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Na Chrystusie speùniajà siæ proroctwa 
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Ewangeliczne zamyœlenie 
 Ewangelia:  Mt 11, 2-11

   

III  Niedziela Adwentu 

Gdy Jan us³ysza³ w wiêzieniu o czynach Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z zapytaniem: Czy 
Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ?  Jezus im odpowiedzia³: 
«IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskuj¹, 
chromi chodz¹, trêdowaci zostaj¹ oczyszczeni, g³usi s³ysz¹, umarli zmartwychwstaj¹, 
ubogim g³osi siê Ewangeliê. A b³ogos³awiony jest ten, kto nie zw¹tpi we Mnie.
Gdy oni odchodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie: Co wyszliœcie obejrzeæ na 
pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? ale co wyszliœcie zobaczyæ? Cz³owieka w miêkkie 
szaty ubranego? Oto w domach królewskich s¹ ci, którzy miêkkie szaty nosz¹. 
Po co wiêc wyszliœcie? Zobaczyæ proroka? Tak, powiadam wam, nawet wiêcej ni¿ proroka. 
On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posy³am mego wys³añca przed Tob¹, aby 
przygotowa³ Ci drogê”. Zaprawdê, powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z niewiast nie 
powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim wiêkszy jest 
ni¿ on. Oto S³owo Pañskie.

Adwent to czas czuwania i gotowoœci. To czas na to, by zatrzymaæ siê i podj¹æ refleksjê nad 
w³asnym ¿yciem. Czy potrafiê czuwaæ? Czy Syn Cz³owieczy znajdzie wiarê w moim sercu, w 
moim ¿yciu, w mojej rodzinie? Czy wiara jest dla mnie zjednoczeniem z Bogiem, wiêzi¹ z 
Nim? Jakie miejsce zajmuje Bóg w moim ¿yciu? Czy modlitwa jest wpisana w moje ¿ycie? 
Na te i inne wa¿ne pytania dotycz¹ce naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia starajmy siê 
odpowiedzieæ prze¿ywaj¹c Adwent.

Œw. Jan Chrzciciel, o którym mówi Jezus w Ewangelii, jest patronem naszego czuwania 
adwentowego. „«Coœcie wyszli ogl¹daæ na pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Ale 
coœcie wyszli zobaczyæ? Cz³owieka w miêkkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich 
s¹ ci, którzy miêkkie szaty nosz¹. Po coœcie wiêc wyszli? Proroka zobaczyæ? Tak, powiadam 
wam, nawet wiêcej ni¿ proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am mego 
wys³añca przed Tob¹, aby Ci przygotowa³ drogê” – mówi nam Jezus w Ewangelii. Œw. Jan 
Chrzciciel ze swoim przes³aniem i postaw¹ ¿yciow¹ jest dla nas katechez¹. Przypomina 
nam, ¿e powinniœmy prostowaæ drogi dla Jezusa do naszego serca i do serc innych ludzi. 
Powinniœmy to czyniæ przez dobry uczynek, mi³oœæ, cierpliwoœæ. Dzisiaj ludziom brakuje 
nadziei. Za œw. Janem Chrzcicielem nieœmy tê nadziejê ludzkim sercom.

„Gdy Jan us³ysza³ w wiêzieniu o czynach Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z zapytaniem: 
«Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy oczekiwaæ?” – czytamy w 
Ewangelii. Œw. Jan Chrzciciel uczy nas, ¿e nasze ¿ycie powinno byæ ukierunkowane na 
Jezusa. ¯ycie chrzeœcijañskie to spogl¹danie na Chrystusa. Na Chrystusie powinien 
skupiaæ siê mój wzrok. Ale samo patrzenie to tylko jedna strona ¿ycia. To patrzenie powinno 
prowadziæ mnie do czynu, do œwiadectwa. Mam moim ¿yciem przyprowadziæ innych do 
Jezusa.

Œw. Jan Chrzciciel pokazuje siê nam jako cz³owiek wielkiej pokory. Jan przygotowuje 
ludzkie sumienia i serca dla Mesjasza. Czy nasze pokolenie us³ysza³o ten g³os? Czy w œwiecie 
g³oœnych i kolorowych reklam otwarliœmy nasze serca dla Mesjasza? Œwiadectwo Jana jest 
katechez¹, upomnieniem dla naszego pokolenia.
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VBazyliki papieskie w Asy¿u 
W 2006 roku papie¿ Benedykt XVI po 
rezygnacji z tytu³u patriarchy zachodu 
zdecydowa³, ¿e rzymskie bazyliki zwane 
dotychczas patriarchalnymi bêd¹ uznawane za 
papieskie. Obecnie za bazyliki papieskie, poza 
p iêc ioma,  dawnymi  pa t r ia rcha lnymi  
bazylikami rzymskimi, uznaje siê poni¿sze 
koœcio³y: Bazylikê œw. Franciszka w Asy¿u i 
Bazylikê Matki Bo¿ej Anielskiej w Asy¿u.

