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Panie przymnó¿ nam wiary
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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia: £k. 17,5 - 10    
27 Niedziela zwyk³a 

Aposto³owie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzek³: «Gdybyœcie mieli wiarê jak 
ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie: „Wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê w 
morze”, a by³aby wam pos³uszna. Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze lub pasie, powie mu, 
gdy on wróci z pola: „PójdŸ zaraz i si¹dŸ do sto³u”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj 
mi wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem i napijê siê, a potem ty bêdziesz jad³ i pi³”? 
Czy okazuje wdziêcznoœæ s³udze za to, ¿e wykona³ to, co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „S³udzy nieu¿yteczni 
jesteœmy; wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ”».
Oto S³owo Pañskie. 

Dzisiejsze czytania mszalne ukazuj¹ nam dwie bardzo konkretne postawy, które s¹ bliskie 
ludziom rozdartym pomiêdzy œwiadomoœci¹ „Jak powinno byæ?” a „Jak jest?”. Pierwsza 
postawa zosta³a ukazana w ksiêdze proroka Habakuka. Bardzo czêsto wielu z nas myœli 
podobnie: „Dok¹d¿e, Panie, wzywaæ Ciê bêdê, a Ty nie wys³uchujesz?”. Mo¿e wielu i 
dzisiaj uto¿samia siê ze s³owami: „Krzywda mi siê dzieje, a Ty nie pomagasz”. Wtedy 
wszystkie lêki, problemy pomna¿aj¹ siê, a cz³owiek czuje siê opuszczony, samotny, 
zdradzony. Taka sytuacja prowadzi w konsekwencji do niewiary.Mo¿e istnieæ jednak 
druga postawa, ukazana w dzisiejszym czytaniu z Listu Œwiêtego Paw³a do Tymoteusza: 
„Przypominam ci, abyœ rozpali³ na nowo charyzmat Bo¿y, który jest w tobie [...] Bóg da³ 
ducha mocy i mi³oœci, i trzeŸwego myœlenia”, a zatem da³ nam ³askê. Jest to postawa 
pewnoœci, ¿e Pan jest z nami, jest po naszej stronie. W tym kontekœcie jak¿e niepokoj¹ce s¹ 
s³owa dzisiejszej Ewangelii, w której po s³owach proœby: „Przymnó¿ nam wiary”, 
Chrystus mówi o mocy zawierzenia, które potrafi przesadziæ morwê. Co trzeba uczyniæ, 
aby mieæ tak¹ wiarê? Nasuwaj¹ siê trzy konkretne odpowiedzi.Prawdziwa wiara wtedy 
przenosi góry, kiedy weryfikuje na co dzieñ ¿ycie. Romano Guardini napisa³ kiedyœ 
piêkne s³owa, które mog¹ siê staæ dobr¹ ilustracj¹ powy¿szych rozwa¿añ: „Najg³êbszy 
sens naszego ¿ycia polega na spalaniu siê w prawdzie i mi³oœci do Boga, podobnie jak 
œwieca, która spala siê w œwietle i p³omieniu”.  Œwiêty Jan Maria Vianney tak mówi³ do 
swoich wiernych: „Radoœæ nale¿y do tych, którzy daj¹, a jeszcze bardziej do tych, którzy 
daj¹ siebie”. Prawdziwa wiara przymusza do postawy dawania siebie, a temu towarzyszy 
radoœæ. Trzeba siê radowaæ z mo¿liwoœci ofiarowania siebie innym. Mo¿e dopiero po 
naszej œmierci ktoœ doceni tê ofiarê. Jak¿e czêsto docenia siê kogoœ wtedy, gdy go ju¿ nie 
ma. Prawdziwa wiara niesie ze sob¹ radoœæ. Smutek jest zaprzeczeniem g³êbokiej wiary. 
Nie dajmy sobie odebraæ wewnêtrznej radoœci, która jest bodŸcem do ¿ycia Bogiem.
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£aski pe³na
N a j œ w i ê t s z a  M a r y j a  P a n n a  j e s t  
rozdawczyni¹ wszelkich ³ask – taka wiedza 
funkcjonuje i ma siê dobrze wœród 
katolików, jednak problemy zaczynaj¹ siê 
wraz ze wcieleniem s³owa w ¿ycie. 
Niepokalana jest najpewniejsz¹ drog¹ do 
tego, by w ka¿dym s³owo sta³o siê cia³em – 
tak jak u Niej. PrzejdŸmy wiêc od teorii do 
praktyki i przypomnijmy sobie, ¿e zanim 
Bóg móg³ staæ siê cz³owiekiem, Maryja 
musia³a powiedzieæ tak. Ty te¿ chcesz mówiæ 
Bogu tak? To zacznij kurczowo trzymaæ siê 
T e j ,  k t ó r a  j e s t  ³ a s k i  p e ³ n a .
Wszystko zaczê³o siê od s³awnego fiat – tak. 
Najœwiêtsza Maryja Panna przyjê³a Wolê 
Bo¿¹ i zosta³a Matk¹ Wcielonego S³owa. Jak 
siê tak g³êbiej zastanowiæ nad tym, ¿e 
pierwsze "tak" Maryi by³o zaledwie 
pocz¹tkiem jej drogi, to perspektywa ulega 
ca³kowitej odmianie, przynajmniej w moim 
przypadku tak by³o. ¯ycie zgodnie z Wol¹ 
Bo¿¹ to nie tylko jedna decyzja, ale styl 
¿ycia, a w³aœciwie decyzja, by codziennie 
wybieraæ œwiêtoœæ. Œwiêty Maksymilian 
Kolbe scharakteryzowa³ pe³nienie Woli 
Bo¿ej w nastêpuj¹cy sposób: “A na czym 
polega œwiêtoœæ ? – zapyta³ pewnego dnia 
m³ody zakonnik o. Maksymiliana Kolbego. – 
Daj mi, dziecko, kawa³ek kredy. Zaraz 
wypiszê wam na tablicy formu³kê œwiêtoœci. 
Zobaczycie, ¿e to wcale nietrudna rzecz”. I 
napisa³ : ” w = W ” . Oto formu³ka œwiêtoœci, 
niezawodna. Kto j¹ zastosuje w ¿yciu, 
uœwiêci siê na pewno. – A co oznaczaj¹ te 
litery ? – To takie proste: ma³e “w” to nasza 
ludzka wola . Du¿e “W” to wola Bo¿a. Gdy te 
“w” id¹ wbrew sobie, wtedy jest Ÿle, wtedy 
nie ma mowy o œwiêtoœci. Je¿eli natomiast 
z³¹czysz je znakiem równoœci, je¿eli 
uto¿samisz w³asn¹ wolê z wol¹ Bo¿¹ wtedy, 
drogie dzieci, œwiêtoœæ pewna. Czego¿ 
b o w i e m  c h c e  B ó g  ?
¯ebyœ by³ œwiêty. Je¿eli ty chcesz tego 
samego co  Bóg,  bêdziesz  œwiêty”

