 
Dusza pokorna nie odczuwa ¿adnej 
trudnoœci w pos³uszeñstwie i poœwiêceniu. 
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Otwórz siê na niego i powierz mu swoje 
cierpienie. Bój siê obraziæ czystoœæ jego 
spojrzenia, miej jego œwiadomoœæ i pamiêtaj, 
¿e nieustannie Ci towarzyszy. Jak¿e ³atwo 
jest zraniæ tego wra¿liwego ducha! Zwracaj 
siê doñ w chwilach wielkiej udrêki, a 
doznasz wsparcia. Nie mów nigdy, ¿e 
s t a j e s z  s a m o t n i e  d o  b i t w y  z  
nieprzyjació³mi swymi. Nie mów te¿, ¿e nie 
masz przed kim otworzyæ swego serca i 
k o m u  z a u f a æ .  B y ³ a b y  t o  w i e l k a  
niesprawiedliwoœæ dla tego niebieskiego 
pos³añca. Ukorz siê przed Panem i zaufaj 
Mu. Staraj siê z pomoc¹ ³aski Bo¿ej æwiczyæ 
w cnocie i pozwól ³asce dzia³aæ w Tobie tak, 
jak Bóg sam tego pragnie. Cnota, a nie 
zjawiska nieziemskie, jest tym, co uœwiêca 
duszê. Nie k³opocz siê próbuj¹c zrozumieæ, 
które z wewnêtrznych g³osów od Boga 
pochodz¹. Skoro sam Bóg jest ich autorem, 
jednym z oczywistych znaków bêdzie to, ¿e 
choæ s³owa takie pocz¹tkowo siej¹ w Twej 
duszy bojaŸñ i zamêt, ostatecznie daj¹ Ci 
spokój Boga samego. W tych zaœ razach, 
kiedy g³os wewnêtrzny od z³ego pochodzi, 
daje on z pocz¹tku z³udne poczucie 
bezpieczeñstwa, ostatecznie jednak jest 
Ÿród³em pobudzenia i nieopisanego 
niepokoju. Nie mam najmniejszych 
w¹tpliwoœci, ¿e sam Bóg przemawia do 
Ciebie. Musimy jednak byæ nies³ychanie 
czujni, jako ¿e czêsto w to, co s³yszymy, z³y 
wplata swój w³asny g³os. Nie mo¿e to Ciebie 
jednak przera¿aæ. Musisz po prostu z 
rezerw¹ podchodziæ do tych g³osów, w 
szczególnoœci do tych, które mówi¹ Ci, co i 
jak musisz robiæ. Mo¿esz wys³uchaæ je i 
poddaæ os¹dowi ojca duchownego, oddaj¹c 
siê jego decyzji.

Dlatego najrozs¹dniej jest reagowaæ 
na g³osy wewnêtrzne z wielk¹ 
ostro¿noœci¹ oraz pokor¹ i sta³¹ 
obojêtnoœci¹. Jeœli tak post¹pisz, 
wielkie bêd¹ Twoje zas³ugi przed 
Panem. Nie lêkaj siê o sw¹ duszê, 
Jezus bardzo Ciê kocha. Spróbuj 
odpowiedzieæ na Jego mi³oœæ 
wzrastaj¹c w œwiêtoœci przed Bogiem i 
ludŸmi.

Znoœ trudnoœci jakich doœwiadczasz z 
cierpliwoœci¹ i pokor¹. B¹dŸ tak¿e 
g o t o w a  n a  d o œ w i a d c z e n i e  
rozproszenia i osch³oœæ, lecz w 
¿adnym wypadku nie zaniedbuj 
modlitwy i medytacji. Pan dopuszcza 
to do Ciebie dla Twojego duchowego 
rozwoju.

B³ogos³awiê Tobie i czcigodnej 
Francesce. Obyœcie ¿y³y i zmar³y w 
objêciach Jezusa. pl.aleteia.org/

Mateusz Bednarek



                                                                                                                                                                                              

                                    r.                                           

                                                                                      

                                                                                                      

W TYM TYGODNIU MODLIMY SIÊ...
WTOREK   04.06. 2019 r.        PONIEDZIA£EK  03.06. 2019 r.             

Czwartek  06. 06. 2019 r.     

NIEDZIELA    09. 06. 2019 r.         

PI¥TEK  07. 06. 2019 r.         

ŒRODA  05. 06. 2019 r.

SOBOTA   08. 06. 2019 r.
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  7.30 + S³awomir  Ciupka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Przymusza³a 
15.30 + Halina Dybioch 
18.30 + Zdzis³aw Majewski (7 rocz. œm.) 

