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Ewangeliczne zamyœlenie        
 Ewangelia:  Mt 2, 13-15. 19-23
   Gdy mêdrcy siê oddalili, oto anio³ Pañski ukaza³ siê Józefowi we œnie i rzek³: «Wstañ, weŸ 
dzieciê i Jego Matkê i uchodŸ do Egiptu; pozostañ tam, a¿ ci powiem; bo Herod bêdzie szuka³ 
dzieciêcia, aby Je zg³adziæ. On wsta³, wzi¹³ w nocy dzieciê i Jego Matkê i uda³ siê do Egiptu; 
tam pozosta³ a¿ do œmierci Heroda. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo, które Pan powiedzia³ przez 
Proroka: z Egiptu wezwa³em Syna mego. A gdy Herod umar³, oto Józefowi w Egipcie ukaza³ 
siê Anio³ Pañski we œnie i rzek³: Wstañ, weŸ dzieciê i Jego Matkê i idŸ do ziemi Izraela, bo ju¿ 
umarli ci, którzy czyhali na ¿ycie dzieciêcia. On wiêc wsta³, wzi¹³ dzieciê i Jego Matkê i wróci³ 
do ziemi Izraela. Lecz gdy pos³ysza³, ¿e w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, 
Heroda, ba³ siê tam iœæ. Otrzymawszy zaœ we œnie nakaz, uda³ siê w okolice Galilei. Przyby³ do 
miasta zwanego Nazaret i tam osiad³. Tak mia³o siê spe³niæ s³owo Proroków: «Nazwany 
bêdzie Nazarejczykiem. Oto S³owo Pañskie

Ucieczka Œwiêtej Rodziny do Egiptu

Œwiêta Rodzina z Nazaretu jest wyj¹tkow¹ katechez¹ dla nas, jest wo³aniem do 
naszych sumieñ. Trzeba, by by³o jak najwiêcej œwiêtych rodzin w obliczu takich 
zagro¿eñ jak ideologia gender czy te¿ kryzys rodziny. Warto przypomnieæ s³owa 
abp Stanis³awa Nowaka wypowiedziane 30 grudnia 2011 r. „Wœród najwiêkszych 
chorób dzisiejszych czasów jest wojna wypowiedziana dziecku nienarodzonemu i 
instytucji rodziny. Smutne znaki tej wojny to antykoncepcja, aborcja, która 
kosztuje miliony istnieñ ludzkich, walka z ma³¿eñstwem, szyderstwo wobec wiernej 
rodziny, brak autorytetu w rodzinach. Kiedy jesteœmy przera¿eni laicyzmem i 
zagubieniem siê cz³owieka w patrzeniu na rodzinê, ma³¿eñstwo i poczêcie 
cz³owieka, to chcemy zanurzyæ siê w modlitwie. W obliczu dzia³añ antyrodzinnych, 
dzia³añ in vitro pozostaje nam ofiara, modlitwa i b³agalna Eucharystia”. – mówi³ 
abp Nowak. Ówczesny Metropolita czêstochowski przypomnia³ tak¿e i¿ „¿adne 
pañstwo i ¿adna instytucja nie mo¿e zakwestionowaæ pierwszeñstwa rodziny”, a 
tak¿e, ¿e „modlitwa stanowi o sile rodziny. Rodzina jest pierwsz¹ szko³¹ modlitwy”. 
Dzisiaj dziêkujmy Bogu za nasze rodziny i módlmy siê za nie. 

Módlmy siê o mi³oœæ i zgodê w rodzinach, o to, by by³y „Bogiem silne”, jak uczy³ 
Prymas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski.
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PLAN KOLÊDY 
(W blokach od klatki A, w domach od koñca ) 

Nie bêdzie Kolêdy w Niedziele !

SOBOTA - 28. 12. 2019r.  Godz. 10.00           
1. ul. Królowej Jadwigi Blok 21 A i B  
2. ul. Królowej Jadwigi Blok 21 C i D
3. ul. Al. S³owackiego 15 i 13 od klatki A 
4. ul. Królowej Jadwigi od nr 16 -29 od Al. S³owackiego  

PONIEDZIA£EK - 30. 12. 2019r.  Godz. 16.00
1. ul. Al. S³owackiego – domki od ul. M. Konopnickiej 
2. ul. Zana 12 A i B i 10 D
3. ul. Zana 10 A B i C 
4. ul. Zana 14 A i B  

W Sylwestra,  Nowy Rok,  i 6 stycznia  oraz  w niedziele 
                                           Kolêdy nie bêdzie ! 

