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 !Kto nie bierze swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, 
nie jest Mnie godzien  

F
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Kto kocha ojca lub matkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub 
córkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzy¿a*, a idzie za Mn¹, 
nie jest Mnie godzien.  Kto chce znaleŸæ swe ¿ycie, straci je, a kto straci swe ¿ycie z mego 
powodu, znajdzie je.  Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, 
przyjmuje Tego, który Mnie pos³a³. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodê proroka 
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodê sprawiedliwego 
otrzyma*. Kto poda kubek œwie¿ej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego ¿e 
jest uczniem*, zaprawdê powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». Oto S³owo Pañskie. 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus staje przed nami jako Ten, który stawia nam bardzo 
wysokie wymagania: „Kto mi³uje ojca lub matkê bardziej ni¿ Mnie, nie jest Mnie godzien. 
Kto nie bierze krzy¿a swego, a idzie za Mn¹, nie jest Mnie godzien”. Chrystus chce byæ 
pierwszy od twojej matki, od twego ojca, od twojego kochanego dziecka, syna i córki. A wiêc 
wymagania jakby wbrew naszej naturze. Co wiêcej, mówi o tych, co nie bior¹ krzy¿a, a id¹ za 
Nim, ¿e nie s¹ Go godni. S¹ równie¿ tacy ludzie, którzy id¹ za Chrystusem, ale bez wymagañ. 
Przyklaskuj¹ Chrystusowi, przyklaskuj¹ papie¿owi. Ale ju¿ te trudniejsze wymagania 
Ewangelii podaj¹ w w¹tpliwoœæ, zostawiaj¹ na boku, nie chc¹ o nich s³yszeæ. Czy warto 
poddaæ siê Bo¿ym wymaganiom? Warto. Nigdy siê wtedy nie przegrywa. Ceñmy sobie 
równie¿ tych ludzi, którzy du¿o wymagaj¹ od siebie. Bez wymagañ do niczego siê nie 
dochodzi. Tak ³atwo uciekaæ nam od naszych obowi¹zków, od trudnych ludzi, od spotkañ. Tak 
³atwo buntowaæ siê wobec bólu, cierpienia. Patrz¹c na Jezusa w Ewangelii widzimy, jak 
straszna jest samotnoœæ cz³owieka cierpi¹cego, który do koñca i mimo wszystko kocha. 
Pokusa pójœcia za Nim bez krzy¿a, bez obci¹¿enia jest silna. Odpowiedzi¹ na letnie 
chrzeœcijañstwo jest Duch Œwiêty, Duch Jezusa. On nape³nia nas moc¹ Chrystusa, umacnia 
nasz¹ wiarê, by odkryæ radoœæ Ewangelii.
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Ewangeliczne zamyœlenie

Ewangelia Mt 10,37-42 

XIII Niedziela zwyk³a 
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V
¯yciorys Stefana Wyszyñskiego

S³u¿y³em Ci przez 29 lat mojej pracy 
biskupiej na terenie Gniezna i Warszawy, tak 
jak umia³em. Jeœli uwa¿asz, ¿e mam Ci dalej 
s³u¿yæ – jestem Twoim niewolnikiem – nie 
tylko w s³owach, lecz i w postawie pe³nej 
uleg³oœci.  Bóg jest Dawc¹ ̄ ycia. Ka¿dy z nas 
jest owocem Ojcowskiej mi³oœci i woli. Bóg 
jest Dawc¹ naszego ¯ycia. A poniewa¿ Bóg 
jest Mi³oœci¹, dlatego ca³e nasze ¿ycie jest po 
to, abyœmy obfitowali w mi³oœci.” 26 sierpnia 
1978 bra³ udzia³ w konklawe, które wybra³o 
papie¿a Jana Paw³a I. W dniach 21-25 
wrzeœnia 1978 odby³ podró¿ do Niemiec. 
„Sta³a siê znakiem chrzeœcijañskiego 
przebaczenia oraz pragnienia jednoœci i 
pokoju. W Fuldzie delegacja polska spotka³a 
siê z niemieck¹ Konferencj¹ Episkopatu. 
Europa musi dostrzec ponownie, ¿e jest ona 
nowym Betlejem – dla œwiata, dla ludów i 
narodów, z którego wywodzi siê jedyny 
dotychczas Zbawca rodziny ludzkiej. Wœród 
wspó³czesnych wojen i wieœci o wojnach, 
Europa – która otrzyma³a przez Koœció³ 
powszechny pokój, jakiego œwiat nie jest 
zdolny daæ, nie mo¿e byæ ci¹gle fabryk¹ 
amunicji, miêdzynarodowym targowiskiem i 
dostawc¹ broni, nie mo¿e nadal byæ 
poligonem dla doœwiadczeñ wojennych, czy 
te¿ miejscem samoudrêki ludów i narodów.” 
16 paŸdziernika 1978 Bra³ udzia³ w 
konklawe, które wybra³o kardyna³a Karola 
Wojty³ê na papie¿a.

