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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:   £k. 18,1 - 8    
29 Niedziela zwyk³a 

Powiedzia³ im te¿ przypowieœæ o tym, ¿e zawsze powinni modliæ siê i nie ustawaæ:  «W pewnym 
mieœcie ¿y³ sêdzia, który Boga siê nie ba³ i nie liczy³ siê z ludŸmi.  W tym samym mieœcie ¿y³a 
wdowa, która przychodzi³a do niego z proœb¹: "Obroñ mnie przed moim przeciwnikiem!" Przez 
pewien czas nie chcia³; lecz potem rzek³ do siebie: "Chocia¿ Boga siê nie bojê ani z ludŸmi siê nie 
liczê,  to jednak, poniewa¿ naprzykrza mi siê ta wdowa, wezmê j¹ w obronê, ¿eby nie 
przychodzi³a bez koñca i nie zadrêcza³a mnie"». I Pan doda³: «S³uchajcie, co ten 
niesprawiedliwy sêdzia mówi.  A Bóg, czy¿ nie weŸmie w obronê swoich wybranych, którzy 
dniem i noc¹ wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie zwleka³ w ich sprawie?  Powiadam wam, ¿e prêdko 
weŸmie ich w obronê. Czy jednak Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê na ziemi, gdy przyjdzie?»  
Oto S³owo Pañskie

Jezus w przypowieœci o surowym sêdzim, który z irytacji, a nie z mi³osierdzia, bierze w obronê 
wdowê, zaprasza do wytrwa³oœci w modlitwie. Wytrwa³oœæ to pochodna mêstwa, która polega na 
realizowaniu pewnego d³ugotrwa³ego dobra pomimo napotykanych trudnoœci, przeszkód i 
przeciwnoœci. Takim dobrem jest niew¹tpliwie modlitwa - pielêgnowanie relacji z Bogiem i 
oddawanie Mu czci. 

"Jak d³ugo Moj¿esz trzyma³ rêce podniesione do góry, Izrael mia³ przewagê. Gdy zaœ rêce 
opuszcza³, mia³ przewagê Amalekita" (Wj 17, 11).

"Zawsze powinni siê modliæ i nie ustawaæ" (£k 18, 1). 

Obrazy biblijne czêsto trafnie odzwierciedlaj¹ nasze ludzkie doœwiadczenie. Tak te¿ jest ze scen¹ 
walki Izraelitów z Amalekitami z modl¹cym siê Moj¿eszem w tle. Jozue i ¿o³nierze na polu bitwy to 
ta czêœæ ¿ycia, zwykle znaczna, w której poœwiêcamy siê dzia³aniu, tworzeniu, zarabianiu, uczeniu 
siê, codziennym obowi¹zkom. Istnieje wiele przeszkód, które utrudniaj¹ modlitwê: zmêczenie, 
zagonienie, nadmiar obowi¹zków, kwitowany brakiem czasu i chêci, troski, chêæ doœwiadczenia 
wszystkiego i zarazem trudnoœæ w rezygnacji z okreœlonych dóbr, przerost wymiaru zewnêtrznego 
nad wewnêtrznym wymiarem ¿ycia, z³e przyzwyczajenia, niew³aœciwy u¿ytek telewizji czy 
Internetu, niewra¿liwoœæ na kulturê, przekonanie o byciu niezast¹pionym, narzucaj¹ce siê w chwili 
ciszy nieprzyjemne uczucia i myœli, urazy i rany, niezdolnoœæ do przebaczenia, w koñcu brak 
wewnêtrznej motywacji i wiary. Czêœæ z tych przeszkód mo¿na wyeliminowaæ, a na niektóre nie 
mamy prawie ¿adnego wp³ywu. Ale nie sposób siê modliæ przechodz¹c nad tym wszystkim do 
porz¹dku dziennego, jakbyœmy ¿yli w dwóch ró¿nych œwiatach: na modlitwie jestem taki, a poza ni¹ 
zupe³nie inny. Prawda jest taka, ¿e wszêdzie pozostajê taki sam. Chwila d³u¿szej modlitwy, prostej 
rozmowy z Bogiem, rozwa¿enia S³owa Bo¿ego, spaceru, czy po prostu posiedzenia w ciszy bez 
specjalnego produkowania wra¿eñ, pozwala nam spojrzeæ na to, co robimy z dystansu. Bo 
powiedzmy sobie szczerze, nie wszystko, co robimy, to sprawy najwy¿szej wagi. Nawet jeœli tak 
mniemamy. Jedne rzeczy robimy z przyzwyczajenia. Inne, bo nam na nich zale¿y, jeszcze inne, bo 
musimy, albo dla zabicia czasu. Ka¿dy z nas ma w ¿yciu priorytety i wed³ug nich postêpuje, nawet 
nie zdaje sobie z nich w pe³ni sprawy. Gdy przychodzi do modlitwy, oczywiœcie zaraz pojawia siê ca³a 
seria usprawiedliwieñ, ¿e nie mamy czasu 
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VPOTÊGA RÓ¯AÑCA PRZED WYSTAWIONYM
            NAJŒWIÊTSZYM SAKRAMENTEM 

