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Wszyscy dla Niego ¿yj¹ 
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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:   £k. 20, 27. 34-38    
32 Niedziela zwyk³a 

Jezus powiedzia³ do saduceuszów, którzy twierdz¹, ¿e nie ma zmartwychwstania: Dzieci 
tego œwiata ¿eni¹ siê i za m¹¿ wychodz¹. Lecz ci, którzy uznani zostan¹ za godnych udzia³u 
w œwiecie przysz³ym i w powstaniu z martwych, ani siê ¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ 
wychodziæ. Ju¿ bowiem umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹ równi anio³om i s¹ dzieæmi Bo¿ymi, 
bêd¹c uczestnikami zmartwychwstania. A ¿e umarli zmartwychwstaj¹, to i Moj¿esz 
zaznaczy³ tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem 
Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych; wszyscy bowiem dla 
Niego ¿yj¹. Oto S³owo Pañskie 

Bêdê przys³uchiwa³ siê rozmowie saduceuszów z Jezusem. Chocia¿ uwa¿aj¹ siê za 
„wierz¹cych w Boga”, s¹ przekonani, ¿e nie ma zmartwychwstania  Ich pytanie kierowane 
do Jezusa nie wynika z pragnienia poznania prawdy. Próbuj¹ wyœmiaæ naukê o ¿yciu 
wiecznym .Zwrócê uwagê na to, ¿e równie¿ dzisiaj niewiara w zmartwychwstanie jest 
czêsto spotykana wœród tzw. „wierz¹cych”. Rozmowy o ¿yciu wiecznym s¹ rzadkim 
tematem wspólnych rozmów. Czêsto te¿ mówi siê o niebie w tonie przypominaj¹cym ¿art 
lub bajkê. Prawda o ¿yciu wiecznym w zjednoczeniu z Bogiem jest dla mnie prawd¹ 
najwa¿niejsz¹, chodzi bowiem o cel ¿ycia. Jak czêsto rozmyœlam o niej? Jakie odczucia 
pojawiaj¹ siê w moim sercu, gdy rozmyœlam o spotkaniu z Bogiem w wiecznoœci? 
Wypowiem je przed Jezusem. Jezus, chocia¿ zna intencje saduceuszów, z cierpliwoœci¹ 
t³umaczy im prawdê o zmartwychwstaniu. Wobec niej wszystko inne na ziemi, nawet 
szczêœcie ¿ycia ma³¿eñskiego, ma jedynie wartoœæ wzglêdn¹. Szczêœcie w niebie przekracza 
w sposób niewyobra¿alny ka¿de inne, jakie mogê prze¿yæ na ziemi. Najwiêksze prze¿ycie 
szczêœcia bêdzie pochodzi³o z naszego przebywania blisko Boga jako Jego dzieci. 
„Wszyscy bowiem dla Niego ¿yj¹”. Poproszê usilnie Jezusa, abym w swoim powo³aniu 
¿yciowym, jakiekolwiek ono jest, móg³ doœwiadczaæ g³êbokiej radoœci z tego, ¿e ¿yjê dla 
Boga. Bêdê powtarza³ z wiar¹: „W Tobie moje ¿ycie nigdy siê nie koñczy!”.
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VPorady Œwiêtego na temat wychowania dziecka 
Ws³uchajmy siê w s³owa œw. Alfonsa Marii de 
Liguori (1696 - 1787), Doktora Koœcio³a, 
który udzieli nam cennych porad w zakresie 
wychowania i obowi¹zków rodziców w 
chrzeœcijañskiej formacji dzieci.
Pewnym jest, ¿e z³e lub dobre zachowanie 
dzieci spowodowane jest niejednokrotnie z³ym 
lub dobrym wychowaniem, jakie otrzyma³y 
one od swoich rodziców.  Bóg ustanowi³ 
ma³¿eñstwo, aby Jego dzieci kierowane i 
wychowywane przez rodziców s³u¿y³y Mu i 
zapewni³y sobie zbawienie. W przeciwnym 
razie s³ucha³yby one wy³¹cznie samych siebie i 
nie by³oby nikogo, kto pouczy³by je co musz¹ 
robiæ, kto ostrzeg³by je, ¿e pope³niaj¹ b³êdy lub 
nawet kara³ je, gdyby nie poprawi³y swego 
postêpowania, jako ¿e wielokrotnie strach 
przed kar¹ dokonuje tego, czego nie mog¹ 
dokonaæ upomnienia.  Istniej¹ rodzice, którzy 
wydaj¹ siê nie przejmowaæ tym, czy ich dzieci 
s¹ dobre, czy z³e, czy zostan¹ kiedyœ zbawione 
czy potêpione. Jednak¿e to rodzice s¹ 
zazwyczaj przyczyn¹ z³ego ¿ycia swych dzieci 
i winni zdaæ z tego przed Bogiem rachunek. Jak 
mawia³ Orygenes - „Niektórzy rodzice, boj¹c 
siê zastraszenia swych dzieci represjami i 
karami, staj¹ siê przyczyn¹ ich zguby."  Owym 
rodzicom mo¿na zadaæ pytanie: czy¿ ojciec, 
widz¹c syna, który wpad³ do rzeki, mog¹c 
wyci¹gn¹æ go z niej za w³osy, miast tego 
pozwoli mu zgin¹æ - nie chc¹c sprawiæ mu 
niewielkiego i krótkotrwa³ego bólu, nie 
pope³ni³by czynu okrutnego? W istocie, 
wiêkszym okrucieñstwem jest zaniechanie 
skarcenia, a nawet ukarania niegrzecznego 
dziecka z powodu strachu przed zadaniem mu 
bólu. 
Gdy piêkne s³owa i reprymendy nie oka¿¹ siê 
skuteczne, nale¿y odwo³aæ siê do kar 
cielesnych, a nie czekaæ, a¿ dzieci podrosn¹. 
Kiedy bowiem osi¹gn¹ pewien wiek, 
poprawianie ich wychowania stanie siê 
niemo¿liwe.