Owy papie¿ obra³ imiê Jana Paw³a II. „Z 
w i e l k i m  w z r u s z e n i e m  s e r c a ,  
przekraczaj¹cym – zda siê – ludzk¹ 
wytrzyma³oœæ, pragnê daæ wyraz swojej 
wdziêcznoœci za okazane zrozumienie 
donios³ej dla Koœcio³a œwiêtego i naszego 
Narodu – dziejowej chwili, gdy na progu 
drugiego Tysi¹clecia Chrztu Polski, zosta³ 
powo³any przez Boga na tron œwiêtego Piotra 
w Rzymie, Syn Polski zawsze wiernej, Karol 
kardyna³ Wojty³a, Pasterz Koœcio³a œwiêtego 
Stanis³awa Biskupa i  Mêczennika,  
Arcybiskup Metropolita Krakowski. Z tym 
dziejowym g³osowaniem w Sykstynie, w 
obliczu S¹du Ostatecznego, ³¹czono nadzieje, 
¿e mo¿e ten wybrany przez Boga Dawid, 
który nie ma doœwiadczenia w³adania 
orê¿em Goliatowym – zdo³a rzuciæ 
wszystkich na kolana przed Ojcem ludów i 
n a r o d ó w  i  p r z e k o n a æ  o  p o t ê d z e  
doœwiadczonej  wiary,  bohaterskiej  
modlitwy, ¿ycia w ³adzie nadprzyrodzonym, 
mi³oœci spo³ecznej, w poszanowaniu praw 
ludzi i narodów – jako jedynej broni, 
wiod¹cej do pokoju Chrystusowego w 
Królestwie Chrystusowym. „Sta³o siê to w 
przez Pana i jest przedziwne w oczach 
naszych” (Ps 117, 23). Sta³o siê to obliczu 
Bogurodzicy Dziewicy, która wytrwa³a 
mê¿nie pod Krzy¿em Zbawcy œwiata, a dziœ 
trwa w misterium Chrystusa i Koœcio³a, jako 
Matka.”
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

(Dz. 59)

Mi³oœæ œwiadczona innym jest 
najwiêkszym dobrodziejstwem 

dla nas samych, którzy zdobywamy 
siê na okazywanie mi³oœci.

