
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi  
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi  
z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię 
moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, 
ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grze-
chu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwią-
zać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grze-
chu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego,  
niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest  
dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, 
niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powo-
dem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż 
z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".  
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)  

Słowo Boże 

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek (1.10.18) 18.00  + Stefan Wieczorkowski (int. popogrzebowa)  

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

Wtorek (2.10.18)   18.00  + Agnieszka Kleist; zm. z rodz. Kleist i Kubieńskich  
         (int. córki Anny)  

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

Środa (3.10.18)           18.00 + Zofia Karbownik  

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

Czwartek (4.10.18) 18.00  + Roman Majewski (int. córki Danki z rodziną)  

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

Piątek (5.10.18)  18.00  + Helena Bielaszewska  
         (int. Anny i Andrzeja Rudnik z rodziną)  

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

Sobota (6.10.18)  16.00     msza ślubna  

    18.00  + dusze czyśćcowe 

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

Niedziela (7.10.18)   8.00  +  Teresa, Zbigniew Śmiglewscy  

 

                                     9.30   + mąż Edward (im. i ur.); rodzice Julianna, Antoni;  
          Franciszka, Antoni; brat Konstanty, Janina,  
          Jan, Kazimierz 

 

    11.00  + mąż Ignacy Gorzycki w 23. r. śm.;  
         rodzice Balbina, Władysław Jagielscy;  
          Anna, Bronisław Gorzyccy i zm. z rodz. 

 

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. Marka 

Chwila refleksji 
Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale przede 
wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką 
cenę; gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne, że mocne Chrystusowe porówna-
nie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się bardzo trafne. Wybór tego, co trudne, 
ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwa-
nia w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości. 
Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 110, za: http://mateusz.pl/czytania/2018 

„Różaniec: 

Jest to codzienne spotkanie, 

którego Maryja i ja 

nigdy nie zaniedbujemy”.                  

św. Jan Paweł II  

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 



Na drodze ku świętości  
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Ogłoszenia duszpasterskie 
 XXVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 W kalendarzu liturgicznym w poniedziałek wspomnienie św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus, we wtorek śś. Aniołów Stróżów, w czwartek św. Fran-
ciszka z Asyżu i w piątek święto roczn. poświęcenia Bazyliki Katedralnej  
w Toruniu. 

 Od jutra zapraszam na Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. Dzieci za-
praszam szczególnie we wtorki i czwartki. Nowenna do MB Nieustającej 
Pomocy w środę w łączności z różańcem o godz. 17.30. Po Mszy spotka-
nie wspólnoty ks. Jerzego Popiełuszki. 

 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W I czwartek miesiąca 
modlić się będziemy o święte powołania do służby w Kościele zwłaszcza  
z naszej parafii. W I piątek od godz. 8.00 odwiedzę chorych z posługą sa-
kramentalną, od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i okazja do spowiedzi świętej. 

Spotkania z kulturą  

Warto przeczytać – warto posłuchać – warto zobaczyć 

  Święty Jan Paweł II o Różańcu 
„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; 
wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia”. (3.09.1983) „My wszyscy, 
którzy odmawiamy święty różaniec, błogosławimy wiarę Maryi w każdej jego tajemnicy. Modlimy się do 
Niej. Równocześnie modlimy się z Nią”. (28.10. 1984)  „Różaniec. Ta modlitwa jest jeszcze dzisiaj dla 
bardzo wielu ludzi znakiem i środkiem nawiązania najbardziej intymnej więzi z Chrystusem. W czasach 
trudnych, w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu śmierci człowiek zawsze znajdował w 
różańcu pociechę, umocnienie i nowe siły”. (2.05.1987) „Weźmy znowu do rąk, najdrożsi bracia i siostry, 
różaniec, aby wyrazić naszą cześć dla Maryi, aby nauczyć się od Niej, jak być pilnym uczniem Boskiego 
Mistrza, aby wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych codziennych potrzebach, jak i przy wielkich 
problemach, które nękają Kościół i całą ludzkość”. (25.10.1987) "Powtarzając dobrze znane i drogie sercu 
modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic 
zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc 
Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był 
zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka 
także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią 
jedności i pokoju". (1.X.1995) „Drodzy bracia i siostry, odmawiajcie codziennie różaniec! Gorąco proszę 
pasterzy, by odmawiali i uczyli odmawiania różańca w swoich chrześcijańskich wspólnotach. Aby każdy 
umiał wiernie i odważnie wypełniać obowiązki swojego stanu, pomóżcie Ludowi Bożemu powrócić do 
codziennego odmawiania różańca, do tej przemiłej rozmowy dzieci z Matką, którą «przyjmują w swoim 
domu»”.   (1.10. 1997 r.)  

