
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przy-
kazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 
znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję  
i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja  
w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten bę-
dzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.  
(J 14,15-21)  

Słowo Boże na niedzielę 

 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (22.05.2017)   18.00  +  Danuta, Mirosław Jasińscy  

………………………………….. 

Wtorek (23.05.2017)   18.00 +  mąż Teofil Szymczak w 30. rocznicę śmierci;  
          rodzice, rodzeństwo i zmarli z rodziny 

…………………………………..   
Środa (24.05.2017)     18.00  +  Stanisław Więckowski w 18. rocznicę śmierci; 
           Maria, Jan, Anna, Maria, Teresa i zmarli z rodziny  
………………………………….. 
Czwartek (25.05.2017)  18.00  +  Cecylia Marcinkowska w 10. rocznicę śmierci; 
          syn Józef, Jerzy  
………………………………….. 
Piątek (26.05.2017)    18.00  +  Łucja, Edmund Ściesińscy  

       
………………………………….. 
Sobota (27.05.2017)   18.00  +  Józefa Malankowska; Maria; Łucja; Władysława, Jan, Roman 
          Chacińscy; zm. Piękoś, Malankowscy, Chacińscy, Kruszyńscy 

 

………………………………….. 
Niedziela (28.05.2017)     8.00   +  Helena Matuszak, Krystyna Góralska, Helena Hełminiak,  

          Władysława Zielińska, Romualda Szyperska 

 
      9.30   +  Aniela Biedroń (im.), Alicja, Krzysztof, Grzegorz Biedroń;  
          zmarli z rodzin Biedroń, Gulczyńskich, Bednarskich,  
          Raszeja, Nitka, Dietzig 

 

     11.00  + mąż Edward w 11. rocznicę śmierci  

 
 

Parafia pw. Świętych Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika  

i Jana Chrzciciela  w Ostromecku  

ul. Parkowa 2 86-070 Dąbrowa Chełmińska  

tel. 881064644 

www.ostromecko.parafia.info.pl 
Skład redakcji: ks. Piotr Sacha, Janina Ściagow, Aleksandra Ściagow, Danuta Buś, Hanna Piekut, Danuta Węgierska,   

Katarzyna Lewandowska, Agata Lewandowska, Jakub Łukowski  

 
Zapraszamy drogich Parafian do współpracy przy redagowaniu naszego biuletynu. 

 
Informujemy, że nasz biuletyn jest dostępny w  formacie PDF na stronie internetowej parafii  

w zakładce Życie wspólnoty. 

Ewangelia wg św. Jana 
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Chwila refleksji 

Każda kochająca matka czy ojciec, w obliczu zbliżającej się śmierci, myśli o przyszłości swych dzieci. 
Podobnie i Chrystus na kilkanaście godzin przed ukrzyżowaniem myśli o przyszłości swoich uczniów. 
Zależy Mu bardzo nie tylko na utrzymaniu kontaktu, lecz i na obecności wśród nich. Nie będzie to obec-
ność cielesna, bo tej zachować nie można. Jest zresztą niedoskonała i bardzo ograniczona. Jeśli np. czło-
wiek jest w jednym miejscu, to równocześnie nie może być w innym. Nie mówiąc już o ograniczeniach 
związanych z procesem starzenia się organizmu. Jezus w ciele mógłby pozostać z uczniami najwyżej 
kilkadziesiąt lat – a co dalej? Chrystus w chwili śmierci kończy okres przebywania z Apostołami ramię 
w ramię, ale bynajmniej nie rezygnuje z przebywania z nimi w inny sposób. Pozostanie na ziemi do koń-
ca świata, w sposób tysiące razy doskonalszy i łatwiej dostępny dla milionów ludzi. Warto ten gest miło-
ści Jezusa dostrzec i głębiej się nad nim zastanowić. 
W grę wchodzą trzy wydarzenia stanowiące jedną organiczną całość. Pierwszym jest Eucharystia – czyli 
obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Jezus staje się pokarmem dostępnym dla każdego, 
kto w Niego wierzy, i komu autentycznie zależy na życiu wiecznym. Dziś na ziemi istnieją setki tysięcy 
świątyń, w których przebywa Chrystus jako pokarm nieśmiertelności. Ktokolwiek pragnie się z Nim spo-
tkać, może to uczynić prawie w każdej minucie dnia i nocy. Oto pierwsza niepojęta forma nowej obec-
ności Zbawiciela wśród nas. 
Druga forma, to Jego Słowo ukryte w Piśmie Świętym i żywej tradycji. On ciągle naucza. Jezusa można 
słuchać, można Mu zadawać pytania. On ciągle odpowiada. Ktokolwiek pragnie porozmawiać 
z Chrystusem, może to uczynić również o każdej porze dnia i nocy. Wystarczy jak otworzy Ewangelię  
i w duchu tradycji przekazywanej w Kościele odczyta sercem jej orędzie. Oto druga forma obecności 
Zbawiciela wśród nas, jeszcze bardziej dostępna niż pierwsza. 
Trzecia, najmniej doceniona, to spotkanie z ludźmi miłującymi się wzajemnie. „Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Obecność Jezusa przez Ducha Miłości 
w sercach tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą. „Tam gdzie dwu jest zgromadzonych w imię Moje, 
tam Ja jestem wśród nich”. 
Ks. Edward Staniek, http://mateusz.pl/czytania/2017 



Na drodze ku świętości  

Z Dzienniczka  

siostry Faustyny 

Słowa Pana Jezusa do 

Siostry Faustyny 

  
„Podaję ludziom naczy-
nie, z którym mają przy-
chodzić po łaski do źró-

dła miłosierdzia. Tym na-
czyniem jest obraz z pod-
pisem: Jezu ufam Tobie”. 