1933. W pewnej chwili us³ysza³am taki g³os w duszy: Odpraw Nowennê za 
Ojczyznê. Nowenna ta bêdzie siê sk³adaæ z litanii do Wszystkich Œwiêtych. 
Proœ o pozwolenie spowiednika. Na przysz³ej spowiedzi otrzyma³am 
pozwolenie i zaraz wieczorem zaczê³am tê nowennê. 
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Nie potrzebujê mówiæ o naszych do niego 
uczuciach i o tej dziwnej po prostu 
synchronizacji naszego ¿ycia, zw³aszcza w 
ostatnich latach, a¿ do tego momentu. Ta 
synchronizacja mnie osobiœcie zobowi¹zuje 
mocno wobec Ojca Œwiêtego i ja to 
zobowi¹zanie przyjmujê œwiadomie, z 
pe³nym zrozumieniem i uleg³oœci¹.”28 maja 
1981 W Uroczystoœæ Wniebowst¹pienia 
Pañskiego, o godzinie 4.40 zmar³ Stefan 
kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski.  22 
maja  1981  Wypowiedz ia ³  os ta tn ie  
przemówienie do Rady G³ównej Episkopatu. 
„O sobie nic nie mówiê, bo wiem, ¿e Matka 
Bo¿a mo¿e zrobiæ wszystko, ale ja jestem Jej 
niewolnikiem i zawierzy³em Jej na wszystkie 
strony. ¯adnych próœb w mojej intencji nie 
zanoszê do Matki Najœwiêtszej, bo wiem, ¿e to 
Jej sprawa i sprawa fantastycznej wiary i 
heroicznej modlitwy, która idzie przez wasze 
serca i powierzonego wam ludu. Wasz¹ ¿yw¹ 
wiarê zawsze podziwia³em i wasz¹ gorliwoœæ 
apostolsk¹, której nie zawsze mog³em 
sprostaæ. Same uczucia wdziêcznoœci. Do 
nikogo – najmniejszego ¿alu. Na nikim – 
najmnie j szego  zawodu,  wszys tk im 
pozostawiam moje serce, które nie zabiera ze 
sob¹ ¿adnego zastrze¿enia w stosunku do 
¿adnego z biskupów, do kap³anów i ludu 
Bo¿ego. Wszystkie nadzieje, to Matka 
Najœwiêtsza. I je¿eli jaki program – to Ona.”

2–10 czerwca 1979 przyj¹³ Ojca œwiêtego 
Jana Paw³a II w Polsce, podczas jego 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 1980-
1981 w Polsce rozpocz¹³ siê okres wielkich 
przemian spo³ecznych. Powsta³ ruch 
„Solidarnoœæ”. Marzec 1981 to pocz¹tek 
œmiertelnej choroby. 16 maja 1981 w swojej 
rezydencji przy ulicy Miodowej w 
Warszawie przyj¹³, w formie uroczystej, 
Sakrament Chorych. „Przyjd¹ nowe czasy, 
wymagaj¹ one nowych œwiate³, nowych 
mocy, Bóg je da w swoim czasie. Wszystko 
zawierzy³em Matce Najœwiêtszej i wiem, ¿e 
nie bêdzie s³absz¹ w Polsce, choæby siê ludzie 
zmienili.  Jestem ca³kowicie uleg³y woli 
Ojca. Was przepraszam za nieudolnoœæ mej 
s³u¿by. Moja droga by³a zawsze drog¹ 
Wielkiego Pi¹tku na przestrzeni trzydziestu 
piêciu lat s³u¿by w biskupstwie. Jestem za 
ni¹ Bogu bardzo wdziêczny.”13 maja 1981 
Zamach na Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. 
„Proszê was, aby te heroiczne modlitwy, 
które zanosiliœcie w mojej intencji ( …) 
skierowali wraz ze mn¹ ku Matce 
Chrystusowej o zdrowie i si³y dla Ojca 
Œwiêtego. Ojciec Œwiêty!

¯yciorys Stefana Wyszyñskiego

�ród³o: Instytut Prymasowski/
wyszynskiprymas.pl



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

  7.30 + Mieczys³aw, Eulalia Konieczni 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
          ¿ywych i ¿ycie wieczne dla zmar³ych 
          Matek i Ojców ¯ywego Ró¿añca 
10.30 + Irena Pecold 
12.00 + Halina Nawrocka i Boles³aw Nawrocki 
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   7.30 + Ewa Klajn 
  9.00 + Pawe³ Marciniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria Pawlarczyk   
15.30 O Krzysztof + Krystian Drozdowski 
17.00 + Marianna Kaczmarek 
18.30 + Roman Banaszak i za zmar³ych 
          z Rodziny Banaszaków i Pietroniów 

