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Jezus powiedzia³ do Nikodema: «Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego 
da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie 
pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, 
bo nie uwierzy³ w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego». Oto s³owo Pañskie.

Mamy piêknie wyra¿on¹ prawdê o Najœwiêtszej Trójcy, ale co z tego rozumiemy? Mo¿e 
dobrze, ¿e dzisiejszy fragment Ewangelii wed³ug œw. Jana mówi o spotkaniu Jezusa z 
Nikodemem. Z szerszego kontekstu wiemy, ¿e ta rozmowa by³a trudn¹ do przyjêcia i 
zrozumienia dla Nikodema. Czy trochê nie przypominamy Nikodema? On nie rozumie s³ów 
Jezusa. To, o czym mówi Chrystus, nie zgadza siê z jego dotychczasow¹ wiar¹, myœleniem, 
burzy pewien porz¹dek. My musimy dzisiaj stan¹æ wobec prawdy o Trójcy Œwiêtej, która nie 
zgadza siê z naszym logicznym myœleniem, ¿e 1=3, a 3=1. Stajemy wobec pewnego paradoksu, 
który wymyka siê naszym pojêciom, naszej ludzkiej logice. Zobaczmy drogê aposto³ów i ich 
wiary w Trójcê Œwiêt¹. Wszyscy wierz¹ w Boga Izraela. Boga, który stworzy³ œwiat, objawia 
siê wybranym osobom: Noemu, Abrahamowi, Jakubowi, Moj¿eszowi…, formuje swój lud. 
Aposto³owie czekaj¹ na obiecanego Mesjasza. Teraz pojawia siê Chrystus, który ich 
powo³uje, staje siê ich nauczycielem. Zachwycaj¹ siê Jego nauk¹, cudami, widz¹ Jego 
popularnoœæ, wyznaj¹, ¿e jest obiecanym Mesjaszem. Jezus prowadzi ich dalej, objawia siê 
jako Syn Bo¿y. Ukazuje Boga, który posy³a swojego Syna, aby œwiat odkupi³, dokona siê to 
przez odrzucenie, mêkê i œmieræ na krzy¿u. Gdy Jezus bêdzie mówi³ o mêce, Piotr weŸmie 
Jezusa na stronê, by Go upomnieæ. Aposto³owie maj¹ zupe³nie inne wyobra¿enie o Mesjaszu – 
Synu Bo¿ym. Po kolejnych zapowiedziach mêki oni k³óc¹ siê o to, kto z nich jest 
najwa¿niejszy, jak zaj¹æ miejsce po lewej i prawej stronie. Wiara w bóstwo Chrystusa nie 
przychodzi uczniom ³atwo, dopiero spotykania ze zmartwychwsta³ym Jezusem zmienia ich 
myœlenie. Jezus tak¿e objawia uczniom Ducha œw., Pocieszyciela, który bêdzie ich prowadzi³ 
po Jego odejœciu, przypomni im wszystko, co Jezus im objawi³. Doœwiadczenie spotkania 
aposto³ów z Duchem œw. ukazuj¹ nam Dzieje Apostolskie, miêdzy innymi w stwierdzeniu: 
„Duch œw. i my…”. Do dnia zes³ania Ducha œw. aposto³owie przypominali cz³owieka, który 
wysypa³ puzzle z pude³ka i zaczyna je uk³adaæ. Duch œw. pozwoli³ im „u³o¿yæ” wyznanie 
wiary w Trójcê Œwiêt¹.  
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Ewangeliczne zamyœlenie

EWANGELIA J 3, 16-18

Niedziela Najœwiêtszej Trójcy
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V
¯yciorys Stefana Wyszyñskiego 