Dzia³o siê to w Polsce w czasie II wojny 
œwiatowej. Ci¹gle trzeba o tym mówiæ, 
szczególnie m³odzie¿y, co czynili Niemcy w 
Polsce w czasie II wojny. Jakiej ruinie uleg³a 
ca³a Polska; spalone wioski, miasta, 
zniszczone fabryki. Ile milionów ludzi zginê³o 
w Polsce w czasie wojny (35 mln Polaków by³o 
w 1939r. 
Pojawienie siê ¿o³nierzy niemieckich w jakiejœ 
miejscowoœci oznacza³o œmieræ nawet wielu 
mieszkañców. Bardzo czêsto ¿o³nierze 
niemieccy, którzy przyjechali do jakiejœ 
miejscowoœci strzelali do napotkanych na ulicy 
ludzi tak jak do zwierz¹t w lesie. S¹ w Polsce 
miejscowoœci, parafie, które straci³y nawet do 60 
?  80% mieszkañców. 

JEST TYLKO JEDNA PARAFIA W 
POLSCE, KTÓREJ MIESZKAÑCY NIE 
Z A Z N A L I  W / W  N I E S Z C Z Ê Œ Æ  I  
TRAGEDII 

Nikt z tej parafii nie zgin¹³ w czasie wojny!
Wszyscy ¿o³nierze powrócili z wojny do swoich 
r o d z i n !
Przez ca³y czas wojny, ¿aden Niemiec nie 
p r z e k r o c z y ³  g r a n i c y  t e j  p a r a f i i !
TO JEST CUD! Jak to siê sta³o, ¿e ta parafia 
dozna³a tego cudu? 

Parafia ta nazywa siê Garnek. Le¿y w centrum 
Polski, oko³o 70 km od Warszawy. W 1939r. 
liczy³a 7 tys. mieszkañców. Dnia 1.IX. 1939r. 
gdy Niemcy zaatakowa³y Polskê w parafii w/w 
proboszczem by³ bardzo m¹dry i pobo¿ny 
kap³an. W tym tragicznym dniu w tamtejszym 
koœciele zgromadzi³o siê trochê ludzi na Mszy 
œwiêtej  by³ to pierwszy pi¹tek miesi¹ca. 

Proboszcz do zgromadzonych w koœciele 
ludzi powiedzia³ wtedy takie s³owa: Dziœ 
Niemcy pod wodz¹ Hitlera zaatakowa³y 
Polskê. 

Hitler to cz³owiek opêtany przez szatana. 
Hitler wyrz¹dzi straszliwe z³o Polsce i ca³ej 
Europie. Zgin¹ miliony ludzi, Europa 
ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy jest 
jakiœ ratunek? Czy mo¿emy unikn¹æ œmierci, 
uratowaæ nasze domy, gospodarstwa, 
zak³ady pracy ? Tak, jest ratunek ! Tym 
ratunkiem jest ró¿aniec przed wystawionym 
w monstrancji Najœwiêtszym Sakramentem 
! Od dzisiaj, a¿ do koñca wojny, (nie wiemy 
ile bêdzie trwaæ ta wojna), ka¿dego dnia w 
naszym koœciele bêdzie odmawiany 
R ó ¿ a n i e c  p r z e d  w y s t a w i o n y m  
Najœwiêtszym Sakramentem. Zapraszam 
wszystkich ka¿dego dnia na to nabo¿eñstwo. 
Wojna trwa³a 6 lat, Ró¿aniec w koœciele 
trwa³ 6 lat. Proboszcz poda³ ludziom godz. 
nabo¿eñstwa. Na to nabo¿eñstwo ludzie 
zaczêli przychodziæ. Odmawiali cz¹stkê 
Ró¿añca (5 tajemnic) po Ró¿añcu proboszcz 
udziela³ b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym 
Sakramentem. Pocz¹tkowo ludzi by³o 
niewiele, ale w miarê up³ywu wojny 
przychodzi³o coraz wiêcej. Koœció³ 
codziennie by³ zape³niony ludŸmi. Gdy 
spostrze¿ono, jaka jest potêga tego 
nabo¿eñstwa, tzn. ¿e nikt z tej parafii nie 
zgin¹³ (w innych zginê³o ju¿ wielu), na 
Ró¿aniec codziennie gromadzi³o siê tyle 
ludzi, ¿e koœció³ nie móg³ wszystkich 
pomieœciæ!  
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