Maryja drog¹
Niepokalana zgodzi³a siê byæ Matk¹ Syna 
Bo¿ego i klamka zapad³a, mówi¹c 
kolokwialnie. Oznacza³o to wejœcie na 
drogê piêknej œwiêtoœci, czyli ¿ycia 
zgodnego z Wol¹ Bo¿¹. W zwi¹zku z tym 
misja Maryi dopiero siê zaczyna³a i ca³e jej 
¿ycie by³o potwierdzeniem tej pierwotnej 
zgody na macierzyñstwo. Niepokalana jest 
wiêc jednym wielkim TAK – a owa zgoda 
sta³a siê jej stylem ¿ycia. Jak czêsto w 
naszym ¿yciu podejmujemy jak¹œ decyzjê, 
a póŸniej kombinujemy subtelnie i na 
wszystkie strony, ¿eby przesun¹æ granicê? 
Wybraliœmy i  teraz przynajmniej 
wypada³oby wytrwaæ w decyzji. Nieraz 
bywa to trudne, bo moment naszego 
wyboru wynika³ z emocji, które po kilku 
dniach gasn¹. Byæ mo¿e gruntownie 
przemyœleliœmy to, co chcemy zrobiæ, ale 
troski doczesne, sk³onnoœæ do z³a, pokusy 
nieprzyjaciela i wszystkie przeciwnoœci, 
które drogi czytelniku teraz wymyœlisz i tu 
wstawisz, trzymaj¹ za rêce, nogi i pas i nie 
chc¹ puœciæ? Regu³y nie ma. Ilu ludzi, tyle 
sytuacji. Na szczêœcie wszystkie sytuacje i 
wszyscy ludzie maj¹ wspólny mianownik – 
Najœwiêtsza Maryja Panna. Ona jest wszak 
matk¹ wszystkich. Oddanie w jej rêce 
naszego ¿ycia to najpewniejsza lokata na 
¿ycie wieczne. Maryja jest przecie¿ ³aski 
p e ³ n a .
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