6 paŸdziernika 1954 – 26 paŸdziernika 1955 
wiêziony w Prudniku Œl¹skim. „Siedzia³em 
drugi rok w wiêzieniu w Prudniku Œl¹skim, 
niedaleko G³ogówka. Ca³a Polska œwiêci³a 
wtedy pamiêæ obrony Jasnej Góry przed 
Szwedami i Œlubów Królewskich Jana 
Kazimierza przed trzystu laty. Dzieje 
Narodu niekiedy siê powtarzaj¹ … Czytaj¹c 
„Potop” Sienkiewicza, uœwiadomi³em sobie 
w³aœnie w Prudniku, ¿e trzeba pomyœleæ o tej 
wielkiej dacie. By³em przecie¿ wiêziony tak 
blisko miejsca, gdzie król Jan Kazimierz i 
prymas Leszczyñski radzili, jak ratowaæ 
Polskê z odmêtów. Pojechali obydwaj na 
po³udniowy wschód, do Lwowa: drogê 
torowali im górale, jak to piêknie opisuje 
Henryk Sienkiewicz. Gdy z kolei i mnie 
powieziono tym samym szlakiem, z Prudnika 
na po³udniowy wschód, do czwartego miejsca 
mego odosobnienia, w góry, jecha³em z 
myœl¹: musi powstaæ nowy akt Œlubowañ 
odnowionych!” 26 sierpnia 1956 uwiêziony w 
Komañczy w ³¹cznoœci z pielgrzymami 
zebranymi na Jasnej Górze sk³ada 
Jasnogórskie Œluby Narodu Polskiego. 
„Jak¿e gor¹co w g³êbi duszy pragn¹³em, aby 
w dniu 26 sierpnia, w dniu tryumfu naszej 
Królowej, staæ tu, wraz z ludem, u stóp Jej 
Tronu.  By³o to pragnienie bardzo 
usprawiedliwione, ale i bardzo dzieciêce. 
Czu³em jednak, ¿e trzeba wszystkiego siê 
wyrzec, zarówno mego pasterskiego, 
prymasowskiego prawa, jak i radoœci, do 
której dziecko wobec swej Matki ma prawo. 

Czu³em, ¿e wielk¹ chwa³ê Królowej Polski 
ktoœ musi okupiæ. ¯e za nowy Jej tryumf 
wœród Ludu wierz¹cego trzeba wiele 
zap³aciæ. ¯e duchowe odrodzenie Narodu, 
podjête w Jej Imiê, na progu Tysi¹clecia, 
przez odnowienie Œlubowañ, musi bardzo 
kosztowaæ. Dobrze siê sta³o, ¿e mnie tu z 
wami nie by³o. Za to modli³em siê ca³¹ dusz¹, 
aby ta ofiara wyjedna³a Matce mojej i 
Królowej  jak  najwiêksz¹  chwa³ê .  
Dobrowolnie, z ca³ej duszy i serca 
wyrzek³em siê obecnoœci wœród Was w tym 
wielkim dniu, aby wyprosiæ wszystkim tu 
obecnym potrzebne ³aski … Ju¿ od 
wczesnego ranka mia³em w mej „pustelni” 
pewnoœæ, ¿e wszystko siê tu dobrze i rzetelnie 
odbêdzie” 27 paŸdziernika 1955 – 28 
paŸdziernika 1956 wiêziony w Komañczy. 
By³y to lata ofiary, cierpienia i odosobnienia. 
By³ to tak¿e czas, kiedy z modlitwy i 
medytacji powsta³y dzie³a wyj¹tkowe np.: 
„List do moich kap³anów”, a przede 
wszystkim „Œluby Narodu” i program 
„Wielkiej Nowenny” przed Tysi¹cleciem 
Chrztu Polski. 28 paŸdziernika 1956 wróci³ 
do Warszawy, wœród wielkiej radoœci ca³ego 
Koœcio³a polskiego. 3-5 maja 1957 
zainaugurowa³ Wielk¹ Nowennê – 
dziewiêcioletni czas przygotowania Narodu 
Polskiego do obchodów Milenium 
Chrzeœcijañstwa. By³ to program odnowy 
Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie Œluby 
Narodu. Prymas niezmordowanie g³osi³ 
s³owo Bo¿e.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 49)

¯ycie jest wiêksze od legend, 
bo w ¿yciu jest prawda. 