Jednak¿e dzieci nale¿y karaæ z umiarem, a nie 
w sposób przesadny, jak to czyni¹ niektórzy 
rodzice. Nale¿y rozpocz¹æ od ostrze¿enia, 
nastêpnie pogroziæ, a wreszcie wymierzyæ 
karê. Nale¿y to uczyniæ ostro¿nie, nie 
przeklinaj¹c przy tym i nie u¿ywaj¹c s³ów, 
które s¹ obraŸliwe. Czasami wystarczy 
zamkn¹æ winnego w pokoju, zmniejszyæ mu 
porcjê jedzenia albo odebraæ jego 
naj³adniejsze ubrania.  Wa¿nym jest, aby nie 
uderzyæ dziecka w momencie wzburzenia. W 
pierwszej kolejnoœci nale¿y siê uspokoiæ.  
Rodzice grzesz¹, je¿eli nie ucz¹ swych dzieci 
tego, co dotyczy wiary i zbawienia. Jeœli nie 
przekazuj¹ im takich prawd wiary jak np. 
Trójca Œwiêta, grzech œmiertelny, s¹d 
ostateczny, piek³o, raj i wiecznoœæ. 
St¹d bowiem zdarza siê, ¿e te nieszczêsne 
dzieci nie potrafi¹ nawet wyspowiadaæ siê, 
nie znaj¹ g³ównych prawd wiary. Z powodu 
tej niewiedzy mog¹ skazywaæ siê na 
potêpienie, a ich rodzice zdadz¹ z tego sprawê 
przed Bogiem. 
Czuwanie nad postêpowaniem dzieci, 
znajomoœæ miejsc, w których spêdzaj¹ czas i 
osób, z którymi siê spotykaj¹ - to tak¿e nale¿y 
do obowi¹zków rodziców. 
Rodzice grzesz¹ równie¿, je¿eli nie dbaj¹ o to, 
aby ich dzieci przyjmowa³y sakramenty w 
odpowiednim czasie, przestrzega³y dni 
œwiêtych i innych nakazów Koœcio³a.
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

B³. Sancja Szymkowiak 

O mój Jezu, jedyne mi³osierdzie moje, pozwól niech ujrzê w Twym Obliczu zadowolenie, jako 

znak pojednania ze mn¹, bo powagê Twojej nie zniesie serce moje, gdy jeszcze przed³u¿ysz 

chwilê, pêknie mi z bólu. Widzisz, ¿e ju¿ jestem na proch skruszona. W tej samej chwili 

ujrza³am siê, jakby w pa³acu, a Jezus poda³ mi Sw¹ rêkê i posadzi³ obok Siebie i rzek³ z 

³askawoœci¹: Oblubienico Moja, zawsze Mi siê podobasz przez pokorê. Najwiêksza nêdza 

nie powstrzymuje Mnie od po³¹czenia siê z dusz¹, ale gdzie pycha, tam Mnie nie ma. 