B³. Sancja Szymkowiak 

Za najmniejsze 
umartwieniezmys³ów Jezus p³aci 

hojnie – w mi³oœci Jezusa 
znajdziemy wszystko: mi³oœæ matki, 

ojca, dziecka.

Z tego powodu, ¿e jestem w z³udzeniu, postanowi³am unikaæ 
wewnêtrznie Boga – lêkaj¹c siê z³udzeñ. Jednak laska Bo¿a 
œciga³a mnie na ka¿dym kroku. A wtenczas kiedy siê najmniej 
spodziewa³am, Bóg przemawia³ do mnie.

 (Dz 38)
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Mateusz Bednarek 

¯eby nie byæ go³os³ownym, spójrzmy, co 
pisze O. Augustyn Pelanowski. "Matka 
œ w i ê t e g o  B e r n a r d a  z  C l a i r v a u x ,  
b³ogos³awiona Aletta, odda³a go jeszcze jako 
ch³opca Matce Jezusa. Gdy umar³a, Bernard 
poprosi³ Maryjê, by Ona by³a teraz Jego 
Matk¹ – i sta³o siê. Œmieræ matki, strata 
ukochanej osoby, wrzuci³a Bernarda w 
pustyniê uczuæ. Pustynia jednak sta³a siê 
n iebem.  Bernard  z  poœp iechem i  
zdecydowaniem za³o¿y³ 68 opactw. Sta³ siê 
doradc¹ królów i papie¿y, napisa³ mnóstwo 
piêknych i mistycznych tekstów, nazywano 
go niekoronowanym królem Europy. Oto 
skutki oddania siê Maryi. Równie¿ Karolowi 
Wojtyle umar³a matka i on te¿ poprosi³ 
Maryjê, by sta³a siê Jego matk¹. Biedny 
p r a c o w n i k  S o l v a y u ,  c h o d z ¹ c y  w  
drewniakach z pustk¹ w sercu, zawêdrowa³ 
wysoko, a¿ do Watykanu i œwiêtoœci. To 
dzia³a, Ona wszystko zmienia w ¿yciu, Ona 
zmienia w ogóle ¿ycie! Ka¿dy, kto siê Jej 
odda w ca³oœci, bez reszty mo¿e liczyæ tylko 
na jedno: na elewacjê swojego istnienia do 
nieba – a tu, na ziemi, na przemianê, która 
sprawi, ¿e przez nasze oblicze zacznie 
przeb³yskiwaæ Oblicze Jezusa."(Pelanowski 
A., Uszczêœliwiæ Boga, Kraków 2018, s. 114.)
 Maryja obecna w Koœciele
Najœwiêtsza Maryja Panna jest silnie obecna 
w pobo¿noœci Koœcio³a, zdaje siê, ¿e 
polskiego zw³aszcza. Na czeœæ Niepokalanej 
powsta³o ca³e mnóstwo tekstów, modlitw i 
natchnionych dzie³. Równie¿ papie¿e 
opisywali Najœwiêtsz¹ Dziewicê, jako Tê, 
która jest pe³na ³aski i gotowa pomóc na 
drodze zbawienia. Leon XII w encyklice 
Supremi Apostolatus Officio, w punkcie 5. 
pisze: "W warunkach wzbudzaj¹cych 
niepokój i obawy, katolicy zawsze uwa¿ali za 
rzecz pierwszorzêdn¹ i uroczyst¹, uciekaæ siê 
do Maryi, polegaj¹c na macierzyñskiej Jej 
dobroci. To zaœ ukazuje nie tylko 
najpewniejsz¹ nadziejê, lecz wprost 
ca³kowit¹ ufnoœæ, któr¹ Koœció³ katolicki 
zawsze i s³usznie pok³ada³ w Bo¿ej 
Rodzicielce.