  7.30  + Kazimierz   Wojciechowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Ewa  Osak 
18.30 + Arkadiusz Rynowiecki 
18.30 + Józefa  Stanis³aw Mazurkiewicz i zmar³ych   
          z Rodziny 

  7.30 + Stanis³aw   Jakubowski 
  7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski 
          z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 
          85 rocznicy urodzin: Mariana 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Leszek Kaczmarek 
15.30 + Mieczys³aw   Grodzki 
18.30 + W³adys³awa  Jan Pawlak 

  7.30 + Kazimiera Kasprzak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Janina Kaczmarek 
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 + Bogus³awa  Kucharska i zmarli z Rodziny 

  7.30 + Aleksandra  P³óciennik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Urszula S³upianek 

+ Jerzy Walendowski (2 rocz. œm.)  
          i za zmar³ych z Rodziny 
18.30 Za zmar³ych 

17.00 

  

  7.30 W pewnej intencji
13.00 Msza œw. œlubna: Mariusz Kubiak- Daria Herbik
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Walenty Galewski (29 rocz. œm.) i zmar³ych z Rodziny 
          Galewskich i Wieczorków 
16.15 Msza œw. œlubna: Maciej Michalski – Beata Tyra³a 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
17.15  Msza œw. œlubna: 
           Katarzyna Gabriel – Krzysztof Ciechowski 
18.30 + Marian Wyrwas (9 rocz. œm.) + Zdzis³aw Wyrwas 
          i za zmar³ych z rodziny  Bednarzów i Wyrwasów 
18.30 W intencji Magdaleny w 34 rocznicê Jej urodzin z podz. za 
          otrzymane ³aski z  proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie 

  7.30 + Wiktor Kaczmarek (20 rocz. œm.) 
          i za zmar³ych z Rodziny 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla 
          ¿ywych  i ¿ycie wieczne dla zmar³ych Matek 
          i Ojców  ¯ywego Ró¿añca  
10.30 + Danuta Sysio, Alfreda, 
          i Wincenty Cudaszewscy 
10.30 + Stefan Cepa 
12.00 W intencji Marcela – z okazji chrztu i o Bo¿e 
          b³ogos³awieñstwo dla ca³ej Rodziny 

12.00 W intencji Maksia, Mi³osza, Micha³a 
          i Hani oraz ich Rodziców z proœb¹ o Bo¿e 
          B³og. opiekê Matki Bo¿ej i œw. Józefa 
15.00 Koronka do  Mi³osierdzia Bo¿ego  
15.30 + Ryszard Krcal (20 rocz. œm.)
15.30 + Roman Szlachciak, Andrzej Bielski, 
           + Józef Mróz 
18.30 + Józef Kuczyñski (5 rocz. œm.)
           i zmarli z Rodziny  
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HUMOR P on tygodniaatr
B³. Maria Angela Kar³owska

Maria Kar³owska, urodzi³a siê 4 wrzeœnia 
1865 r. we S³upówce w Wielkopolsce jako 
jedenaste dziecko rodziny ziemiañskiej. 
Wychowywa³a siê w atmosferze g³êbokiej 
pobo¿noœc i ,  karnoœc i  i  szczerego  
patriotyzmu. Dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzi³a 
w Poznaniu, gdzie w roku 1882, maj¹c 17 lat, 
na rêce swego spowiednika z³o¿y³a œlub 
dozgonnej czystoœci. Po œmierci obojga 
rodziców w 1882 r. Maria odby³a kurs kroju i 
szycia w Berlinie i podjê³a pracê w 
prowadzonej przez sw¹ siostrê pracowni 
ha f tu  i  s zyc i a  j ako  i n s t ruk to rka  
zatrudnionych tam dziewcz¹t. Oddawa³a siê 
te¿ z zapa³em dzia³alnoœci dobroczynnej 
wœród chorych, ubogich i potrzebuj¹cych, 
wœród wielodzietnych rodzin i rozbitych 
ma³¿eñstw w najnêdzniejszych dzielnicach 
miasta.Od 1892 r. poœwiêci³a siê opiece nad 
dziewczêtami s³abymi i zagubionymi 
moralnie. Miejscem ewangelizacji by³y dla 
niej bramy kamienic, cmentarz, ulica, dom 
publiczny, wiêzienie, oddzia³ w szpitalu 
miejskim przeznaczony dla kobiet z 
chorobami wenerycznymi. Dziêki Bo¿ej 
pomocy uda³o siê jej otworzyæ 9 oœrodków 
wychowawczych,  wyposa¿onych w 
ró¿norodne warsztaty pracy, gdzie 
wychowanki mia³y mo¿liwoœæ rehabilitacji 
spo³ecznej i religijnej.W roku 1894 Maria 
Kar³owska za³o¿y³a Zgromadzenie Sióstr 
Pasterek od Opatrznoœci Bo¿ej, którego 
zawo³anie brzmi: "Szukaæ i zbawiaæ to, co 
zginê³o". Zmar³a w opinii œwiêtoœci 24 marca 
1935 r. w Pniewitem na Pomorzu. Proces 
diecezjalny zmierzaj¹cy do jej beatyfikacji 
rozpoczêto w Pelplinie w dniu 17 marca 1965 
roku. 6 czerwca 1997 r. œw. Jan Pawe³ II 
podczas swojej wizyty w Zakopanem og³osi³ 
j¹ b³ogos³awion¹.        K. R.

