
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa  
przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich  
i rzekł do nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że wi-
dzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: 
to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł  
do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, 
które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psal-
mach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;  
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszyst-
kim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego".  
(Łk 24, 35-48)  

Słowo Boże  

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (16.04.18) 18.00  + Helena Modrzejewska (int. rodziny z Tarnowa)   

 

--------------------- 

Wtorek 17.04.18)   18.00  +   Paweł, Helena Malankowscy 

 

------------------- 

Środa (18.04.18)          18.00  +  Lucyna Lach   

   

--------------------- 

Czwartek (19.04.18) 18.00      dziękczynno-błagalna dla ks. Bogumiła Szmergalskiego 
          w 60. rocznicę święceń i rocznicę urodzin 

--------------------- 

Piątek (20.04.18)  17.15  +  Maciej Obremski w 3. r. śm.  

    18.00  +  Marek Bagniewski  

 

--------------------- 

Sobota (21.04.18)  18.00  + mąż Ireneusz w dniu ur.  

 
--------------------- 

Niedziela (22.04.18)   8.00  +  Julianna, Leon Guzińscy; Kazimierz, Zofia, Jadwiga;  
          Antoni Gaudysiński; Jolanta Rzewnicka w 1. r. śm.  

                                     9.30  +  Stanisław Gulczyński w dniu ur.;  
          zm. z rodz. Gulczyńskich, Biedroń, Bednarskich 

              11.00  +  mama Maria Skiba w 5. r. śm.;  
          babcia Józefa, ciocia Łucja Malankowskie 

 

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 
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. 
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Ewangelia wg św. Łukasza 

Chwila refleksji 
 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Ono 
dokonuje się już teraz, przez dar nowego życia, dzięki któremu grzech już nie panuje 
nad nami. A jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca. Niestety 
wielu chrześcijan nie potrafi przyjąć łask wysłużonych przez Pana. Żyją przygnieceni 
ciągłym poczuciem grzechu i winy wobec Boga, pozbawieni prawdziwej wolności 
dzieci Bożych, radości z odkupienia. A przecież Chrystus zmartwychwstał, aby to 
stało się udziałem nas wszystkich.  
O. Marek Rojszyk OP, „Oremus” kwiecień 2006, s. 56, http://mateusz.pl/czytania/2018 



Na drodze ku świętości  
Rok 1, numer Str. 3 Rok 1, numer 1 Str. 2 Nr CII (102),  15 kwietnia 2018 r. Nr CII (102), 15 kwietnia 2018 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 III NIEDZIELA WIELKANOCY 

 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę w łączności z Mszą Świętą  
o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki. 

 Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców dzieci przygoto-
wujących się do I Komunii Świętej. 

 W przyszłą niedzielę przed kościołem odbędzie się zbiórka do puszek przezna-
czona na operację ratującą życie p. Urszuli Kaczmarek z domu Krupa. 

Spotkania z kulturą  

Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

 Święty Jan Paweł II o świadkach Jezusa Chrystusa 
«Pokój mój daję wam» (J 14, 27). W okresie wielkanocnym często słyszymy te słowa 
obietnicy, którą Jezus dał swoim uczniom. Prawdziwy pokój jest owocem zwycięstwa 
Chrystusa nad mocą zła, grzechu i śmierci. Wszyscy, którzy wiernie Go naśladują, stają 
się świadkami i budowniczymi Jego pokoju.     
(Watykan 16.05.2004r.) 

 «Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma» (Łk 24, 45). Zmartwychwstały 
Chrystus oświeca apostołów, aby ich przepowiadanie było zrozumiałe  
oraz przekazywane w całości następnym pokoleniom; aby człowiek słuchając uwierzył, 
wierząc pokładał nadzieję, a żywiąc nadzieję, miłował. Przepowiadając Jezusa 
Chrystusa zmartwychwstałego, Kościół pragnie wskazywać wszystkim ludziom drogę 
nadziei oraz prowadzić ich na spotkanie z Chrystusem.  
( Madryt 4.05.2003r.) 