Kiedy o tym powiedzia³am spowiednikowi, otrzyma³am tak¹ odpowiedŸ, ¿e 
to siê tyczy duszy twojej. Kiedy odesz³am od konfesjona³u - us³ysza³am 
znowu takie s³owa: Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragnê, aby by³o 
Mi³osierdzia œwiêto. Chcê, aby ten obraz, który wymalujesz pêdzlem, ¿eby 
by³ uroczyœcie poœwiêcony w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, ta niedziela 
ma byæ œwiêtem Mi³osierdzia. 
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Pozosta³o mi jedno, prosiæ Ojca Œwiêtego, by 
mnie zwolni³ na razie z obowi¹zku przyjazdu 
do Rzymu. Otrzyma³em wtedy list, który by³ 
dla mnie pociech¹ w doœwiadczeniu, list 
zawieraj¹cy prorocze s³owa: Papie¿ jest 
przekonany, i¿ przyjdzie czas, gdy osobiœcie 
w³o¿y mi kapelusz kardynalski na g³owê. To 
by³o dla mnie rozkazem, podniet¹, by 
wspó³dzia³aæ z t¹ zapowiedzi¹ Ojca Œwiêtego 
jako wierny s³uga Koœcio³a tak¿e w cierpieniu, 
by okazaæ potêgê i moc Koœcio³a…A dziœ, gdy 
Ojciec Œwiêty przychyli³ siê do mej proœby, by 
wielka ³aska by³y mi udzielona w gronie 
najbardziej rodzinnym i bliskim, tym wiêcej 
jestem wdziêczny, ¿e delikatnoœæ najlepszego 
Ojca posuwa siê a¿ tak daleko. Wdziêczny 
jestem Polonii rzymskiej, która przyby³a tu, 
by radowaæ siê razem z otrzymania przeze 
mnie kapelusza kardynalskiego. To nie ja 
jednak go otrzyma³em. Otrzyma³a go Polska – 
„Polonia semper fidelis”. Ona to sobie 
w y s ³ u ¿ y ³ a .  O n a  p r z e z  t o  d o z n a ³ a  
wzmocnienia. Kapelusz kardynalski to order 
na piersiach wierz¹cej Polski. Udaj¹c siê do 
miasta uduchowionego, zabra³em ze sob¹ z 
Jasnej Góry kopiê cudownego obrazu Matki 
Bo¿ej, Królowej Polski, któr¹ ofiarowa³em 
Ojcu Œwiêtemu jako symbol zwi¹zku Polski ze 
stolic¹ œwiata. 

Z  jego  in ic jatywy rozpoczê ³o  s iê  
Nawiedzenie, czyli wêdrówka Matki Bo¿ej w 
kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich 
polskich parafiach. „Najwiêksze zadanie 
jest przed nami. Jest ono zaledwie zaczête. 
Ma byæ spe³nione. Œluby z³o¿one musz¹ byæ 
wykonane! Biskupi ca³ej Polski uchwalili na 
Konferencji Plenarnej program pracy nad 
wype³nieniem podjêtych zobowi¹zañ. 
Nazywamy go Wielk¹ Nowenn¹ przed 
Tysi¹cleciem Chrzeœcijañstwa, bo obejmuje 
on dziewiêæ lat. Bêdziemy rozpracowywaæ 
zagadnienie po zagadnieniu, aby w ten 
sposób zrewidowaæ i pog³êbiæ nasz stosunek 
do prawd wiary œwiêtej i moralnoœci 
chrzeœcijañskiej. Bêdziemy siê pytali, czy 
jesteœmy wierni ³asce? Na ile rodziny 
c h r z e œ c i j a ñ s k i e  s ¹  p r a w d z i w i e  
chrzeœcijañskimi? Czy wierne s¹ Bogu? Czy 
wype³niaj¹ zadania im zlecone, aby dzieci 
swoje prowadziæ do Chrystusa? To wszystko 
musi ulec jakiejœ wielkiej rewizji i 
przemianie. Musimy siê wczuæ dobrze i 
popatrzeæ w nasze sumienie, aby siê 
przekonaæ, czy istotnie duch Ewangelii jest 
duchem Narodu? Czy przypadkiem nie 
odmieniliœmy najmniejszej chocia¿by literki 
w prawie Bo¿ym?” 6 maja do 17 czerwca 
1957 przebywa³ w Rzymie, gdzie otrzyma³ 
kapelusz kardynalski oraz koœció³ tytularny 
„Santa Maria in Trastevere. „Gdy 
otrzyma³em nominacjê na kardyna³a nie 
mog³em przybyæ. 