Bazylika Papieska Œwiêtego Franciszka to 
najs³ynniejsze miejsce w Asy¿u. W Asy¿u 
urodzi³ siê œwiêty Franciszek, który zosta³ 
na jwa¿nie jszym w³oskim œwiê tym i  
za³o¿ycielem najwiêkszego na œwiecie zakonu. 
Jego wci¹¿ ¿ywotne zgromadzenie nie przestaje 
prê¿nie funkcjonowaæ. Zakon prze¿ywa³ wiele 
zmian – i tak z Zakonu Braci Mniejszych 
powsta³o wiele odga³êzieñ. Z ziemi tej pochodzi 
równie¿ za³o¿ycielka zakonu sióstr Damianitek 
– œwiêta Klara. Do Bazyliki Œwiêtego 
Franciszka wchodzi siê przez ni¿szy z dwóch 
koœcio³ów. Wejœcie prowadzi z placu dolnego. 
Nad piêknie ozdobionymi drzwiami widnieje 
napis: „Odpust zupe³ny codziennie na zawsze”, 
który nadaje powagi i œwiêtoœci temu miejscu. 
Przechodz¹c przez kaplicê œw. Sebastiana, œw. 
Katarzyny, œw. Marcina, Niepokalanego 
Poczêcia, œw. Marii Magdaleny, œw. Antoniego i 
œw. Stefana, podziwiamy przepiêkne, malowane 
na œcianach, freski przedstawiaj¹ce ¿ywoty 
œwiêtych. Mieszcz¹ siê tu dzie³a wybitnych 
architektów i malarzy m.in. Gubbio, Bologna, 
Bartolo, San Francisco, Martini. ci¹g dalszy na stronie 5

Najwa¿niejszym miejscem w koœciele dolnym 
jest zejœcie prowadz¹ce do krypty, w której 
znajduje siê Kaplica Grobu œw. Franciszka. Po 
wybudowaniu koœcio³a dolnego i pochowaniu w 
nim œwiêtego (25 maja 1230) pod g³ównym 
o³tarzem, przez kilka wieków miejsce jego 
spoczynku nie by³o dok³adnie znane. W 1818 
papie¿ Pius VII pozwoli³ franciszkanom na 
poszukiwania grobu. W dniu 18 grudnia 1818 
znaleziono sarkofag. Relikwie z³o¿ono w 
wykutej w skale kaplicy, w szerokiej kolumnie 
ustawionej w miejscu znalezienia cia³a. 
Kolumnê – grobowiec umieszczony w centrum 
kaplicy otacza ozdobna krata. W czterech 
niszach umieszczono groby pierwszych czterech 
b rac i  zakonu  œw.  F ranc i szka ,  czy l i  
b³ogos³awionych Leona, Masseo, Anio³a i 
Rufina. Bardzo prosty wystrój pomieszczenia 
sprzyja refleksji i modlitwie. Po zwiedzeniu 
krypty docieramy schodami do transeptu, 
zdobionego freskami ucznia Giotta oraz samego 
artysty. Sklepienie przedstawia sceny, maj¹ce na 
celu unaoczniæ wartoœci, którymi kierowa³ siê 
Œwiêty – czystoœæ, ubóstwo, pos³uszeñstwo. 
Koœció³ górny zbudowany zosta³ z bia³ego 
kamienia w stylu gotyckim. Jego wnêtrze zdobi 
wspania³y portal oraz cykl fresków w 28 
obrazach przedstawiaj¹cych ¿ycie Œwiêtego 
Franciszka. Autorem jest Giotto, który obrazami 
rozs³awi³ to miejsce na ca³y œwiat. Warto wejœæ 
równie¿ na teren zakonu, aby zobaczyæ refektarz 
(wielki portyk), salê Kapitu³y i salê Papiesk¹. 
Najbardziej okazale bry³ê katedry widaæ zza 
trawnika, na którym widnieje go³¹bek i napis 
PAX (pokój).
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Cz³owiek dopiero wtedy jest w pe³ni 

szczêœliwy, gdy mo¿e s³u¿yæ,                 

a nie wtedy, gdy musi w³adaæ.     