- W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: 
- W jad³ospisie znajduje siê tylko jedna potrawa. 
- Nie dajecie ¿adnego wyboru! 
- Owszem, dajemy. Mo¿e pan zamówiæ albo nie.

- Do apteki wpada Jasiu ca³y blady i dr¿¹cy: 
- Czy ma pani jakieœ œrodki przeciwbólowe? 
- A co Ciê boli ch³opcze? 
- Jeszcze nic, ale ojciec w³aœnie ogl¹da moje 
  œwiadectwo.

- Dziadek dzwoni do serwisu naprawy
  telewizorów i mówi: 
- Proszê przys³aæ kogoœ, ¿eby zreperowa³ mój
  telewizor. 
- Co mu jest? 
- Bardzo powoli siê rozgrzewa. 
- Dopiero dziœ ogl¹da³em transmisjê 
  z wczorajszego meczu.



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 czerwiec, serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo czerwcowe, codziennie po 
    Mszy œw. wieczornej. 
2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek miesi¹ca. SpowiedŸ œw. w pi¹tek od godz.
    16.00 – 17.00, 17.30 – 18.30 i tradycyjnie przed ka¿d¹ Msz¹ œw. Dodatkowa Msza œw.
    pierwszopi¹tkowa o godz. 17.00. Litania do Serca Pana Jezusa i Akt oddania Bo¿emu
    Sercu po Mszy œw. wieczornej.
3. Ks. Karol swoich chorych odwiedzi wyj¹tkowo w najbli¿sz¹ sobotê 8 czerwca od godz.  9.00. 
4. Zebranie Matek i Ojców ̄ ywego Ró¿añca – w niedzielê, po Mszy œw. o godz. 9.00. 
5. W najbli¿sz¹ niedzielê (II miesi¹ca) transmisja Koronki do Mi³osierdzia o godz. 15.00 
    i Mszy œw. o godz. 15.30 z naszego Sanktuarium poprzez nasze Diecezjalne Radio
    Rodzina  na 103.1 FM.
6. W przysz³¹ niedzielê sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze Sanktuarium. Z uwagi na
    opady i podtopienia w kopalni kamienia w Strzegomiu, pierwszy transport granitowych
    p³ytek dojedzie po niedzieli. 
    Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca przy ró¿nych okazjach - sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ.”
7. W przysz³¹ niedzielê,  9 czerwca przypada Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. 
    Od pi¹tku rozpoczêliœmy Nowennê do Ducha Œwiêtego. Swój Odpust prze¿ywaæ bêdzie
    Zapraszamy. 
8. Zapraszamy na III edycjê zabaw rowerowych „Dooko³a Dzwonu. W programie bêd¹
    wyœcigi dla ch³opców i dziewczynek w wieku: 3 – 4 lat; 5-6 lat; 7-9 lat oraz dzieci komunijnych
    (kl. III) i rocznicowych (kl. IV) A dla „m³odzików” z klas komunijnych, odbêd¹ siê
    indywidualne czasówki o tytu³ „Mistrza Dzwonu”. Dziewczynki walcz¹ o tytu³ „Mistrzyni
    Dzwonu”. W trakcie wyœcigów zapewniamy dla dzieci dodatkowe zabawy w postaci
    slalomów i wyœcigów ¿ó³wia. Zawody odbêd¹ siê w niedzielê, 
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. 

Parafia Œw. Ducha przy ul. Ró¿anej. Suma Odpustowa o godzinie 12.00. 

9 czerwca o godz. 13.00. 