(Dz 1562-1563)

Kultura duszy polega na skupieniu. 
¯ycie zewnêtrzne choæby najbardziej œwiête 
i apostolskie zabiera nam czêœæ skupienia 
i je¿eli nie odnawiamy siê wewnêtrznie, 
to z czasem zatracamy wszelkie ¿ycie 
nadprzyrodzone
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Grzesz¹ podwójnie, je¿eli sami gorsz¹ dzieci 
rzucaj¹c przekleñstwa, s³owa wulgarne lub 
obraŸliwe w ich obecnoœci b¹dŸ te¿ dokonuj¹ 
n a  i c h  o c z a c h  c z y n ó w  z ³ y c h .  
 Rodzice s¹ zobowi¹zani do dawania dobrego 
przyk³adu dzieciom. Czegó¿ dobrego mo¿na 
spodziewaæ siê po dziecku, które widzi, jak 
ojciec codziennie chodzi do gospody, wraca 
pijany i uczêszcza do miejsc rozpusty, a 
spowiada siê co najwy¿ej raz od Wielkiej Nocy 
l u b  z  r z a d k a  w  c z a s i e  r o k u ?  
Jak m³odzi ludzie maj¹ prowadziæ siê dobrze, 
j e ¿ e l i  c z ê s t o  w i d z ¹  s w y c h  o j c ó w  
przeklinaj¹cych, obra¿aj¹cych osoby 
najbli¿sze, z³orzecz¹cych, rzucaj¹cych 
groŸby, mówi¹cych o zemœcie lub rzeczach 
nieprzyzwoitych. Wielce szkodliwe jest 
bezmyœlne powtarzanie dzieciom niektórych 
obiegowych, szkodliwych maksym, takich jak 
ta wypowiadana przez pewnego ojca do swego 
syna: „Nie nale¿y mêczyæ siebie samego. Bóg 
jest mi³osierny. Niektóre grzechy toleruje", 
albo te¿ matki, która mówi do córki: „Nale¿y 
dostosowywaæ siê do otoczenia, a nie 
pozostawaæ w samotnoœci jak dzikus.”
Œwiêty Tomasz mówi, ¿e tacy rodzice w 
pewnym sensie zmuszaj¹ swe dzieci do 
grzechu. W tym tkwi z³o, które powoduje ruinê 
wielu dusz: dzieci bior¹ z³y przyk³ad z 
rodziców, po czym przekazuj¹ go swym 
dzieciom, w taki sam sposób, jak czynili to ich 
rodzice, a w konsekwencji rodzice, dzieci, 
wnuki i kolejne pokolenia id¹ do piek³a. 
S¹ rodzice, którzy narzekaj¹, ¿e maj¹ z³e 
dzieci, ale Pan Jezus przestrzega³, ¿e nie 
mo¿na zebraæ winogron z cierni. Jak mog¹ byæ 
dobre dzieci, je¿eli rodzice s¹ Ÿli? To musia³by 
byæ cud. Faktem jest równie¿, ¿e gdy rodzice 
postêpuj¹ Ÿle, zaniedbuj¹ upominania swych 
dzieci. Dzieje siê tak dlatego, ¿e czêsto oni 
sami pope³niaj¹ te same grzechy. I je¿eli nawet 
udziel¹ dzieciom jakichœ napomnieñ, one nic 
s o b i e  z  t e g o  n i e  r o b i ¹ .  

Tak siê dzieje z wszystkimi rodzicami, którzy 
daj¹ z³y przyk³ad. Nie oœmielaj¹ siê wówczas 
karciæ dzieci, które postêpuj¹ Ÿle. Rodzice ci 
wiedz¹ jednak, ¿e grzesz¹ nie karc¹c za z³e 
uczynki. Có¿ zatem winni uczyniæ? Œwiêty 
Tomasz mówi, ¿e w takim przypadku ojciec 
powinien przynajmniej poprosiæ syna, aby nie 
bra³ z niego z³ego przyk³adu. Ja jednak pytam, 
na co mo¿e przydaæ siê taka rada, je¿eli ojciec 
nadal bêdzie œwieci³ z³ym przyk³adem?  Je¿eli 
chodzi o mnie, chcia³bym jedynie powiedzieæ, 
¿e je¿eli rodzice daj¹ z³y przyk³ad, nie mog¹ 
spodziewaæ siê dobrego owocu i na nic zdadz¹ 
s iê  napomnienia ,  modli twy i  kary.  
Je¿eli rodzice daj¹ z³y przyk³ad, to nie mog¹ 
spodziewaæ siê dobrego owocu i na nic zdadz¹ 
siê napomnienia, modlitwy i kary. 