(Dz. 327) 

Z życia parafii 
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Ogłoszenia duszpasterskie 
 VI NIEDZIELA WIELKANOCY 

 W kalendarzu liturgicznym w środę wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożycielki Wiernych i w piątek św. Filipa Nereusza. 

 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy we środę w łączności 
z Mszą Świętą o godz. 18.00. Po Mszy spotkanie Wspólnoty ks. Jerze-
go Popiełuszki. 

 Nabożeństwo majowe codziennie w łączności z Mszą św. o godz. 
18.00. 

Spotkania z kulturą 

Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

Świętojański festiwal Organowy 
Czas wiosny i lata sprzyja koncertom w kościołach. Niedawno w na-
szym biuletynie zapraszaliśmy na koncerty maryjne do bydgoskich 
kościołów. Dzisiaj zachęcamy Państwa do wysłuchania koncertów 
organowych, które będą rozbrzmiewać w toruńskich świątyniach od 
20 maja do 25 czerwca  w ramach 32. Świętojańskiego Festiwalu Or-
ganowego. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Szczegółowy 
program festiwalu znajdziemy na stronie: 
http://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/1523/swietojanski-festiwal-
organowy 

    Święty Jan Paweł II – całkowicie oddany Maryi 
 

„Maryja jest z nami. Jej sanktuaria rozrzucone po całym ziemskim 
globie świadczą o Jej prawdziwej obecności, która stara się zapobiec 
wszelkiemu złu, jakie grozi nie tylko jednostkom i rodzinom, ale całym 
narodom”.                                                                 
(Watykan, 1 stycznia 1994 r.) 
„Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jednorodzony Syn, 
Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości 
krzyża do Jana – Apostoła i Ewangelisty: „Oto Matka Twoja”. Zawsze 
w słowach tych znajdowałem miejsce każdego człowieka – i moje 
własne. (..) Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać 
ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce Narodu w 
sercu Matki. (…) Powołanie syna polskiego narodu na Stolicę Piotrową 
zawiera w sobie oczywistą więź z tym świętym miejscem. Z tym 
sanktuarium wielkiej nadziei – że mogę powtórzyć tylko: Totus Tuus”.                                                  
(Jasna Góra, 4 czerwca 1979 r.) 
„Jasnogórska Matko Kościoła! Raz jeszcze oddaję Ci siebie  
w „macierzyńską niewolę miłości” wedle słów mego zawołania: Totus 
Tuus. Oddaję Ci cały Kościół – wszędzie, aż do najdalszych krańców 
ziemi! Oddaję Ci ludzkość i wszystkich ludzi – moich braci. Wszystkie 
ludy i narody. Oddaję Ci Europę i wszystkie kontynenty. Oddaję Ci 
Rzym i Polskę, zjednoczone poprzez Twego sługę nowym węzłem 
miłości. Matko przyjmij! Matko, nie opuszczaj! Matko prowadź!”                           
(Jasna Góra, 6 czerwca 1979 r.) 

Jak Bóg stworzył Mamę 

 

Kiedy Bóg stwarzał Matkę, pojawił się przed Nim anioł i zapytał: - To na nią tra-
cisz tyle czasu? Bóg rzekł: - Owszem. Posłuchaj, ona musi składać się ze stu 
osiemdziesięciu części, z których każda będzie wymienialna, żywić się kawą i 
resztkami jedzenia z poprzedniego dnia, umieć pocałować w taki sposób, by 
wyleczyć wszystko - od skaleczonego kolana po serce... no i musi mieć do pracy 
sześć par rąk i trzy pary oczu. Anioł z niedowierzaniem potrząsnął głową. Panie 
- rzekł anioł - połóż się spać. Jutro też jest dzień. - Nie mogę  - odparł Bóg. - Pra-
wie skończyłem. Udało mi się osiągnąć to, że sama zdrowieje, potrafi przygoto-
wać obiad na sześć osób z pół kilograma mielonego mięsa oraz jest w stanie 
utrzymać pod prysznicem  dziewięcioletniego chłopca. Anioł uważnie przyjrzał 
się modelowi matki, a potem westchnął: - Jest zbyt delikatna.  - Rzekł Pan: - Nie 
masz pojęcia, co potrafi wytrzymać taka jedna mama. - Czy umie myśleć? - za-
pytał anioł. Bóg odparł:  - Nie tylko. Potrafi zrobić najlepszy użytek z szarych 
komórek oraz dochodzić do kompromisów. Anioł pokiwał głową, podszedł do 
modelu matki i przesunął palcem po jego policzku. - Tutaj coś przecieka - 
stwierdził. - Nic tutaj nie przecieka - uciął krótko Pan. - To łza. - A do czego to 
służy? - spytał anioł. - Wyraża radość, wzruszenie, smutek, rozczarowanie, ból, 
samotność i dumę - powiedział Bóg. - Jesteś genialny! - zawołał anioł. - Prawdę 
mówiąc, to nie ja umieściłem tutaj tę łzę - melan-
cholijnie westchnął Bóg. 

 

Pamiętajmy o naszych Mamach! 

Totus Tuus: 

Jestem o Matko, 

cały Twój 

i wszystko moje 

jest Twoim! 

     

      św. Jan Paweł II 