      Pi¹tek - 03. 01. 2020 r. Godz. 16.00
1. ul. M. Konopnickiej domki od ul. Reymonta 
2. ul. Królowej Jadwigi 42 -31 i domki przy ul. Tuwima 
3. ul. M. Konopnickiej 55 – 57 od klatki A 

  Wtorek 07. 01. 2020 r.  Godz. 16.00
1. ul. Królowej Jadwigi  od nr 78 – do nr 48 
2. ul. Kasprowicza – strona parzysta od koñca 
3. ul.Kasprowicza – strona nieparzysta – od koñca 
4. ul. Kasprowicza 26 A, B i C 

Czwartek - 02. 01. 2020 r.  Godzina 16.00
1. ul. Mickiewicza strona parzysta – od koñca 
2. ul. Mickiewicza – strona nieparzysta – od koñca 
3. ul. Królowej Jadwigi Blok 46 

Sobota - 04. 01. 2020 r. Godz. 14.00
1. ul. Zana i ul. Norwida domki pocz¹tek od ul. Zana
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Z Dzienniczka
Œwiêtej Siostry Faustyny

„

Ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Sztuk¹ jest umieraæ  
dla ojczyzny, 
ale najwiêksz¹ sztuk¹ jest 
dobrze dla niej ¿yæ

Widzê nieraz sid³a zak³adane na siebie przez dusze, które 
nie powinny czyniæ tego. Nie broniê siê, ale mocniej ufam 
Bogu, Który widzi me wnêtrze i widzê, jak owe dusze 
same siê w nie wik³aj¹. O Bo¿e, jak¿eœ sprawiedliwy i 
dobry.

(Dz 1727) 
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Sylwestrowe tradycje Europy

Co kraj to…  Warto zatem 
przyjrzeæ siê jakie zwyczaje i tradycje w 
¿egnaniu minionego roku i jednoczesnym 
witaniu nowego goszcz¹ w innych 
europejskich regionach. 

 - nie tylko dojrzewaj¹ w kraju 
wiecznego s³oñca, ale tak¿e s¹ symbolem 
ostatniego dnia grudnia. W sylwestrowy 
wieczór zazwyczaj do pó³nocy zostaje siê w 
gronie rodzinnym, nastêpnie w momencie 
wybicia godziny dwunastej, ka¿dy zjada po 
kolei 12 winogron. Przy ka¿dym owocu 
nale¿y pomyœleæ jedno ¿yczenie. 
W Hiszpanii wa¿ny jest tak¿e pierwszy dzieñ 
nowego roku, kiedy do sto³u podawane jest 
tradycyjne œniadanie w formie sma¿onych 
ciasteczek z gor¹c¹ czekolad¹. 

 razy dwanaœcie. Najbardziej 
rozpoznawalny zegar œwiata to jednoczeœnie 
gwiazda londyñskiego zwieñczenia roku. 
Równo o pó³nocy Big Ben sygnalizuje 
wszystkim rozpoczêcie nowego roku i 
zaprasza do zabawy w œwietle kolorowych 
fajerwerków maluj¹cych niebo tu¿ nad 
Tamiz¹. Kolejnego dnia odbywa siê jedna z 
wiêkszych parad witaj¹cych Nowy Rok.

 - Francuski sylwester 
to podobne wydarzenie do tego, które doœæ 
dobrze znaj¹ Polacy. Francuzi odwiedzaj¹ 
wystawne bale i bankiety. Istotna jest tutaj 
kuchnia. Na sto³ach nie mo¿e zabrakn¹æ 
ostryg, szampana i oczywiœci s³ynnych 
serów! Dzieñ 1-go stycznia obowi¹zkowo 
musi rozpocz¹æ siê na popularnych Polach 
Elizejskich. 

Sylwester.

Hiszpañskie 
winogrona

Londyñski 
Big Ben

 
Noworoczny fromage

Pot³ucz talerz po duñsku.

Styczniowy 
sylwester w Moskwie.

 Dania, podobnie jak 
inne pañstwa, ma swoj¹ sylwestrow¹ potrawê, 
której nie mo¿e zabrakn¹æ w ostatni dzieñ 
roku. Jest to specjalne ciasto zwane 
„kransekake” .  Oprócz  kuchennych 
zwyczajów, jednym z ciekawszych jest 
t³uczenie talerzy. Rzucanie i ³amanie jak 
najwiêkszej ich iloœci symbolizuje du¿¹ liczbê 
przyjació³. Duñczycy tak¿e zbyt dos³ownie 
traktuj¹ powiedzenie „wejœæ skocznie w Nowy 
Rok” i gdy wskazówki poka¿¹ pó³noc 
autentycznie zeskakuj¹ z krzese³. 