�ród³o: Tekst ukaza³ siê w dwumiesiêczniku 
Przymierze z Maryj¹ – paŸdziernik/listopad 2001

Najwiêkszym  skarbem, jaki 
rodzice mog¹ daæ dziecku to 
wychowanie go w wierze 
katolickiej. Dziêki niej 
dowie siê, jaki jest sens i 
cel ¿ycia ludzkiego. Da mu 
ona wskazówki, które pomog¹ 
mu dobrze ¿yæ tak aby 
pope³niæ w ¿yciu jak najmniej 
b³êdów i z³a oraz dojœæ do 
szczêœliwej wiecznoœci. 
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  7.30 + Stanis³awa  Marcin i Irena B³och 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30  + Marian Powolny 
18.30 +Jan Franz 
18.30 + Edmund Miko³ajczyk, 
          + Leokadia Miko³ajczyk  

  7.30 + Hieronim    Ruda 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Barbara Zacharczuk 
15.30 + Jolanta Marciniak 
18.30 + £ukasz Robakowski 
18.30 + Horst   Groth 
18.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie, opiekê Matki Bo¿ej dla Aleksandry i Jaros³awa 
          z okazji 40 rocznicy œlubu 

  7.30 + Jerzy Szkudlarek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Waldemar Brzeziñski 
15.30 + Barbara   Zacharczuk  
18.00 Ró¿aniec Fatimski 
18.30 + £ucja JóŸwiak 
18.30 + Stanis³aw  Jura 

  7.30 + Boles³aw £ukasiewicz 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Iwona oraz Janina, Mieczys³aw, 
          + Iwona,  Marek z rodziny Sójków 
18.30 ZA ZMAR£YCH 

   7.30 + Józef, Marian i Józef Pietrzak
           + Bogus³aw Mal¹g
   9.00 + Artur  Dybioch 
10.30 + Alicja Cieœlak 
10.30 O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i wszelkie 
         potrzebne ³aski dla Miros³awa 
         i ca³ej Jego Rodziny
12.00 + Ewa Maciejewska (I rocz. œm.) 

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Janina Piechota (I rocz. œm. 
18.30 + Franiszek i Jan M¹drzak + Jan M¹drzak
          + Wies³aw i W³adys³aw Wronka

  7.30 +Jan Winiarski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Teresa   Cierpka 
15.30 + Jan Mat³oka, Ryszard Borusiak, 
          + Mieczys³aw i W³odzimierz  Nowak, 
          + Stanis³awa  Wiertelak 
18.30 + Ma³gorzata Or³owska 
18.30 + Zofia Grabia 

  7.30 + Stefania S³upianek i za zmar³ych 
          z rodziny S³upianków i Przybylskich 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Edmund Wnuk 
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Ks. Augustyn 
18.30 + Stanis³aw Szymkowiak 
          + Henryka (k) Niedzielska 
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HUMOR Patron t godn ay i
Œw.   Jan Kuncewicz 

Jan Kunczyc (nazwisko zmieni³ póŸniej na 
Kuncewicz) urodzi³ siê w 1580 r. we 
W ³ o d z i m i e r z u  W o ³ y ñ s k i m  w  
mieszczañskiej rodzinie prawos³awnej.W 
1604 r. wst¹pi³ do bazylianów i z³o¿y³ œluby 
w monasterze œw. Jerzego. Od tego czasu 
nosi³ imiê Jozafat. Zapisa³ siê w pamiêci 
wspó³czesnych jako niezwyk³y arcybiskup, 
który nosi³ stale habit zakonny, nigdy nie 
jada³ miêsa, mieszka³ w jednej izbie, któr¹ 
dzieli³ jeszcze z pewnym bezdomnym. 
Troszczy³ siê o podw³adnych i walczy³ o 
przywileje dla duchowieñstwa unickiego. 
Dba³ o splendor nabo¿eñstw liturgicznych, 
niezmordowanie g³osi³ s³owo Bo¿e, 
przemawia³ do ludu przy ka¿dej okazji. 
Szczególn¹ zaœ opiek¹ otoczy³ chorych i 
ubogich. By³ zwolennikiem wczesnej i 
czêstej Komunii œwiêtej. Wprowadzi³ 
obowi¹zek odprawiania codziennie Œwiêtej 
Liturgii. Od swoich kap³anów ¿¹da³ 
odmawiania brewiarza i comiesiêcznej 
spowiedzi. Taka aktywnoœæ biskupa 
budzi³a niezadowolenie przeciwników unii 
z Koœcio³em rzymskim. Potê¿n¹ kampaniê 
przeciwko Jozafatowi wytoczy³ Teofanes, 
patriarcha Jerozolimy, który tajnie przyby³ 
jako delegat prawos³awnego patriarchy 
Konstantynopola.  Rankiem 12 listopada, 
zaraz po odprawieniu Mszy œwiêtej, zosta³ 
napadniêty i zabity. Sponiewierane cia³o 
Jozafata utopiono w DŸwinie. Mêczeñstwo 
Jozafata poruszy³o ca³¹ Polskê katolick¹. 
Zosta³ beatyfikowany przez papie¿a 
Urbana VIII w 1643 r., kanonizowany w 
1867 r. przez Piusa IX.          K. R