Zaprawdê, Dziewica wolna od zmazy 
pierworodnej, wybrana na Matkê Boga i 
przez to samo uczestnicz¹ca z Nim w sprawie 
zbawienia rodzaju ludzkiego, tak wielk¹ ma 
moc i ³askê u swego Syna, ¿e wiêkszej nigdy 
nie dost¹pi³ i nie mo¿e dost¹piæ nikt z ludzi, a 
nawet anio³ów. Gdy nadto najmilsz¹ i 
najprzyjemniejsz¹ rzecz¹ dla Niej jest 
udzielaæ pomocy i pociechy tym, którzy J¹ o 
to usilnie prosz¹, niew¹tpliwie o wiele 
chêtniej zechce siê sk³oniæ i prawie poœpieszy 
na g³os mod³ów ca³ego Koœcio³a". Chyba nie 
potrzeba wiêkszej zachêty. Maryja jest 
gwarantem osobistego i narodowego 
pod¹¿ania drog¹ ku wiecznoœci. Znane s¹ 
interwencje Niepokalanej np. pod Lepanto 
czy w 1920 roku w trakcie Bitwy 
Warszawskiej. O osobistych œwiadectwach 
cudów, czy wstawiennictwa Maryi mo¿na 
us³yszeæ wszêdzie - Maryja jest przecie¿ ³aski 
pe³na. Zapraszamy na paŸdziernikowe 
nabo¿eñstwa ró¿añcowe.
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   7.30 + Ewa Kowalczyk
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Helena i Tadeusz Nizio
18.30 ZA ZMAR£YCH 

  7.30 + Tadeusz    Gabriel 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Józef (w I rocznicê œm). i za zmar³ych  
          z rodziny Bochniaków, Urbaniaków, 
          Dziubaczyków i Sad³ów 
15.30 + Maria Turek 
18.30 + Jerzy Szkudlarek 

  7.30 + Czes³awa  Sieraczek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Jan Perz ( 25 rocz. œm) i zmarli z rodziny 
          Pichetów i Perzów 
15.30 + Kazimierz  KaŸmierczak 
18.30 W intencji Bogu wiadomej
       

  7.30 + Teresa  Cierpka 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Czes³aw Abramowski 
15.30 + Marian Matuszkiewicz (4 rocz. œm.)
18.30 + Ryszard  Forycki

  7.30 + Artur   Nie³acny 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Artur    Dybioch 
18.30 +Jan  Franz
18.30 + Zdzis³aw Walczak (15 rocz. œm.) 
          i za zmar³ych  z rodziny   

  7.30 + Jolanta  Marciniak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + £ucja   JóŸwiak 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Genowefa   Piskorska (3 rocz. œm.) 
18.30  + Ewa   Gaworska (5 rocz. œm.) i zmar³ych
           z rodziny  Gaworskich 

  7.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie oraz opiekê Matki Bo¿ej 
          dla Alicji i Jana z okazji 40 rocznicy œlubu 
  9.00 + Marian   Zuszek (8 rocz. œm.) 
  9.00 + Edward Wolczyñski
10.30 + Jdwigê Bocianowsk¹ i zm. z Rodziny 
          Bocianowskich i Olejników
12.00 + Franciszek Marczak (31rocz. œm.)
          + Zygmunt Kois
12.00 Roczek Poli - Heleny

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Florentyna Wawrzykowska
18.00 Ró¿aniec   Fatimski 
18.30 + Stefan   Cepa 
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MOHU R P tron tygodniaa
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej 

Œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej czczone 
jest 7 paŸdziernika. Dzieñ ten jest rocznic¹ 
bitwy pod Lepanto (1571), w której pañstwa 
Œwiêtej Ligi skupione wokó³ Pañstwa 
Koœcielnego pokona³y flotê Imperium 
Osmañskiego. Papie¿ Pius V og³osi³ w 1572 
roku ten dzieñ œwiêtem Matki Bo¿ej 
Zwyciêskiej. Rok póŸniej, decyzj¹ papie¿a 
Grzegorza XIII zmieniono nazwê na Œwiêto 
Ró¿añca. W roku 1883 Leon XIII 
wprowadzi³ do Litanii Loretañskiej 
wezwanie "Królowo Ró¿añca œwiêtego - 
módl siê za nami", a w dwa lata póŸniej 
zaleci³, by w koœcio³ach odmawiano 
ró¿aniec przez ca³y paŸdziernik.   Od 1969 
roku, decyzj¹ Paw³a VI, 7 paŸdziernika 
obchodzone jest œwiêto Matki Bo¿ej 
Ró¿añcowej. Na œwiecie znajduj¹ siê liczne 
miejsca nazywane sanktuarium Matki 
Bo¿ej Ró¿añcowej. W du¿ej czêœci s¹ to 
o œ r o d k i  z w i ¹ z a n e  z  z a k o n e m  
dominikañskim, w którym modlitwa 
ró¿añcowa ma szczególne znaczenie i 
wed³ug legendy za³o¿yciel dominikanów – 
Dominik Guzmán – otrzymaæ mia³ ró¿aniec 
od Matki Bo¿ej w objawieniu jakiego 
doœwiadczy³. Wspó³czeœnie kult modlitwy 
ró¿añcowej zwi¹zany jest z kultem i 
objawieniami Najœwiêtszej Maryi Panny z 
Lourdes oraz Matki Bo¿ej Fatimskiej. 
Jednym z przes³añ przekazanych w czasie 
objawieñ by³a proœba o nieustann¹ 
modlitwê ró¿añcow¹.           K. R.

- Mama pyta Jasia:
- Co dziœ robi³eœ na podwórku?
- Udawa³em ptaka.
- A co robi³eœ - œpiewa³eœ czy æwierka³eœ?
- Jad³em robaki.

- Nauczycielka pyta w szkole Jasia:
- Jasiu, co to jest kometa?
- To gwiazda z ogonem
- Dobrze, a czy potrafisz daæ przyk³ad komety?
- Myszka Miki

- Pani na lekcji jêzyka polskiego pyta Jasia:
- Jasiu podaj dwa zaimki osobowe.
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze szóstka.
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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. Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe przez ca³y tydzieñ przed Msz¹ œw. wieczorn¹ 
    o godz. 18.00. 
    W niedzielê, 13 paŸdziernika odmawiaæ bêdziemy 
    Procesja po Mszy œw. wieczornej. 
    Dzieci zapraszamy na ró¿aniec po³¹czony z obrzêdem Komunii œwiêtej od poniedzia³ku do
    pi¹tku o godz.17.00.
2. W przysz³¹ niedzielê, 13 paŸdziernika obchodziæ bêdziemy XIX Dzieñ Papieski pod has³em:
    W tym dniu ministranci przeprowadz¹ zbiórkê przed koœcio³em na
    Papieski Fundusz Stypendialny dla zdolnej m³odzie¿y z ubogich rodzin naszej diecezji. 
    Z uwagi na to wyj¹tkowo, sk³adka na nasze Sanktuarium bêdzie przeniesiona na III
    Niedzielê miesi¹ca tj.20 paŸdziernika. 
3.W poniedzia³ek,  modliæ siê bêdziemy w tym
    dniu za wszystkich nauczycieli, wychowawców i katechetów. 
4. mo¿na zg³aszaæ na kolejny rok Biurze Parafialnym 
    w godzinach urzêdowania. Ró¿aniec w intencji tych zmar³ych odmawiaæ bêdziemy w ka¿dy
    ostatni pi¹tek miesi¹ca o godz. 17.45, Msza œw. o godz.18.30, pocz¹wszy od ostatniego pi¹tku
    listopada tego roku. 
5. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
    œwiece Jubileuszowe z aplikacj¹ naszego koœcio³a, rêcznie malowane Jubileuszowe
   Kalendarze przedstawiaj¹ce w obrazach historiê naszej Parafii, cegie³ki na posadzkê naszego
   koœcio³a, pami¹tkowe magnesy oraz limitowana seria Jubileuszowych widokówek z naszego
   Sanktuarium z pami¹tkow¹ pieczêci¹ i ró¿añce jubileuszowe.
6. Zmarli w miesi¹cu wrzeœniu: + Maria Pawlarczyk, + Dariusz Janowski, + Marianna
    Kaczmarek, +Jadwiga P³óciennik, + Bo¿ena  Grzenkowicz, + Janusz  Porczyñski, 
   + Kazimierz  Banaszak. 

Ró¿aniec Fatimski o godz 18.00.

„Wstañcie, chodŸmy”.

14 paŸdziernika przypada Dzieñ Nauczyciela,

Zmar³ych na wymienianki roczne 