Czy warto iść do kina na film „Kler”?  

Odpowiedź jest prosta: Nie oglądajmy tego filmu. Uważajmy na to, co wchodzi do na-
szych uszu, co oglądamy. Pewne obrazy, które przyjmujemy karmią naszą wyobraźnię 
i pamięć. Lepiej czasami czegoś nie usłyszeć niż usłyszeć. Lepiej czasami czegoś nie 
widzieć, niż zobaczyć. Nawet jeśli film „Kler” opowiada o jakimś konkretnym księdzu, 
to NIE OPOWIADA O KSIĘŻACH. 

Może być tak, że po obejrzeniu pewnych scen, pewnych zachowań, będziemy mieć 
trudność ze spowiedzią, zaufaniem, tylko dlatego, że nasza wyobraźnia została czymś 
nakarmiona. Nie kierujmy się poglądem, że trzeba obejrzeć ten film, aby mieć swoje 
zdanie, móc zabierać głos w dyskusji. Rozważmy, co jest ważniejsze: Zabranie głosu  
w dyskusji czy czystość w sercu, głowie, wyobraźni i brak różnego rodzaju wątpliwości, 
co do wiary. Nie oglądajmy czegoś, co niszczy nasze patrzenie. Lepiej nie mieć swoje-
go zdania, powiedzieć „nie wiem”, „nie byłem” niż mieć zainfekowaną wyobraźnię  
i mieć problem w relacjach do kapłanów, podczas spowiedzi.  

Będąc jedną z osób tworzących redakcję naszego biuletynu, mogę powiedzieć: Nie 
znam księży, którzy postępują w sposób pokazany w zwiastunie filmu. Nie mam za-
miaru oglądać tych obrazów, ponieważ znam wielu fantastycznych kapłanów. Są to 
wspaniali, dobrzy ludzie, pięknie realizujący swoje powołanie i nie zachowują się  
w sposób pokazany na filmie. Można coś zobaczyć lub usłyszeć tylko jeden raz, a po-
tem przez całe życie tego żałować. Poza tym weźmy pod uwagę, że film „Kler” jest 
częścią zmasowanego ataku na Kościół. Nie dajmy się w to wciągnąć.  

Z życia parafii 

Zapraszamy Państwa na serię koncertów do Torunia, gdzie w dniach 5 – 27 października br. odbędzie się III 
Festiwal Muzyki Sakralnej MUSICA VERA- „Muzyka Nowych Świątyń”. Organizatorem Festiwalu jest Stowa-
rzyszenie MUSICA VERA.  
Program festiwalu: 

 5 października w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na I Rubinkowie w Toruniu koncert „ Bogu-
rodzica”. Wystąpi zespół JERYCHO. W programie średniowieczne pieśni maryjne.  

 6 października w Kościele pw. Świętego Józefa w Toruniu na Bielanach spektakl W cieniu…. Wystąpi 
schola dziecięca Armia Pana pod kierownictwem Elżbiety Mućki  

 13 października na Wrzosach w Kościele pw. Świętego Antoniego koncert Bach z PASJĄ. Wystąpią piani-
ści Robert Matusiak i Kamil Węgorek 

 20 października o godz. 19.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Koniu-
chach w Toruniu koncert Między tradycją a nowoczesnością. W programie utwór 
Ewy Fabiańskiej- Jelińskiej „Stabat Mater” oraz dzieła Bacha i Buxtehude 

 27 października o godz. 19.30 na toruńskich Rybakach, w Kościele pw. Świętego 
Michała Archanioła u Ojców Michalitów koncert finałowy MISTERIUM.  W progra-
mie tradycyjny śpiew gregoriański z improwizacjami jazzowymi na saksofon i 
organy. Wystąpią: Maciej Sikała oraz Zespół Śpiewaków Schola Cantorum Thoru-
nensis 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. 
Więcej informacji o festiwalu przeczytamy na stronie: 
 www.facebook.com/festival.musicavera  