- Kolega podwozi kolegê nowym samochodem:
- Nie wiesz, jak czêsto trzeba zmieniaæ olej?
- Nie wiem, ale mój kolega zmienia co 5 lat.
- A co ma?
- Budê z frytkami.

- W przerwie meczu pi³ki no¿nej trener mówi
   do swoich graczy.
- Nie myœlcie, ¿e jestem przes¹dny, ale przy
   stanie 0:13 zaczynam w¹tpiæ w nasze
   zwyciêstwo.

- Moje gratulacje! Od razu widaæ, ¿e siê pan
  o¿eni³ - doskonale uprasowana koszula!
- A, tak. To pierwsze czego ¿ona mnie
   nauczy³a.



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. Jutro przypada  
    Modlimy siê w intencji Ojczyzny i za zmar³ych, którzy zginêli w Jej obronie. W zwi¹zku z t¹
    rocznic¹  zapraszamy na: 
  - Msza œw. w intencji Ojczyzny i Miasta w Ostrowskiej Konkatedrzo godz. 10.00, 
    a o godz. 11.00 Patriotyczne œpiewanie w Domu Katolickim Konkatedry.
2. „Bóg zap³aæ” za ofiary zebrane dziœ i sk³adane przy ró¿nych okazjach na nasze Sanktuarium.
    Za zrozumienie i ka¿dy Dar Serca serdecznie dziêkujemy. Dziêkujemy równie¿ za ofiary
    zebrane dziœ przez kleryków przed koœcio³em na nasze Seminarium Duchowne. 
3. W zwi¹zku z XXIII rocznic¹ Nawiedzenia Obrazu œw. Józefa, która przypada w œrodê, 
    13 listopada przez ca³y dzieñ adorowaæ bêdziemy Najœwiêtszy Sakrament, dziêkuj¹c Bogu za
    wszystkie otrzymane ³aski, prosz¹c o dalsz¹ opiekê i wstawiennictwo œw. Józefa. 
    Plan Adoracji (do odczytania) wywieszony jest w gablocie og³oszeñ i na naszej stronie
    internetowej www.parafiamilosierdziabozego.pl 
4. – odmawiaæ bêdziemy w œrodê, 13 listopada o godz. 18.00.
   Po Mszy œw. procesja œwiat³a. Zapraszamy.
5. Zapraszamy na Apel Jasnogórski – w sobotê, 
6. W niedzielê, 17 listopada cz³onkowie Zespo³u Charytatywnego zbieraæ bêd¹ ofiary przed
    Koœcio³em w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami dla najbardziej potrzebuj¹cych rodzin
    z naszej Parafii.  
7. Tradycyjnie zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ równie¿ do nabycia
    Jubileuszowe pami¹tki z okazji 25 naszego Parafii. 
    Do nabycia s¹ te¿ nasze kalendarze diecezjalne.
8. Zmarli w miesi¹cu paŸdzierniku: + Maria M¹kólska – Wojtowicz, + Jaros³aw Tura, 
    + Stanis³aw Kaczmarek, + Marek Ka³u¿ny, + Jacek Duczmal, + Józefa (k) Michalska, 
    + Józef Moczyd³owski, + Maria Osiewa³a, 

101 rocznica odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci.

Ró¿aniec Fatimski 

16 listopada na godz.  21.00.

S¹ tak¿e promocje i warto.