¯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 + Juliusz + Jan  i ich Rodziców 
          + Marianna i Jan Borowscy  
  9.00 + Urszula i Marian Jgnasiak
          + Józef Zmyœlony
10.30 + Stanis³awa (k) Stanis³aw
          + Henryk Kempa + Wies³awa Stanis³aw 
           Andrezjewscy +  Maria Jany
10.30 + Barbara Jurek 
12.00 + Irena, Kazimierz i Janusz Witczak, 
          + Krystyna Cio³czyk 
12.00 + Zdzis³awa (k) Kiszka 
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  7.30 + Aniela Gomó³ka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Walenty Galewski Barbara Czerwonka 
          i zmarli z Rodziny Galewskich, Wieczorków 
          i Czerwonków 
15.30 + Bogus³awa (k) Kucharska. i zm. z Rodziny 
15.30 
18.30 + Wojciech Robaszyñski 
18.30 + Marian i Zdzis³aw Wyrwas i zm.z Rodziny 

O. Krzysztof + Krystiana Drozdowskiego 

  7.30 + Miros³aw Zaj¹czkowski 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30  + Marianna Kaczmarek 
15.30 W intencji Patrycji i Gracjana z okazji I rocznicy œlubu
          z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
          b³og. i zdrowie
15.30 
18.30 + Aniela Baszak 
18.30 + Barbara Pichet 

O. Krzysztof  + Krystiana Drozdowskiego 

  7.30 + Jan Janicki 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Józef Dzia³ocha
15.30 + Bo¿ena Pasik 
15.30  
18.30 

O. Krzysztof + Krystiana Drozdowskiego
ZA ZMAR£YCH

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Barbara, Kazimierz Maciejewscy
          + Krzysztof Wasielewski
15.30 
18.30 + Dariusz Sztucki 

O. Krzysztof  + Krystiana Drozdowskiego 

  7.30 + Grzegorz Szyszka
  9.00 + Halina, franciszka (k) Edmund Szymañscy
10.30 + Bronis k) Franciszek Matysiak 
          + Salomea, Józef Pastok 
12.00 + Jolanta Adamek
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Zbigniew   Matysiak  
15.30  
18.30 + Aniela Judziñska i zm. z Rodziny

³awa (

O. Krzysztof + Krystiana Drozdowskiego

  7.30 + Dariusz   Janowski 
13.00 Msza œw. i chrzest 
14.00 Msza œw. œlubna: 
          £ukasz Maik – Marcjanna Zimoch 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Henryk Muœlewski, Irena i Zenon Papierscy
15.30
18.30 + Michalina M³ynarczyk + Stanis³aw, Jerzy, 
          + Andrzej i Lech M³ynarczyk  

 O. Krzysztof + Krystiana Drozdowskiego 

  7.30 + Ewa Klajn 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Kazimierz £apiñski i zmarli z Rodziny 
15.30 + Ma³gorzata   Wiœniewska 
15.30 
18.30 + Sylwester Kubica 
18.30 + Czes³aw Piskorski 

O. Krzysztof + Krystiana Drozdowskiego 
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
ZUPA PIECZARKOWA 

Z MAKARONEM
Œwiêty Barnaba, Aposto³ 

SK£ADNIKI

PRZYGOTOWANIE

 - 4 PORCJE

1 ³y¿ka mas³a
1/2 ³y¿ki oliwy
300 g pieczarek
1 cebula
1 marchewka
2 ziemniaki
1 i 1/2 litra roso³u, bulionu, 
wywaru drobiowego
1/2 szklanki drobnego makaronu 
np. ma³e muszelki)
natka pietruszki
koperek
100 g œmietany 18%

Pieczarki umyæ, osuszyæ, pokroiæ na cienkie 
plasterki. Cebulê pokroiæ w kosteczkê. 
Do wiêkszego garnka w³o¿yæ mas³o z oliw¹, 
roztopiæ, dodaæ pieczarki oraz cebulê i 
mieszaj¹c dusiæ przez ok. 7 - 10 minut 
a¿ odparuj¹. Dodaæ obran¹ i start¹ na tarce 
marchewkê oraz obrane i pokrojone 
w kosteczkê ziemniaki. Wymieszaæ, doprawiæ 
sol¹ oraz pieprzem, chwilê razem 
podsma¿aæ. Dodaæ makaron (suchy) oraz 
gor¹cy bulion, zagotowaæ. Przykryæ 
i gotowaæ do miêkkoœci warzyw i makaronu 
przez ok. 15 minut. Pod koniec dodaæ ³y¿kê 
posiekanej natki i ³y¿kê koperku. Odstawiæ 
z ognia i zabieliæ œmietan¹, uprzednio 
rozprowadzon¹ w kilku ³y¿kach wywaru.