B³. Sancja Szymkowiak 

O, jak dobrze podczas rozmowy wzywaæ Jezusa na pomoc. O, jak dobrze 

wypraszaæ sobie ³aski posi³kuj¹ce w chwili pokoju. Najwiêcej siê lêkam takich 

rozmów niby poufnych, trzeba mieæ wtenczas wiele œwiat³a Bo¿ego, aby 

wtenczas rozmawiaæ z po¿ytkiem dla owej duszy i dla siebie. Bóg jednak 

dopomaga, ale trzeba Go o to prosiæ, niech sobie nikt za bardzo nie ufa.

(Dz 1495)

Trzeba siê æwiczyæ w pos³uszeñstwie aby 
nabyæ i inne cnoty. W pos³uszeñstwie 
o d d a j e m y  B o g u  t o ,  c o  m a m y  
najszlachetniejszego, najistotniejszego, 
najcenniejszego – swoj¹ w³asn¹ wolê. 
Gdy spe³niamy œlub pos³uszeñstwa, to 
wype³nimy i pozosta³e sluby.
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Nie by³o w Polsce miejscowoœci, do której by nie 
dotarli ¿o³nierze niemieccy w czasie wojny. 
Nawet do najdalej po³o¿onych wiosek, 300 
? 400 km od Warszawy. Docierali nawet do tych 
wiosek, które nie mia³y szosy (doje¿d¿ali 
koñmi), a ta parafia jest w centrum Polski, tak 
blisko Warszawy. A wiêc: JAK WIELKA JEST 
POTÊGA MODLITWY RÓ¯AÑCOWEJ W 
KOŒCIELE PRZED WYSTAWIONYM 
NAJŒWIÊTSZYM SAKRAMENTEM! 

Z tej parafii przed IX 1939r. wielu m³odych 
mê¿czyzn zosta³o zmobilizowanych do wojska. 
Jedni walczyli (we wrzeœniu 1939r). z 
Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie 
zgin¹³ na froncie! Czêœæ z nich wróci³a do 
domów po ustaniu walk, czêœæ dosta³a siê do 
niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, inni 
w rosyjskich, równie¿ na dalekiej Syberii. 
Wszyscy powrócili do swoich rodzin ! A wiêc 
cudown¹ opiek¹ w/w modlitwy zostali otoczeni 
¿o³nierze z tej parafii, którzy byli nawet 
kilkanaœcie tys. km od niej (Syberia). 

Jak to wszystko zrozumieæ? Jak to wszystko 
wyt³umaczyæ? Mo¿na stwierdziæ z ca³¹ 
pewnoœci¹, ¿e Ró¿aniec w koœciele przed 
wystawionym w monstrancji Najœwiêtszym 
Sakramentem jest wielk¹ potêg¹. Okaza³ siê 
silniejszy, ni¿ wszystkie bomby, czo³gi, armaty, 
karabiny maszynowe itp. Silniejszy ni¿ ca³a 
potêga hitlerowskich Niemiec. 

Czy tylko w czasie wojny? A czy dziœ nie ma ju¿ 
tej samej mocy, potêgi, skutecznoœci w innych 
dziedzinach ludzkiej egzystencji? Wstêpn¹ 
informacjê poda³ +ks.Bp Zbigniew Kraszewski 
na spotkaniu Kap³añskiego Ruchu Maryjnego. 