  7.30 + Halina Stachowiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Eugeniusz Gwizdek 
15.30 + Zenona (k) Bieganek 
15.30 O Krzysztof + Krystian Drozdowski 
18.30 + Dariusz Janowski 
18.30 + Aleksander Kowalski 

  7.30 + Sylwester Krawczyñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Roman Szudra 
15.30 + Zygmunta (k) Szyku³a  

  7.30 + Jaros³aw Kossowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Adela Kr¹¿ek w rocz. œm. 
          i za zmar³ych w Rodzinie
18.30 ZA ZMAR£YCH

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Mieczys³awa (k) Pera, Adrian, 
          + Ewelina Pera 
20.00 + Wiktoria Zbanyszek 

  7.30 + Tomasz ¯ychliñski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji Kap³anów naszej parafii oraz 
          powo³ania kap³añskie, zakonne, misyjne 
          i Apostolskie œwieckich 
15.30 + Janina Zawidzka

  7.30 + Regina i Florian M¹drzak
14.00 Msza œw. œlubna: 
                    S³awomir Cho³uj – Magdalena Drygas 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹
          o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i zdrowie z okazji 
          70 rocznicy urodzin Anny oraz Bo¿¹ opiekê 
          dla Niej i ca³ej Rodziny
18.30 + Jerzy Szlachetka i zmarli z Rodziny oraz 
         Marianna, Ludwik So³owiñscy 
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c  u naK¹ ik K li rny t on dnPa r tygo ia
CH£ODNIK Œwiêty Tomasz Aposto³

SK£ADNIKI 

PRZYGOTOWANIE

- 2 PORCJE

2 mniejsze ogórki gruntowe
4 rzodkiewki
2 liœcie sa³aty
3 ³y¿ki posiekanego szczypiorku
2 ³y¿ki posiekanego koperku
1 ma³y z¹bek czosnku
500 ml kefiru (sch³odzony)
sól i pieprz

Warzywa umyæ i osuszyæ. Ogórki obraæ ze 
skórki i zetrzeæ na tarce o wiêkszych 
oczkach. Rzodkiewki tak samo zetrzeæ. 
W³o¿yæ do miski. Dodaæ drobo 
poszatkowane liœcie sa³aty, szczypiorek, 
koperek oraz obrany i przeciœniêty przez 
praskê lub drobno starty czosnek. Dodaæ 
kefir, doprawiæ sol¹ oraz pieprzem i 
wymieszaæ. Sch³odziæ w lodówce.

Tomasz, zwany tak¿e Didymos (tzn. bliŸniak), 
nale¿a³ do œcis³ego grona Dwunastu Aposto³ów. 
Ewangelie wspominaj¹ go, kiedy jest gotów 
pójœæ z Jezusem na œmieræ (J 11,16); w 
Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 
14,5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze 
sceptycyzmem wk³ada rêkê w bok Jezusa (J 
20,19-29); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest 
œwiadkiem cudownego po³owu ryb po 
zmartwychwstaniu Jezusa (J 21,2). Osob¹, œw. 
Tomasza Aposto³a wyj¹tkowo zainteresowa³a 
siê tradycja chrzeœcijañska. Pisze o nim wiele 
Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk 
Koœcio³a, Rufin z Akwilei, œw. Grzegorz z 
Nazjanzu, œw. Ambro¿y, œw. Hieronim i œw. 
Paulin z Noli. Wed³ug ich relacji œw. Tomasz 
mia³ g³osiæ Ewangeliê najpierw Partom (obecny 
Iran), a nastêpnie w Indiach, gdzie mia³ ponieœæ 
œmieræ mêczeñsk¹ w Calamina w 67 r. Jako 
miejsce pochówku podawany jest Mailapur 
(przedmieœcie dzisiejszego Madrasu). Jednak 
ju¿ w III wieku jego relikwie przeniesiono do 
Edessy, potem na wyspê Chios, a w roku 1258 
do Ortony w Italii.Wed³ug Biblii nie by³o go 
podczas ukazania siê zmartwychwsta³ego 
Chrystusa aposto³om. Gdy potem opowiadali 
mu o tym, nie chcia³ im uwierzyæ, ale postawi³ 
warunek, ¿e uwierzy, kiedy sam zobaczy Jezusa 
i dotknie Jego ran. Gdy Jezus pojawi³ siê 
ponownie, poprosi³ nieufnego Tomasza, aby 
w³o¿y³ palce w miejsca po zadanych ranach. 
Tomasz zdumiony wypowiedzia³ s³owa: Pan 
mój i Bóg mój. W jêzyku potocznym niewierny 
Tomasz sta³ siê synonimem sceptyka. W 
Koœciele Katolickim Œw. Tomasz Aposto³ 
wspomniany jest 3 lipca (œwiêto)        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 czerwcowe w poniedzia³ek i wtorek  po Mszy œw. 
    godz.15.30, transmitowane równie¿ przez nasz¹ telewizjê kablow¹ Pro-Art oraz przez 
    nasz¹ stronê internetow¹ On-line. 
2.  ¯yczymy Wszystkim udanego wypoczynku i mi³ych
     wra¿eñ.  Informujemy, ¿e w c