Barnaba, urodzi³ siê na Cyprze w ¿ydowskiej 
rodzinie z pokolenia Lewiego. Jego w³aœciwe 
imiê brzmia³o Józef, ale Aposto³owie dali mu 
przydomek Barnaba. Wed³ug Klemensa 
Aleksandryjskiego i Euzebiusza Barnaba mia³ 
nale¿eæ do grona 72 uczniów Pana Jezusa. By³ 
krewnym œw. Marka Ewangelisty, dlatego œw. 
Pawe³ nazywa go kuzynem Ewangelisty (Kol 4, 
10). Barnaba zapewne razem ze œw. Paw³em 
przyby³ do Jerozolimy, aby u stóp Gamaliela, 
znanego rabina - uczonego ¿ydowskiego, 
pog³êbiæ swoj¹ wiedzê w zakresie religii 
moj¿eszowej. Dzieje Apostolskie tymi s³owy 
wprowadzaj¹ nas w okolicznoœci pocz¹tków 
jego dzia³alnoœci. "Józef, nazwany przez 
Aposto³ów Barnabas, to znaczy Syn 
Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzeda³ 
ziemiê, któr¹ posiada³, a pieni¹dze przyniós³ i 
z³o¿y³ u stóp Aposto³ów" (Dz 4, 36-
37).Barnaba, by³ cz³owiekiem dobrym, pe³nym 
Ducha Œwiêtego i wiary. Barnaba by³ jednym z 
o p i e k u n ó w  i  n a u c z y c i e l i  K o œ c i o ³ a  
rozwijaj¹cego siê w Antiochii, a potem 
misjonarzem na Cyprze i w Azji Mniejszej, 
podró¿owa³ wraz ze œw. Markiem i œw. Paw³em 
m.in. nios¹c pomoc dotkniêtej g³odem Judei. 
Bra³ udzia³ w pierwszym soborze w 
Jerozol imie .  Wed³ug t radycj i  zos ta ³  
ukamienowany ok. 61 w Salaminie na Cyprze. 
Uznawany jest za pierwszego arcybiskupa 
Cypru. Barnaba jest patronem Florencji i 
Mediolanu, w którym wed³ug tradycji naucza³; 
czczony jest tak¿e jako orêdownik podczas 
k³ótni, sporów, smutku oraz burz gradowych. 
Jego wspomnienie liturgiczne w Koœciele 
katolickim obchodzone jest 11 czerwca.   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. Trwa miesi¹c czerwiec, serdecznie zapraszamy na nabo¿eñstwo czerwcowe, codziennie 
    po Mszy œw. godz.15.30, transmitowane równie¿ przez nasz¹ telewizjê kablow¹ Pro-Art oraz
     przez nasz¹ stronê internetow¹ On-line.
2. Nie bêdzie 
    Procesji do czterech o³tarzy sprzed Koœcio³a Œw. Antoniego do Konkatedry.
    W naszym Koœciele Msze œw. w tym dniu godz. Jak w ka¿d¹ niedzielê. Przez ca³¹ oktawê 
    procesja eucharystyczna wokó³ Koœcio³a po wieczornej Mszy œw. 
    Prosimy o udekorowanie domów.
3. Informujemy równie¿, ¿e  w dniu
    18. 06 z naszego koœcio³a do Parafii Najœwiêtszej Marii Panny. Zamówione intencje 
    mszalne zostan¹ odprawione w naszym Sanktuarium w tym dniu o godz. 18.30, 
    a nie jak by³o podawane w Parafii NMP ok godz. 19. 00. 
4. 
5. W przysz³¹ niedzielê, II miesi¹ca tradycyjnie sk³adka przeznaczona bêdzie na nasze 
    Sanktuarium. 

    
6. Zmarli w miesi¹cu maju: + Karol Gawlik, + Janina Palczewska, + Krystian Drozdowski, 
   + Wojciech Walenciak, + Maksymilian Zwada, + Zbigniew Pawlak, + Edward Stêpieñ, 
   + Tadeusz Brajer, + Barbara Dankiewicz, + Anna Cempel, + Piotr Sitarz, + Jolanta Adamek, 
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a przypada w najbli¿szy czwartek, 11 czerwca. 

nie bêdzie Procesji na zakoñczenie oktawy Bo¿ego Cia³a,

W przysz³¹ sobotê, 13 czerwca zapraszamy na Ró¿aniec Fatimski na godz. 18.00.

Ofiary mo¿na równie¿ sk³adaæ do koszyczka wirtualnego na naszej stronie
    internetowej.  Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca sk³adamy serdeczne „Bóg zap³aæ”  