na podstawie : Fronda..pl

Problemy,  które  musi  rozwi¹zaæ  
wspó³czesny œwiat, s¹ z ludzkiego punktu 
widzenia nie do rozwi¹zania. Jak 
doprowadziæ do sprawiedliwego podzia³u 
dóbr? Jak zlikwidowaæ bezrobocie? Jak 
zatrzymaæ proces degradacji œrodowiska? 
Jak postawiæ tamê fali aborcji, eutanazji? 
Co uczyniæ, by ludzkoœæ powróci³a do 
zdrowych zasad moralnych? Nikt nie zna 
odpowiedzi na te pytania. Ale problemy te 
mog¹ zostaæ rozwi¹zane, gdy damy jeszcze 
raz szansê Maryi, której wstawiennictwo u 
Boga wyjednuje cuda. Czy Pokutna 
Krucjata Ró¿añcowa, licz¹ca dziœ 700 tys. 
cz³onków, wyb³aga cud? Jej moderator 
duchowy, o. Benno Mikocki, pisze: 
„Wielkie wyzwania naszych czasów s¹ te¿ 
ogromnym apelem do wszystkich 
spo ³ecznoœc i  maryjnych  o  œc i s ³¹  
wspó³pracê. Powinna istnieæ nie tylko Unia 
Europejska, lecz przede wszystkim UNIA 
MARYJNA!”
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 7.30 + Maria Str¹k (10 rocz. œm.) Stanis³awa (k), 
         + W³adys³aw Str¹k 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego
15.30 + Alicja  Smu³ka 
15.30 + Nikodem Pawlicki 
17.45 Ró¿aniec za zmar³ych z wymienianek 
           rocznych 
18.30 ZA ZMAR£YCH 

  7.30 + Sebastian Kaczmarek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Leszek Laskowski 
15.30 + Jolanta Marciniak 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie oraz dary Ducha œw. z okazji 
          18 rocznicy urodzin Zuzanny 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e 
          b³og. zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej dla Barbary 
          i  Waldemara z okazji 30 rocznicy œlubu 
           

  7.30 + £ucja JóŸwiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Franciszek (40 rocz. œm.) 
          + Helena Wawrzyniak 
15.30 + Edward B³aszczyk 
18.30 + Halina Jasiórska 
18.30 + Danuta Grobelna (I rocz. œm.)  
       

  7.30 + Stanis³awa  Maciejewska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Ryszard Leœnierowski  
18.30 + Czes³awa   Bielewicz 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie z okazji 18 rocznicy urodzin 
          Norberta oraz Bo¿¹ opiekê dla Niego
          i Jego Rodziców 

  7.30 + Jerzy, Leon, Zofia Karliñscy i zmar³ych z rodziny 
          Karliñskich,  Piotrowskich, Lisów i Makowieckich, 
          + Dariusz Dominiak, Anna Derka, Jadwiga Dembska. 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Wac³aw P³oñczak (9 rocz. œm.) 
          + W³adys³awa P³oñczak (33 r. œm.) 
15.30 + Jan Kaczmarek (10 rocz. œm.)
          + Marianna Kaczmarek
18.30 + Czes³aw Matuszczak (9 rocz. œm.)    

  7.30 + Bogdan Bartosik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ 
          o Bo¿e b³og. i zdrowie opiekê Matki Bo¿ej dla 
          Ma³gorzaty i Grzegorza  z  okazji 35 rocznicy  
          œlubu 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Tadeusz  Ratajczyk 

  7.30 + Regina (11 rocz. œm.) Sylwester, Eugeniusz, 
            Feliks Kulas, + Marianna, Jan, Juliusz, Jan, 
            Grzegorz Borowscy, Ma³gorzata Kulas 
  9.00 + Mieczys³awa Antczak (8 rocz. œm.) 
  9.00 + Danuta Derychowska 
10.30 + Maria Kaczmarek (8 rocz. œm.) 
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HU ORM t on odn aPa r tyg i
Œwiêty Jan Pawe³ II 

W nocy z 28 na 29 wrzeœnia 1978 roku po 
zaledwie 33 dniach pontyfikatu zmar³ 
papie¿ Jan Pawe³ I. 14 paŸdziernika 
rozpoczê³o siê wiêc drugie ju¿ w tym roku 
konklawe, maj¹ce wy³oniæ nowego papie¿a. 
16 paŸdziernika 1978 roku oko³o godziny 
17.15 w siódmym g³osowaniu metropolita 
krakowski, kardyna³ Karol Wojty³a zosta³ 
wybrany papie¿em. Przyj¹³ imiê Jan Pawe³ 
II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici og³osi³ 
wybór nowego papie¿a - HABEMUS 
PAPAM! Jan Pawe³ II udzieli³ pierwszego 
b³ogos³awieñstwa "Urbi et Orbi" - "Miastu 
i Œwiatu". 22 paŸdziernika na Placu 
Œwiêtego Piotra odby³a siê uroczysta 
inauguracja pontyfikatu, a nastêpnego dnia 
pierwsza audiencja dla 4000 Polaków 
zgromadzonych w auli Paw³a VI. Msza œw. 
i n a u g u r u j ¹ c a  p o n t y f i k a t  b y ³ a  
transmitowana przez radio i telewizjê na 
wszystkie kontynenty. Dla Polaków, by³a to 
pierwsza transmisja Mszy œw. od czasów 
przedwojennych. Pontyfikat Jana Paw³a II 
trwa³ ponad 26 lat i by³ drugim co do 
d³ugoœci w dziejach Koœcio³a. 2 kwietnia 
2005 r. o godz. 21.37 osobisty papieski 
lekarz Renato Buzzonetti stwierdzi³ œmieræ 
Jana Paw³a II. Jan Pawe³ II odszed³ do 
domu Ojca po zakoñczeniu Apelu 
Jasnogórskiego, w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca 
i wigiliê Œwiêta Mi³osierdzia Bo¿ego, które 
sam ustanowi³. Na datê liturgicznego 
wspomnienia b³. Jana Paw³a II wybrano 
dzieñ 22 paŸdziernika, przypadaj¹cy w 
rocznicê uroczystej inauguracji pontyfikatu 
papie¿a-Polaka. Papie¿ Franciszek dokona³ 
kanonizacji papie¿a-Polaka w niedzielê 
Bo¿ego Mi³osierdzia - 27 kwietnia 2014 r.
w Rzymie.                       K. R.