 W Rosji o dziwo, 
Sylwester obchodzony jest, kiedy indziej, a 
mianowicie z 13-go na 14-go stycznia. Jest to 
stosunkowo spokojny dzieñ w porównaniu z 
wy¿ej wymienionymi hucznymi zabawami. 
Nasi wschodni s¹siedzi zazwyczaj obchodz¹ 
go w gronie rodziny i przyjació³, obdarowuj¹c 
siê prezentami i sk³adaj¹c sobie najlepsze 
¿yczenia noworoczne. A wspomniane prezenty 
przynoszone s¹ przez Dziadka Mroza i 
Œnie¿ynki. Rosjanie najczêœciej œwiêtuj¹ na 
œwie¿ym powietrzu – zarówno w du¿ych, jak i 
ma³ych miastach. A co ciekawe, w zwi¹zku z 
zakazem wnoszenia alkoholu oraz szklanych 
naczyñ, œwiêtuj¹cy po prostu nie spo¿ywaj¹ 
szampana. 

              �ród³o: podlasie24.pl        K. R.
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   7.30 + Ryszard  Leœnierowski 
  7.30 + Henryk Szczotka
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30  + Krzysztof i Janina Wilczura
15.30 + Seweryn Wielgusiak

   7.30 + Irena, Zygmunt Cygañski, Irena,
          + Czes³aw Domal 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Izabela Pawlicka (2 rocz. œm.) 
          + Czes³aw, Roman Stasiczak 
15.30 + Zbigniew Fo³czyñski, + Gertruda i Kazimierz 
         Noculak
18.00 Nabo¿eñstwo na zakoñczenie Roku 2019 
18.30 Msza œw. na zakoñczenie roku 

  7.30 + Henryk  Rybka 
 9.00 + Mieczys³awa  Antczak 
10.30 + Marcin Jasik 
12.00 + Kazimierz Pawlak 
15.00    Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Tadeusz Œwita³a, Maria, 
             Stanis³aw Mokwiñscy 
18.30 + Mieczys³awa Borowska 

  7.30 +Cyryla  Grzesiak 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 + Irena Bo¿ymowska i zm. z Rodziny
15.30  - Modli siê o wielk¹ 
              wiarê, i mi³oœæ i przemianê ¿ycia dla mê¿a.

18.30    
 

O Krzysztof  odprawia na Papui

ZA ZMAR£YCH

  7.30 + Bogdan Sza³uda, Irena i Boles³aw Sza³uda 
  9.00 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo  dla ¿ywych 
          i ¿ycie wieczne dla  zmar³ych Matek i Ojców 
          ¯ywego Ró¿añca 
10.30 +  Jan Jerzak oraz za zmar³ych rodziców i za 
          zmar³ych z rodziny  Fr¹szczaków i Maækowiaków 
12.00 W pewnej intencji
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego  

15.30 Z podziêkowaniem za 85 lat Heleny i 97 lat Leona z 
          proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski 
           na dalsze lata ¿ycia 
15.30   - Modli siê o wielk¹ 
          wiarê, i mi³oœæ i przemianê ¿ycia dla mê¿a.
18.30 + Jacek  Malik 

O Krzysztof  odprawia na Papui

  7.30 + Andrzej Bendziecha 
  7.30 + Jacek Duczmal (I rocz. œm.) 
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 W intencji kap³anów naszej Parafii oraz o liczne 
          powo³ania kap³añskie, zakonne, misyjne 
          i Apostolskie œwieckich – intencja od
          Matek i ojców ¿ywego Ró¿añca 
15.30  - Modli siê o wielk¹ 
          wiarê, i mi³oœæ i przemianê ¿ycia dla mê¿a.     

O Krzysztof  odprawia na Papui

  7.30  + Andrzej Œnierzyñski 

10.00 Op³atek dla Katechetów Ks. Bp. Edward Janiak
15.00 Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego 
15.30 Z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. 
          i zdrowie z okazji roczku Weroniki 
15.30  - Modli siê o wielk¹ 
          wiarê, i mi³oœæ i przemianê ¿ycia dla mê¿a.  
16.30 Dom Opieki: ZA PARAFIAN 
18.30 + Ma³gorzata Drabent, Franciszka i Jan Drabent Zofia 
          i + Marian  Zimniewicz  

O Krzysztof  odprawia na Papui
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¹c k Ku naK i li rny Patron t godn ay i
Œwiêta Bo¿a Rodzicielka Maryja