Niezliczeni mężczyźni i kobiety w każdym stuleciu pragnęli poznać Chrystusa. Widzieli 
Go oczyma wiary. Rozpoznali Go jako Mesjasza, ukrzyżowanego i wskrzeszonego  
z martwych. Pozwolili, aby On ich zdobył, i stali się Jego wiernymi uczniami. To oni są 
świętymi i błogosławionymi, których Kościół ukazuje nam jako wzory do naśladowania  
i przykłady postępowania. (…) Pragnienie dawania świadectwa o Jezusie rodzi się  
w sercach wierzących pod wpływem osobistego spotkania z Nim. (...) Jak nieodparty 
urok ma tajemnicza obecność Chrystusa dla tych, którzy Go przyjmują! Tego właśnie 
doświadczają święci. To samo doświadczenie może się stać i naszym udziałem, gdy 
podążamy drogami świata do niebieskiej ojczyzny. Nam także Zmartwychwstały 
wychodzi naprzeciw ze swoim słowem, objawiając swą nieskończoną miłość  
w sakramencie eucharystycznego Chleba, który łamie dla zbawienia całej ludzkości. 
Niech oczy naszej duszy otworzą się na Jego prawdę i miłość.                 
(Watykan 18.04.2004) 

 
„Bądźcie w tym 

świecie 
 nosicielami wiary 
 i nadziei chrześci-

jańskiej 
żyjąc miłością na 

co dzień”. 
 

św. Jan Paweł II  

Dzisiaj zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgosz-
czy. Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Centrum zaprasza na spotkanie poświęcone sztuce chrześcijań-
skiej, które odbędzie się 19 kwietnia 2018 o godz. 18.00. Informacja organizatora o wydarzeniu:  

Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza  
na XXI Spotkanie z Historią, poświęcone sztuce chrześcijańskiej, która ma niejedno oblicze. Tak jak cała 
sztuka, podlegała ona z upływem wieków zmianom stylistycznym, a niektóre sama inicjowała (np. gotyk, 
renesans, barok), zachowując przy tym wyznaczony przez chrześcijańską doktrynę i tradycję wachlarz 
tematów (np. Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie, wizerunki świętych). Obraz tych zmian, po-
czynając od późnej starożytności po wiek XX, nakreśli dr Beata 
Krasucka, absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, która przedmiotem swego wykładu uczyni malarstwo, 
rzeźbę i architekturę sakralną.  
Wydarzenie: XXI Spotkanie z Historią. Oblicza Sztuki Chrześcijańskiej. 
Miejsce: Salon Hoffmana w Kujawsko- Pomorskim Centrum Kultury, 
pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy,  
Termin spotkania: 19 kwietnia o godz. 18.00  
Wstęp wolny  

 

Z życia parafii 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy  
Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszej parafii,  

w każdy piątek 10 minut przed Mszą Świętą. 
 
„[28.I.1938] Dziś powiedział mi Pan: zapisz córko Moja te słowa: Wszystkim du-
szom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć, zachęcając 
inne dusze do ufności w Moje miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci, nie do-
znają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce...” 

 

 „Córko Moja, zachęcaj dusze do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. 
Przez odmawianie tej koronki, podoba Mi się dać wszystko o co mnie prosić bę-
dą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię dusze ich spokojem, 
a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy du-
sza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma du-
szy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza, ale z ufnością 
niech się rzuci w ramiona Mojego miłosierdzia, jak dziec-
ko w objęcia ukochanej matki. Dusze te mają pierwszeń-
stwo do Mojego miłosierdzia. Powiedz, że żadna dusza, 
która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się, ani 
nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie 
w duszy, która zaufała dobroci Mojej. Napisz, gdy tę ko-
ronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy 
Ojcem, a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, 
ale jako Zbawiciel miłosierny”. 
[Dz., 1540, 1541] 
 
 