W³adza imponuje tylko ma³ym 

ludziom, którzy jej pragn¹,                 

by nadrobiæ w ten sposób swoj¹ 

ma³oœæ. Cz³owiek naprawdê wielki, 

nawet gdy w³ada, jest s³u¿ebnikiem.

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Zrozumia³am, ¿e wszelka d¹¿noœæ do doskona³oœci i ca³a œwiêtoœæ, jest na wype³nieniu 

woli Bo¿ej. Doskona³e spe³nienie woli Bo¿ej, jest dojrza³oœæ w œwiêtoœci, tu na 

w¹tpliwoœci nie ma miejsca. Otrzymaæ œwiat³o Bo¿e, poznawaæ czego Bóg od nas ¿¹da, a 

nie czyniæ tego, jest wielk¹ zniewag¹ Majestatu Bo¿ego. Dusza taka zas³uguje, ¿eby j¹ 

Bóg opuœæ H zupe³nie; jest podobna do Lucyfera, który mia³ .wielkie œwiat³o, a nie pe³ni³ 

woli Bo¿ej. Dziwny spokój wst¹pi³ w duszê moj¹, kiedy rozwa¿a³am, ¿e pomimo 

wielkich trudnoœci, zawsze sz³am wiernie za poznan¹ wol¹ Bo¿¹. O Jezu, udziel mi ³aski, 

abym w czyn wprowadzi³a poznan¹ wolê Twoj¹, Bo¿e. 

( Dz 666)
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�ród³o : wlochy.praktycznyprzewodnik.eu- K. R.

ci¹g dalszy ze strony 3

Udaj¹c siê do Dolnego Asy¿u widzimy jedn¹ z 
najwiêkszych bazylik na œwiecie -  

 Wewn¹trz bazyliki znajduje siê 
Porcjunkula ( ma³a cz¹steczka, skrawek gruntu) 
- kaplica pod wezwaniem Matki Bo¿ej 
Anielskiej, któr¹ œw. Franciszek w XIII wieku 
otrzyma³ w darze od benedyktynów i 
odbudowa³ w³asnymi rêkami. Œw. Franciszek z 
Asy¿u gor¹co prosi³ Boga o ³askê zbawienia 
wszystkich ludzi. Objawili mu siê Jezus i 
Maryja, obiecuj¹c mu, ¿e kto z wiernych 
chrzeœcijan nawiedzi kapliczkê Porcjunkuli 
p.w. Matki Bo¿ej Anielskiej od I nieszporów, 
czyli zachodu s³oñca 1 sierpnia do II 
nieszporów, czyli zachodu s³oñca 2 sierpnia 
(Uroczystoœæ Matki Bo¿ej Anielskiej), ten 
dost¹pi ³aski odpustu zupe³nego odpuszczenia 
win za wszystkie swoje grzechy i darowania 
przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, ale 
musi siê z nich szczerze wczeœniej  
w y s p o w i a d a æ ,  o t r z y m u j ¹ c  w a ¿ n i e  
sakramentalne rozgrzeszenie. 

Bazylikê 
Najœwiêtszej Marii Panny od Anio³ów 
inaczej zwan¹ Bazylik¹ Matki Bo¿ej 
Anielskiej.