Œwiêta Bo¿a Rodzicielka Maryja. Pierwszy 
dzieñ Nowego Roku to ósmy dzieñ od 
Narodzenia Jezusa. Wed³ug prawa ¿ydowskiego 
ka¿dy ch³opiec mia³ byæ tego dnia obrzezany. W 
oktawê Bo¿ego Narodzenia, dziêkuj¹c Bogu za 
przyjœcie na œwiat Chrystusa, Koœció³ obchodzi 
uroczystoœæ Maryi jako Matki Bo¿ej, przez 
któr¹ spe³ni³y siê obietnice dane ca³ej ludzkoœci, 
zwi¹zane z tajemnic¹ Odkupienia. Tego dnia z 
wszystkich przymiotów Maryi czcimy 
szczególnie Jej macierzyñstwo. Dziêkujemy Jej 
tak¿e za to, ¿e sw¹ macierzyñsk¹ opiek¹ otacza 
ca³y Lud Bo¿y. Poœwiêcenie Maryi pierwszego 
dnia rozpoczynaj¹cego siê roku ma tak¿e inne 
znaczenie.    Matka Jezusa zostaje ukazana 
ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a 
zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali 
z darów Chrystusa. 
Pragnienie zaakcentowania specjalnego 
wspomnienia Matki Bo¿ej zrodzi³o siê ju¿ w 
staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej. Koœció³ zachodni 
ju¿ w VII wieku wyznaczy³ w tym celu dzieñ 1 
stycznia. Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki 
Maryi to najstarsze maryjne œwiêto. Do liturgii 
Koœcio³a wprowadzi³ je doœæ póŸno papie¿ Pius 
XI w roku 1931 na pami¹tkê 1500. rocznicy 
soboru w Efezie (431). Pius XI wyznaczy³ na 
coroczn¹ pami¹tkê tego œwiêta dzieñ 11 
paŸdziernika. Reforma liturgiczna w roku 1969 
nie znios³a tego œwiêta, ale podnios³a je do rangi 
uroczystoœci nakazanych i przenios³a na 1 
stycznia.   K. R.

ROLADKI Z TORTILLI Z SZYNK¥ 
I PAPRYK¥ KONSERWOW¥

SK£ADNIKI:

2 placki tortilli, 
1 serek œmietankowy typu Almette,
 2 liœcie sa³aty,
 6 plasterków cienko pokrojonej szynki,
 2 ³y¿ki majonezu, 
1 ³y¿ka musztardy, 
4 æwiartki papryki konserwowej,
 4 ³y¿ki posiekanego szczypiorku

 na 2 lub 4 porcje

PRZYGOTOWANIE
Tortille posmarowaæ grubsz¹ warstw¹ 
serka. Dodaæ porwane na kilka kawa³ków 
liœcie sa³aty, u³o¿yæ plasterki szynki, 
posmarowaæ majonezem i musztard¹ 
(niekoniecznie dok³adnie) i posypaæ 
p o s i e k a n ¹  w  k o s t e c z k ê  p a p r y k ¹  
konserwow¹ oraz szczypiorkiem. Zawin¹æ w 
miarê  c ia sno  w  ru lon ik i .  Mo¿na  
przygotowaæ wczeœniej i w³o¿yæ do lodówki 
bez przykrycia, na maksymalnie 2 - 3 
godziny. Przed podaniem pokroiæ na 
plasterki o gruboœci ok. 2 cm. U³o¿yæ na 
pó³misku.



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. We wtorek, 31 grudnia – przypada ostatni dzieñ mijaj¹cego Roku 2019. Nabo¿eñstwo na
    zakoñczenie Roku o godz. 18.00, nastêpnie o godz. 18.30 Msza œw. w intencji Parafian oraz
    wszystkich wspieraj¹cych wspólne budowanie naszego Sanktuarium
    swoj¹ prac¹, modlitwami, cierpieniem i ofiarami. 
2. W œrodê - 1 stycznia – Nowy Rok – Uroczystoœæ Œwiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi. Msze œw.
    w tym dniu jak w ka¿d¹ niedzielê. 
    
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca. SpowiedŸ œw. 15 minut
    przed ka¿d¹ Msz¹ œw. Nie bêdzie Mszy œw. dodatkowej w pierwszy pi¹tek o godz. 17.00. 
4. W poniedzia³ek , 6 stycznia przypada Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego, u nas zwana
    Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê podczas ka¿dej Mszy œw. poœwiêcenie kadzid³a,
     kredy i wody, które tradycyjnie mo¿na bêdzie nabyæ przy wejœciu do naszego koœcio³a. 
    W naszym sklepiku, s¹ do nabycia pojemniki na wodê œwiecon¹. Sk³adka w tym dniu
    przeznaczona bêdzie na Misje. 
6. Przypominamy, ¿e w czasie trwania kolêdy – od poniedzia³ku do czwartku nie ma Mszy œw.
    wieczornej o godz.18.30. W pi¹tek, sobotê i niedziele Msze œw. bez zmian. 
7. Zachêcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.

Zapraszamy dzieci na Nabo¿eñstwo przy ¿³óbku na godz. 14.30.

 Trzech Króli.


