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Stanisław Kostka herbu Dąbrowa urodził się
28.X.1550 w Rostkowie pod Przasnyszem
(Mazowsze), zmarł 15.VIII.1568 w Rzymie. Był
synem Jana kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. Miał 3 braci i 2 siostry. Do
lat 12 uczyli go rodzice a następnie jego nauczycielem był Jan Biliński (Bieliński).
Wychowywał się w rodzinie wierzącej, przez
rodziców był traktowany surowo. W wieku 14
lat razem ze starszym bratem Pawłem został
wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Zamieszkał w przyszkolnym konwikcie, ale niedługo potem zlikwidowano go i bracia musieli szukać domu gdzie indziej. Zamieszkali w domu
luteranina Kinderberga, który zabronił jakiejkolwiek modlitwy, wprowadzania osób duchownych, ani nawet wypowiadania się na temat
religii w jego domu.
Stanisław połączył naukę z życiem religijnym.
W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Bardzo pragnął przyjąć Komunię Świętą, ale Kinderberg nie chciał się zgodzić na wprowadzenie księdza. W nocy miał wizję, w której św.
Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się
nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy.
Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów,
ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z
Wiednia. Dotarł do Dillingen w Bawarii (ok. 650
km) i zgłosił się do świętego Piotra Kanizjusza.
Ten wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28.X.1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. Marzył o misjach w Indiach. 10.VIII.1568 roku nagle
zachorował na malarię i zmarł w Rzymie.
Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie;
kiedy w dwa lata później otwarto jego grób,
znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem.
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Został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża Klemensa X i kanonizowany przez papieża
Benedykta XIII w 1726 roku.
Św. Stanisław jest patronem Polski (od 1671 r.) i
Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej,
diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów
oraz nowicjuszy jezuickich, a także polskiej
młodzieży.
W ikonografii św. Stanisław Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami są:
anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na
ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.
W roku 1926, w 200-lecie kanonizacji, odbyła
się uroczystość sprowadzenia do Polski małej
części jego relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział sam prezydent państwa,
Ignacy Mościcki. Relikwia głowy św. Stanisława znajduje się w nowicjacie jezuickim w Gorheim koło Sigmaringen. Ciało spoczywa w kościele św. Andrzeja w Rzymie w ołtarzu po lewej stronie.
Święty Stanisław Kostka miał swoje sanktuaria w Polsce, licznie nawiedzane przez wiernych. Słynęły tam łaskami obrazy świętego:
w Lublinie, w Płockiej katedrze i w Pułtusku w kolegiacie. Ku czci świętego wzniesiono 53
kościoły w kraju i kilkanaście za granicą,
wśród nich katedrę w Łodzi i najpiękniejszy
w Nowym Yorku.
Dawny pokój w domu Kimberkera, w którym
mieszkał św. Stanisław Kostka, został zamieniony w bogatą, barokową kaplicę. W obrazie ołtarzowym artysta przypomina dwie sceny: jak św.
Barbara posila św. Stanisława Komunią świętą
i jak Matka Boża podaje Stanisławowi na ręce
Dziecię Jezus. Także jego pokój w dawnym
nowicjacie rzymskim został zamieniony na kaplicę. Można tam obejrzeć pamiątki po świętym, także jego zeszyty szkolne. […]
(Ze strony: http://www.pijarzy.pl)
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Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze wezwanie
Ewangelii, abyśmy się wzajemnie miłowali. To po tym wszyDz 10,25-26.34-35.44-48 scy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa. W tym świetle
Powołanie pogan do
staje się zrozumiałe, dlaczego Chrystus nigdy nie posyłał
Kościoła
uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna w głoszeniu słowa
1 J 4,7-10
Bożego jest wspólnota. Nie możemy również oczekiwać
Bóg jest miłością
owoców głoszenia Ewangelii, jeśli nie ma w nas miłości woJ 15,9-17
bec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez miłość
Przykazanie miłości
Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.
O. Marek Rojszyk OP, "Oremus" kwiecień-maj 2006, s. 143

