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Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie 

przez swoje czyny i słowa. [KKK, 176] 

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
HABAKKUK I ANIOŁ, BERNINI, Gian Lorenzo (1598, Neapol - 1680, Rzym), 1655, terakota, wys. 52 cm, Museo 

Sacro, Musei Vaticani, Watykan; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA HABAKUKAHa 1,2-3;2,2-4 

Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę 

ku Tobie: „Krzywda mi się dzieje”, a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi 

patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk 

i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. 

I odpowiedział Pan tymi słowami: »Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, 

by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, 

lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, 

bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha 

nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności«. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 95 

REFREN: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie 

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. 

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni. 

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. 

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego 

»Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa, 

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła«. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 1,6-8.13-14 

Najdroższy: 

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie 

przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 

ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa 

Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach 

i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. 

Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze 

i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha 

Świętego, który w nas mieszka. 

AKLAMACJA1 P 1,25 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Słowo Pana trwa na wieki, 

to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 17,5-10 

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: »Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: ‘Wyrwij się 

z korzeniem i przesadź się w morze’, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 

z pola: ‘Pójdź i siądź do stołu’? Czy nie powie mu raczej: ‘Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem 

ty będziesz jadł i pił’? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, 

co mu polecono? 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: 

‘Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać’«. 

PATRON TYGODNIA: ŚW. JAN LEONARDI, ZAŁOŻYCIEL 
Urodził się w 1541 w Diecimo, niewielkiej miejscowości w jednym z ówczesnych 
włoskich państw-miast - republice Lukka (Lucca), jako najmłodszy z siedmiu braci. 

Od wczesnych lat wykazywał zainteresowanie ziołami i lekarstwami, nie dziwi 
więc, że gdy miał 17 lat, rozpoczął praktykowanie aptekarstwa… 

Nauka trwała 10 lat i dopiero w 1568 uzyskał 
uprawnienia do prowadzenia własnej apteki. Ale wte-
dy dojrzewało już w nim powołanie kapłańskie… 

Kolejne lata zeszły mu zatem na przygotowaniach 
do kapłaństwa i wreszcie w 1572 przyjął święcenia… 

Obdarzony charyzmatem przyciągania szybko zgro-
madził wokół siebie kilkoro młodych ludzi, którzy 
pod jego duchowym kierownictwem pragnęli zmieniać 
postawy i prowadzić dusze do Nieba. I już w 1574 
powstały zalążki czegoś, co miało przekształcić się 
w zgromadzenie Księży Reformowanych Najświętszej 

Dziewicy, nazwane później zakonem Kleryków 
Regularnych Matki Bożej. 

Benedykt XVI, mówiąc o Janie, tak go opisywał: 
„Swoim uczniom zalecał, by przed ‘oczyma duszy 
mieli jedynie cześć, służbę i chwałę dla Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego’, a jako dobry farmaceuta, 
przyzwyczajony do dozowania mikstur za pomocą 
precyzyjnych miar, dodawał: ‘Trochę wyżej wznieście 
wasze serca do Boga i z Nim mierzcie rzeczy’”. 

Jako główne cele wspólnota wyznaczyła sobie 
szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny, odprawianie nabożeństwa 40-go-
dzinnego oraz częste przyjmowanie Najświętszego Sakramentu (zgodnie 
z mottem Jana: „Trzeba zawsze zaczynać od Chrystusa”). 

Na przeciw planom stanął wszelako rząd Lukki. Jej włodarze obawiali się, że roz-
przestrzenienie się rodzimego zakonu na całe Włochy skupi na Lukce uwagę 
wszystkich sąsiadów. Uwagę niepożądaną – i Jana wyrzucono z republiki… 

Mimo tego zgromadzenie rozwijało się i w 1580 nabyło w Lukce – potajemnie – 
starożytny kościół Santa Maria Cortelandini (zwany też Santa Maria Nera). 

Trzy lata później bp Alessandro Guidiccioni kanonicznie zatwierdził zakon. 
W 1595 bullą „Ex quo divina majestas” decyzję potwierdził Klemens VIII. 

Benedykt XVI mówił też o Janie: „…przyczynił się do powstania […] Kongregacji 
de Propaganda Fide (Rozkrzewiania Wiary) oraz przyszłego Kolegium 
Urbanianum de Propaganda Fide, w którym na przestrzeni wieków formowało się 
tysiące kapłanów […] by ewangelizować narody.” 

Zmarł z 1609 w Rzymie – zachorował ratując życie tysiącom zarażonym plagą, 
która w owym czasie pustoszyła Wieczne Miasto. 

Pochowany został tamże, w kościele Santa Maria in Portico. 

Beatyfikował go w 1861 Pius IX, kanonizował Pius XI w 1938. 