- Na boisku szkolnym rozmawia dwóch
  kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzuca³em monet¹ 
  z postanowieniem, ¿e jeœli wypadnie reszka,
  to wezmê siê do nauki, a jak orze³, to pójdê 
  na dyskotekê.
- I co, wypad³ ci orze³?
- Tak, ale dopiero za pi¹tym razem.

Profesor pyta studenta:
- Co to jest egzamin?
- Egzamin, to wymiana pogl¹dów miêdzy
  dwoma inteligentnymi osobami.
- Dobrze. A jeœli jedna z tych osób jest
  nieinteligentna?
- Trudno, to druga bierze indeks i wychodzi. 

- Fotograf podczas robienia zdjêæ œlubnych:
- A teraz chcia³em jeszcze zrobiæ jedno
  zdjêcie 
Szczêœliwej Pary - Panny M³odej z Mamusi¹.



Redakcja: Ks. Andrzej Szudra, 
Andrzej Kr¹¿ek, K. R., Mateusz Bednarek.  
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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. „Bóg zap³aæ” – za ofiary z³o¿one dziœ i sk³adane przy ró¿nych okazjach na trwaj¹ce
    prace nad upiêkszaniem naszego Sanktuarium i sp³atê zaci¹gniêtego przez nas kredytu
    na prace wykoñczeniowe.
2. Ró¿aniec i Msza œw. za zmar³ych z wymienianek rocznych w pi¹tek, 25 paŸdziernika 
    o godz. 17.45. 
3. Nabo¿eñstwa ró¿añcowe przez ca³y tydzieñ przed Msz¹ œw. wieczorn¹ o godz. 18.00.
    Dzieci zapraszamy na ró¿aniec po³¹czony z obrzêdem Komunii œwiêtej od poniedzia³ku do
    pi¹tku o godz. 17.00.
4. Zapraszamy na Mszê œwiêt¹ z modlitw¹ o uzdrowienie z relikwiami i olejami œw. Charbela
    do naszego Sanktuarium w czwartek, 31 paŸdziernika  na godz. 18.30. 
5.  Kartki na
    wymienianki jednorazowe s¹ wy³o¿one przy wyjœciu z Koœcio³a. Wymienianki mo¿na sk³adaæ
    do skarbony wystawionej przed o³tarzem. (Prosimy o wype³nianie kartek drukowanymi
    literami). Ró¿aniec za zmar³ych z tych wymienianek odmawiaæ bêdziemy przez ca³y tydzieñ
    pocz¹wszy od Dnia Zadusznego przed Msz¹ œw. wieczorn¹ o godz. 18.00. 
    Zmar³ych na wymienianki roczne na kolejny rok mo¿na zg³aszaæ w Biurze Parafialnym 
    w godzinach urzêdowania do 15.11. br. 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 br.
6. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia równie¿
    Jubileuszowe: œwiece z aplikacj¹ naszego koœcio³a, rêcznie malowane Kalendarze
    przedstawiaj¹ce w obrazach historiê naszej Parafii, limitowana seria widokówek z naszego
    Sanktuarium z pami¹tkow¹ pieczêci¹, ró¿añce, pami¹tkowe magnesy oraz cegie³ki na 
    posadzkê naszego koœcio³a. 

Dobr¹ i zbawienn¹ rzecz¹ jest modliæ siê za naszych bliskich zmar³ych.