Człowiek nie potrafi o własnych
siłach naśladować i przeżywać
miłości Chrystusa. Staje się zdolny
do takiej miłości jedynie mocą
udzielonego mu daru. Pan Jezus,
tak jak przyjmuje miłość swego Ojca, podobnie sam udziela jej darmo swoim uczniom:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej” (J
15,9). Darem Chrystusa jest Jego Duch, którego pierwszy „owoc” (por. Ga 5,22) to miłość: „Miłość Boża rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha Świętego, który został
nam dany” (Rz 5,5). Św. Augustyn zapytuje:
„Czy to miłość sprawia, że przestrzegamy
przykazań, czy też raczej ich przestrzeganie
rodzi miłość?”. I odpowiada: „Któż może
mieć wątpliwości, że to miłość poprzedza
zachowywanie przykazań? Kto bowiem nie
miłuje, pozbawiony jest motywacji dla ich
przestrzegania”.
23. „Prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa

grzechu i śmierci” (Rz 8,2). Tymi słowami
apostoł Paweł kieruje naszą uwagę na relację między Prawem (starym) a łaską
(nowym Prawem) w perspektywie historii
zbawienia, która znajduje swe wypełnienie
w Chrystusie. Uznaje wychowawczą rolę
Prawa, które pozwala człowiekowi grzesznemu uświadomić sobie swoją bezsilność i
wyzbyć się pretensji do samowystarczalności, a tym samym skłania go, by prosił o
„życie w Duchu” i przyjął je. Tylko w tym
nowym życiu możliwe jest wypełnienie Bożych przykazań. Osiągamy bowiem usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa (por.
Rz 3,28): „sprawiedliwość”, której Prawo
wymaga, ale której nie może nikomu udzielić, każdy wierzący znajduje objawioną w
Jezusie Chrystusie i od Niego ją otrzymuje.
W ten oto sposób św. Augustyn doskonale
streszcza Pawłową dialektykę prawa i łaski:
„Prawo bowiem zostało dane, aby przyzywać łaskę, zaś łaska została dana, aby zachowywać prawo”.
Veritatis splendor 22,23
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9:00 - +Antoni Krejpcio (10m. po śm.)
9:00 - +Michalina, Franciszek, Henryk, Krystyna z rodz. Żyndów
12:00 - +Roman Jankowski (7 gr.)
12:00 - +Maria i Tomasz Podziewscy
12:00 - +Antoni, Eugenia Dębscy, Jan, Janina Grzymkowscy, Tadeusz i Agnieszka
Świaccy
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian
10:30 - +Edward Mieszczański
7:30 - +Stanisława (k), Stanisław, Ryszard
Brejczak
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Roman Jankowski (8 greg.)
18:30 - + z r. Gniedziejków i Milewskich

7:30 - +Henryka(k), Paweł, z rodz. Trockich i Pawłowskich
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - o zdrowie Boże błog. i opiekę MB
dla Stanisławy i Józefa i całej rodz. Andruszkiewicz i Jakubowskich.
18:30 - +Roman Jankowski (9 greg.)
18:30 - +Stanisław Tomaszewski
(imieninowa)
7:30 - +Marek Jankowski (urodzinowa)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Roman Jankowski (10 gr.)
18:30 - +Stanisław Masalski (imieninowa)
18:30 - +Jan Krajewski 30 dzień po śm.
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7:30 - w int. i Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie, Boże błog za wst. MB i św. Michała
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Roman Jankowski (11 gr.)
18:30 - +Jagoda Kamińska 10 r.śm.

7:30 - o Boże błog i potrzebne łaski przez
Serce Niepokalanej dla Kingi i jej rodziny
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Roman Jankowski (12 gr.)
18:30 - z okazji urodzin Józefa o Boże błog i
opiekę MB dla niego i całej rodziny
7:30 -+Stefania 25r.śm. Józef z rodz. Bołtrukanis
7:30 – Anna Karycka 8 r.śm.
12:00 -+Józef Augustowski
12:00 -+Wacław i Wiktoria Andruszkiewicz w kolejną rocz.śm.
18:00 - nabożeństwo majowe
18:30 - +Roman Jankowski (13 gr.)
18:30 - +z rodz. Krupińskich, Trockich,
Góranowskich