Poniewa¿ trudno by³o wiernym z odleg³ych 
stron œwiata spe³niæ te warunki, wiêc Koœció³ 
zatwierdzi³, ¿e Odpust Porcjunkuli mog¹ 
dost¹piæ wszyscy bracia i siostry nale¿¹cy do 
któregoœ z trzech zakonów franciszkañskich, 
którzy od zachodu s³oñca 1 sierpnia do zachodu 
s³oñca 2 sierpnia nawiedz¹ dowolny koœció³ 
franciszkañski, przy którym pe³ni¹ pos³ugê 
duchow¹ zakonnicy franciszkañscy. Pawe³ VI 
swoj¹ konstytucj¹ apostolsk¹ Indulgentiarium 
Doctrina w 1967 rozci¹gn¹³ przywilej 
uzyskania odpustu pe³nego najpierw na 
franciszkanów, póŸniej benedyktynów i na ca³y 
Koœció³. Ka¿dy, kto w tym dniu (2 sierpnia) 
nawiedzi swój koœció³ franciszkañski b¹dŸ 
parafialny, spe³niaj¹c zwyk³e warunki 
konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje 
odpust zupe³ny. Wierna kopia Porcjunkuli 
znajduje siê w obrêbie zespo³u koœcielno-
klasztornego oo. franciszkanów-reformatów w 
Wieliczce. Kapliczkê poœwiêci³ 11 czerwca 
2000 roku kardyna³ Franciszek Macharski. 
Wychodz¹c z Bazyliki i Porcjunkuli 
przechodzimy przez ogród, w którym mieœci siê 
pomnik œwiêtego z owieczk¹. Tu rosn¹ równie¿ 
s³ynne ró¿e bez kolców.
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  7.30 + Lucjan Jopek
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Stanis³aw, Helena, Irena Zdzis³aw
          + Bart³omiej P³ywaczyk
15.30 + Zygmunt, Teresa Jakubczyk 
17.00 + Jan i Teodora Kubica i zmar³ych 
          z Rodziny 
17.00 + Anna Szewczyk  

  7.30 + Zbigniew, Irena, Kazimierz   
             B³aszczyñscy, Anna Jagielska 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Czes³awa Sieraczek 
15.30 + Sebastian Kaczmarek 
17.00 + Marek Kempa  i zmar³ych z rodziny 
              Kempów
17.00 + Ma³gorzata Or³owska 

  7.30 + Ryszard  Leœnierowski 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Maria  P³oñczak 
15.30 + Salomea  Krawczyk 
17.00 + Roman  Szkudlarek 
17.00 + Bogus³awa  Kucharska i zmarli 
          z rodziny  

  7.30 + Marianna Adamek 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Halina Zawieja 
17.00+ Józefa  Wolczyñska
18.30 ZA ZMAR£YCH 
 

  7.30 +Anna, Bogus³aw, Edward Mal¹g 
  9.00 + Kazimierz Kolanowski 
  9.00 + Anna  Boœlak 
10.30 + Leonard Kuku³a 
12.00 + Marianna   Adamiak (I rocz. œm.)  

15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30  + Kazimierz  Wojciechowski 
           ( I rocz. œm.)

18.30 + Stefania i Józef Gajewscy, 
          +Stanis³awa  i Czes³aw Jêdrzejak 
          + Barbara i Kazimierz Maciejewscy 

16.30 Koncert Kolêd i Pastora³ek 

  7.30 + Weronika Ostój, Wojciech Ostój 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Anna  Michura, Marcin Mi¹dowicz 
15.30 + Nikodem Pawlicki 
17.00 + Kazimiera  Kasprzak (I rocz. œm.) 
17.00 + Jan Winiarski   

  7.30 + Bogdan   Bartosik 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Artur Nie³acny 
15.30 + Henryk Muœlewski
          + Irena i Zenon Papierscy
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Teresa Ro¿ek  
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¹c k Ku naK i li rny t on dnPa r tygo ia

Dominik, urodzi³ siê w Cañas, w Hiszpanii, 
ok. roku 1000. Jako m³odzieniec wst¹pi³ do 
benedyktynów. Kiedy otrzyma³ œwiêcenia 
kap³añskie, opuœci³ klasztor i zamieszka³ jako 
pustelnik w grocie w górach Sierra de 
Cameros. Oko³o roku 1030 powróci³ do 
benedyktynów, tym razem do S. Millan de la 
Cogolla, gdzie niebawem powierzono mu 
obowi¹zki mistrza nowicjatu. Po pewnym 
czasie zosta³ wybrany przeorem. Opuœci³ i ten 
klasztor. Uda³ siê do klasztoru œw. Sebastiana 
w Silos. Kiedy tylko tam przyby³, król 
Ferdynand mianowa³ go opatem. Dominik 
zabra³ siê zaraz do przeprowadzenia reformy 
na wzór opactwa w Cluny. Bóg pob³ogos³awi³ 
dzie³u: szybko pomno¿y³a siê liczba 
zakonników. Opat naprawi³ wal¹ce siê 
zabudowania, urz¹dzi³ wielkie skryptorium 
do przepisywania tak bardzo potrzebnych 
ksi¹g. Niektóre ze sporz¹dzonych tam 
iluminowanych rêkopisów po dziœ dzieñ 
mo¿na podziwiaæ w British Museum. 
Ubogich ludzi zaj¹³ rzemios³em, które 
równoczeœnie by³o zapleczem dla opactwa. 
Zostawi³ klasztor zasobny, promieniuj¹cy 
doko³a wysok¹ kultur¹, a nade wszystko z 
dobrym, zakonnym duchem. Zmar³ 20 
grudnia 1072 roku. Kult Dominika z Silos 
Stolica Apostolska zatwierdzi³a w 1720 roku, 
zaœ w 1748 roku jego imiê zosta³o wpisane do 
Martyrologium Rzymskiego. Kult Œwiêtego 
jest ¿ywy w Hiszpanii. Ku jego czci 
wzniesiono dziesi¹tki koœcio³ów.     K. R.