W 2006 Benedykt XVI ogłosił go patronem farmaceutów. (uroczystość 9 października) 

il.: ŚW. JAN LEONARDI, 2008, bazylika św. Piotra, Watykan; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bernini/gianlore/sculptur/1650/habakuk.html
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=29500&pic=29500E.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30. 

W piątki nabożeństwo różańcowe dla dzieci o 15:45. 
 3.X (niedziela) 

 Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę października, po sumie 
PROCESJA RÓŻAŃCOWA do 5 ołtarzy. W związku z tym 
nie będzie już nabożeństwa różańcowego wieczorem. 

 Po procesji - spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 7.X (czwartek): PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. W czasie 

Mszy św. o 18:00 modlić się będziemy o powołania 
kapłańskie i zakonne z naszej Parafii. 

 9.X (sobota): Wypominki o 17:00. Msza św. za zmarłych 

polecanych w wypominkach o 18:00. 
 10.X (niedziela): X Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II 

– Odwaga Świętości”. Pragniemy w tym dniu uczcić 
osobę Ojca Świętego przede wszystkim poprzez modlitwę 
o Jego rychłą beatyfikacje: 

 „Różaniec z Ojcem świętym” o 17:30. Zapraszamy! 

 Zbiórka ofiar na fundusz stypendialny dla najzdolniejszej, 
a ubogiej młodzieży - przed kościołem. 

 IV Otwarty Bieg Papieski w Habdzinie. O 13:00 Msza św. 
na placu w Habdzinie. O 14:30 - zawody. Zapisy w dniu 
biegu w Habdzinie od 12:00. Zaprasza! parafia św. Józefa 

w Konstancinie. 
Cały program obchodów - w gablocie przed kościołem. 

 23.X (sobota): Pielgrzymka autokarowa na Święty Krzyż 

i do bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Wyjazd o 6:00, 
powrót ok. 22:00. Koszt 60.- zł. Zapisy w zakrystii 
i kancelarii parafialnej. 

 Trwa zbiórka darów dla powodzian. Artykuły można składać 
do kosza wystawionego przy ołtarzu Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Za pomoc i serce okazane potrze-
bującym braciom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 Do nabycia jest kalendarz „Ziemia Święta” w cenie 15.- zł. 
Część z dochodu przeznaczona będzie na pomoc chrześci-
janom w Ziemi Świętej, których sytuacja jest dramatyczna. 

 Zapraszamy! na wystawy zdjęć z parafialnych obozów waka-

cyjnych w Pyzówce i Murzasichlu w nawie bocznej kościoła. 
 Chrzty we październiku w 4tą niedzielę miesiąca 24.X 

na sumie. Zgłoszenia do 15.X w kancelarii. Przygotowanie, 
dla rodziców i chrzestnych, 17.X po sumie, w kościele. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

4.X 
(poniedziałek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Franciszki, Antoniego i Ryszarda KORNASZEWSKICH 

5.X 
(wtorek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800  

6.X 
(środa) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 
z dziękczynieniem, o Boże błogosławieństwo w 20tą rocznicę 

ślubu Doroty i Bernarda i dla ich dzieci 

7.X 
(czwartek) 

730  

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800  

8.X 
(piątek) 

730  

1545 RÓŻANIEC DLA DZIECI 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Stefana KNAPA 

9.X 
(sobota) 

730  

1700 WYPOMINKI 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † zmarłych z wypominek 

10.X 
(niedziela) 

845 
† Jana OLESIŃSKIEGO, w 11tą rocznicę śmierci, 

Dariusza OLESIŃSKIEGO 

1030 
† Julii i Wojciecha RAWSKICH 

Jana i Janiny GUBA 

1200 
o błogosławieństwo Boże dla 

Sabiny i Mariusza KOWALCZYKÓW 

1730 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 

1800 † Dariusza i Jana OLESIŃSKICH 

POLSKIE MADONNY (141): PANI KUJAW Z OSTROWĄSA 
Polski krajobraz nizinny: nad południowym brzegiem jeziora Plebanka, 

w pobliżu Ostrowąsa, jak codzień wypasało się bydło. Pilnowała je młoda 

dziewczyna. I dzień minąłby, jak codzień, jednostajnie, bez szczególnych 

wydarzeń, gdyby nagle nie spostrzegła - na cisowym drzewie - obraz Matki 

Bożej z Dzieciątkiem na ręce w otoczeniu adorujących Ją aniołów! 

Skąd się tam wziął – nikt nie wiedział. Wieść o niezwykłym znalezisku 

szybko rozeszła się po okolicy i przed wizerunkiem Matki Bożej zaczęli 

gromadzić się wierni. Szybko uznano, że fakt objawienia się obrazu 

w tak – niezwykły, trzeba przyznać – sposób może oznaczać tylko jedno: 

że Maryja obrała sobie okolicę za specjalną siedzibę. 