9:00 - +Roman Jankowski (14 greg.)
9:00 - +Anna i Jan Wierzbiccy
12:00 - o zdrowie Boże błog i opiekę MB
dla Igi i Amelii i całej rodziny
12:00 - +Wacław Nowel 25r.śm.
12:00 - +Jan i Wanda Warakomscy
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian
10:30 - + Jan i +z r. Tomczyk i Prostko

21.IV - Iwona Jabłońska i Krzysztof Cichon
Wigierskie wtorki biblijne: drugi
2.V - Anna Chałko i Maciej Prolejko

wtorek maja czyli 8.V.2018 r.
(po Mszy św. o 18:30)

BIULETYN

PARAFIALNY

1. Dziś VI Niedziela Wielkanocy, rozpoczynają się dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli. Msza św. i
uświęcenie pól w Remieńkiniu 19 maja, w
Leszczewie 21 maja. Inne miejscowości,
szczególnie gdzie są gospodarze mogą
też zamówić mszę przy krzyżach lub innych miejscach.
2. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i II niedziela miesiąca, ofiary na fundusz remontowy. Dziękujemy
wszystkim za modlitwę i ofiary na kościół.
3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. o godz. 11:00.
4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom Magdalenowa, Wigier i Królówka oraz za przewodniczenie w nabożeństwie Fatimskim. Następne sprzątanie
kościoła w piątek 11.V prosimy mieszkańców Ryżówki.
5. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach
majowych w tygodniu o godz. 18:00 przed
mszą św. wieczorną a w niedzielę po
mszy św. o godz. 9:00. Podtrzymujmy tradycję śpiewania Litanii przy krzyżach,
kapliczkach i domach rodzinnych.
6. 1 maja przeżyliśmy rozpoczęty jubileusz
350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry z pobłogosławieniem Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej. Dziękuję
wszystkim którzy pomogli przygotować
całą uroczystość, szczególnie pracownikom Fundacji i naszym parafianom.
7. Dziękujemy dla zespołu SONUS z GOK w
Krzywym pod opieką Zbigniewa Grzanki i
Elżbiety Smokowskiej-Grzanki wraz z
dziećmi i młodzieżą ze Szkoły w Starym
Folwarku za pieśni i wiersze patriotyczne
z okazji Święta 3 Maja.
8. W tym tygodniu we wtorek Uroczystość
Św. Stanisława, głównego patrona Polski,
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a po mszy św. wieczornej spotkanie biblijne. W piątek rozpoczniemy nowennę
przed Uroczystością Zesłania Ducha Św.
9. 11 maja przybędą do parafii na całą dobę
relikwie św. Stanisława Kostki. Tego dnia
msza św. w szkole Starego Folwarku o
godz. 13:00 w intencji dzieci i młodzieży,
rodziców, nauczycieli a potem w Wigrach
o godz. 18:30. Pożegnanie Relikwii w sobotę na mszy św. o godz. 12:00.
10.Także 11.V rozpoczynają się rekolekcje
Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów
Jezusa, które w naszym klasztorze poprowadzi ks. Jacek Stefański.
11.W najbliższą sobotę w naszych ogrodach klasztornych odbędzie się Aktywna
Majówka nad Wigrami wraz z piknikiem
(kiermaszem, stoiska z regionalnymi produktami) połączona z Maratonem Kajakowym i premierą nowego kajaku z Suwalszczyzny. Zapraszamy, szczegóły na
stronie i plakatach.
12.Zapowiedzi: PAWEŁ RUDZIEWICZ stanu
wolnego zam. w Rutkowskie Duże, par.
Jaświły i MONIKA ŚWIACKA stanu wolnego
zam. Maćkowa Ruda par tutejsza zapowiedź I; SEBASTIAN MAGDA, stanu wolnego
i DOROTA MAŁGORZATA GRZEGOREK, stanu
wolnego, oboje zam. Rosochaty Róg par.
tutejsza, zapowiedź I.
13.Adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy do godz. 16:00.
14.Są do nabycia za dobrowolną ofiarę
książki o Ks. K. Hamerszmicie „Kapłan
Miłosierdzia, dobroci i zaufania” oraz Koronka Kamedulska.
15.Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu a także Częstochowy, Lichenia, Torunia i Gietrzwałdu w dniach 29.06-1.07 br. Przewidywany koszt 220 zł. Szczegółowe informacje
w zakrystii albo na stronie parafialnej.