Œw. Dominik
Pierniczki siostry Anieli

Sk³adniki :
50 dag m¹ki 
1 ³y¿eczka; kakao, sody, 
2 ³y¿ki przyprawy korzennej
10 dag mas³a, 
10 dag cukru, 
10 dag miodu p³ynnego
0,5 szklanki mleka, 
1 jajko

Przygotowanie:
Do m¹ki dodaæ wszystkie produkty 
sypkie, jajko, miód. Mas³o roztopiæ 
dodaæ mleko i dok³adnie wymieszaæ, 
przestudzone mas³o z mlekiem dodaæ 
do pozosta³ych sk³adników i ciasto 
dok³adnie zarobiæ. Gotowe ciasto 
rozwa³kowaæ na tak¹ gruboœci jaka 
nam najbardziej odpowiada i wycinaæ 
pierniczki, gotowe uk³adaæ na 
przygotowanej blaszce do pieczenia. 
Piec 15-20 minut w nagrzanym 
piekarniku w temperaturze 180 C. 
pierniczki wyjmujemy gdy s¹ jeszcze 
miêkkie potem letko stwardniej¹. 
G o t o w e  p i e r n i c z k i  d o w o l n i e  
udekorowaæ.



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. Bardzo serdecznie pragniemy powitaæ wœód nas Ks. Jurija z Odessy, który g³osi wœród nas
    S³owo Bo¿e i po Mszy œw. zbiera³ bêdzie ofiary na budowê koœcio³a na Ukrainie.  
2. Trwa , czas radosnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa. Zapraszamy na Roraty
    od poniedzia³ku do pi¹tku na godz. 17.00 i w sobotê 7.30. 
  
4. We wtorek, 24 grudnia – przypada Wigilia Bo¿ego Narodzenia – zaleca siê wstrzemiêŸliwoœæ
    od pokarmów miêsnych. W tym dniu dniu Msza œw. o godz. 7.30 i Koronka do Mi³osierdzia
    Bo¿ego o godz. 15.00.  
5. W œrodê, 25 grudnia – Uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia.

   W Drugie Œwiêto, 26 grudnia ju¿ tradycyjnie naszymi modlitwami i ofiarami pragniemy
    jak co roku, wesprzeæ KUL oraz nasze Seminarium Duchowne. 
   
    i przy relikwiach œw. Charbela do  naszego Sanktuarium.
6. w Drugie Œwiêto Bo¿ego Narodzenia 26 grudnia 
    i Nowy Rok o godz. 14.30. 
8. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wziêli udzia³ w Akcji „I Ty mo¿esz zostaæ
    Œwiêtym Miko³ajem” i przygotowali paczki dla dzieci i samotnych osób doros³ych jak równie¿
    przygotowali „Tytki Charytatywne”. 
9. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. S¹ do nabycia ró¿ne pami¹tki z Jubileuszu
    25 - lecia naszej parafii i nasze diecezjalne kalendarze.
    Zosta³y nasze Parafialne Kalendarze, mo¿na je nabyæ w promocyjnej cenie 15 z³. 
    Przy zakupie 5 sztuk np. na œwi¹teczne prezenty w cenie 10 z³. W sklepiku s¹ równie¿ do

ADWENT

  Zakoñczenie Rorat dla dzieci w pi¹tek 20 grudnia o godz.17.00.

Pasterki o godz. 21.00 i 24.00.
  W I œwiêto nie bêdzie Mszy œw. 

    o godz. 18.30. 

 O godz. 18.30  zapraszamy - na Msza Œwiêta z modlitw¹ o uzdrowienie i adoracj¹ z olejami 

    nabycia œwiece Caritas na stó³ wigilijny w cenie 6 z³, poœwiêcone op³atki na stó³ wigilijny.

Nabo¿eñstwo dla dzieci przy ¿³óbku - 