W tamtych czasach nie było tam jednak żadnej kaplicy ani kościoła. 

Przeniesiono więc obraz do oddalonego o 3 km Brzeźna. Stąmtąd aliści, 

jak to ongiś zapisano, obraz „uszedł przez jezioro […] nocą, w aureoli 

blasku i niezwykłego światła”, zostawiając na tafli wody „drogę Matki 

Bożej”. Odnaleziono go … na cisie! 

Nie było wątpliwości. I wahań. Nad brzegiem jeziora, w pobliżu cisu, 

usypano niewielki wzgórek i na nim wybudowano Matce Bożej górującą 

nad całą okolicą świątynię Jej poświęconą. 

Tyle legenda. 

Wizerunek nieznanego autor-

stwa, namalowany na płótnie 

przytwierdzonym do modrzewio-

wej deski (99×135.5 cm), 

wzorowany jest – jak wiele 

innych na Polskich ziemiach – 

na obrazie „Salus Populi 

Romani” z rzymskiej bazyliki 

Santa Maria Maggiore. Histo-

rycy sztuki twierdzą dodatkowo, 

że został wzbogacony moty-

wami ikonograficznymi typu 

częstochowskiego i stąd czas 

jego powstania datują na II po-

łowę XVI w. 

Choć pierwsze dwie świątynie 

w Ostrowąsie wzniesiono jesz-

cze w XII i XVI w., to w mo-

mencie pojawienia się na are-

nie dziejowej Matki Bożej w Jej świętym wizerunku Pani Kujaw, 

w Ostrowąsie świątyni nie było. Nową wznieśli ojcowie norbertianie, 

poświęcił ją w 1672 biskup włocławski Mikołaj Gniewosz, i to naj-

prawdopodobniej wtedy w jej ołtarzu głównym umieszczono Madonnę 

Kujaw. Odtąd dzieli Ona dole i niedole ziemi kujawskiej. 

A niedoli było sporo. Poprzez nizinne ziemie niejednokrotnie na przestrzeni 

wieków przemieszczały się różnorakie wojska – w większości obce, 

zaborcze – pozostawiając za sobą pożogę i zniszczenia. Pustoszono 

i sanktuarium (dzisiejszy kościół jest czwartym z rzędu!), a wraz z nim 

księgi parafialne, kroniki, wota świadczące o nieustannym kulcie Matki 

Bożej z Ostrowąsa. Pamięć o dawnych czasach, o początkach obecności 

Maryi w Ostrowąsie, pozostała tylko w gawędach i przekazach ustnych. 

Mimo tego Polacy – Kujawianie – trwali, a wraz z nimi trwała i trwa ich 

Matka, Pani Kujaw. Otoczona nieustanną modlitwą i opieką, ciągle 

odnawianymi wotami – świadectwami wierności i trwałości włodarzy 

Kujaw. Opiewana zapisami w „Księdze cudów i łask” (najstarsze, z XIX w., 

wspominają cudowne wydarzenia odzyskania, za wstawiennictwem Pani 

Kujaw, wzroku, zdrowia…) 

Zrządzeniem Opatrzności Matkę Bożą z Ostrowąsa papieskimi koronami 

uroczyście koronował jeden z największych synów tej ziemi, kard. Józef 

Prymas Glemp. Mówił wtedy (24.VIII. 1986): 

„Jest to ziemia Mieszka i Chrobrego, od początku chrześcijańska. Ziemia 

św. Wojciecha. Ziemia, która przeszła wiele boleści i trudu. To tutaj 

zapuszczały się oddziały krzyżackie, niszcząc te tereny. Przez tę ziemię 

przeszły ciężkie zmagania ze Szwedami. To tutaj szerzyła zniszczenia 

wojna północna w XVIII w. To tutaj zrywali się chłopi kujawscy z kosami 

na sztorc, aby walczyć o wolność i niepodległość Polski… 

Podczas ostatniej wojny kapłani i wierni stąd byli wywożeni do obozów 

koncentracyjnych… 

Mieszkańcy tej ziemi szli w przyszłość z ufnością, bo wiedzieli komu 

zawierzyli – Jezusowi Chrystusowi… 

A tę wiarę wspomagała Ta, która stoi najbliżej Jezusa Chrystusa: 

Najświętsza Maryja Panna”. 

adres: Parafia Narodzenia NMP, Ostrowąs 80, 87-700 Aleksandrów Kujawski il. źródło: www.ostrowas.pl 

MSZE ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

pon. wt. śr. pt. 09:00–10:00 

pon. wt. czw. 16:00–17:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://www.ostrowas.pl/index.php?id=9&nr=1
http://www.swzygmunt.knc.pl/