-  W pi¹tek i sobotê 
    Msze œw. bez zmian. W niedzielê Msza œw. wieczorna o godz. 20.00, a nie o godz. 18. 30.
3. Informujemy, ¿e zosta³ wykonany projekt pod Drogê Krzy¿ow¹ wokó³ koœcio³a
    i przyst¹pimy do prac montowania poszczególnych stacji. Mile widziani sponsorzy
    podstaw pod poszczególne 15 stacji. 
4. 
    W naszym Sanktuarium Msze œw. jak w œwiêto zniesione o godzinie 7.30, 9.00, 15.30, 
    17.00  i 18.30. 
5. Przypominamy o zbiórce  zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego w dniu 30
    czerwca (wtorek) o godz.14.00. na parkingu przy naszym koœciele, przy wjeŸdzie z ulicy 
    Limanowskiego po prawej stronie. 
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. SpowiedŸ œw. 
    w pi¹tek o godz. 18.00 – 18.30 i tradycyjnie 15 minut przed Mszami œw.
7. W zwi¹zku z epidemi¹ organizatorzy 86 Poznañskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê
    informuj¹, ¿e:
    - jedyn¹ form¹ pielgrzymki bêdzie „Sztafeta” ksiê¿y, którzy ka¿dego dnia bêd¹ 
       doje¿d¿aæ na konkretny odcinek trasy, a po jego przejœciu wróc¹ do swoich parafii. 
    - ka¿dego dnia na Facebooku Pielgrzymki proponujemy transmisjê modlitw i Mszy œw. 
    - konferencje w temacie pielgrzymki oraz bie¿¹ce informacje bêd¹ dostêpne na  
      stronach: www.pielgrzymka.archpoznan.pl  oraz 
                       https://www.facebook.com/PoznanskaPielgrzymka
     - w zwi¹zku z nieobecnoœci¹ pielgrzymów na trasie nie s¹ organizowane noclegi ani posi³ki
     - organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, 
        którzy w minionych latach goœcili 
        pielgrzymów i przygotowywali posi³ki.
8. 

9. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania 
    i lektury prasy katolickiej

Rozpocz¹³ siê czas wakacji i urlopów.

nie bêdzie Mszy œw. o godz. 18.30.

W poniedzia³ek, 29 czerwca przypada Uroczystoœæ Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a. 

Na dzieñ dzisiejszy, Pielgrzymka od 24-28 
    sierpnia nie ulega zminie - po rozmowie 
    z Panem Stanis³awem naszym Pilotem.

zasie wakacji Msze œw. w lipcu i sierpniu od poniedzia³ku 
    do czwartku o godz. 7.30 i 15.30 


