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Cud Eucharystyczny

Objawienia św. Julianny z Cornillion
Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest św. Julianna z Cornillion
(1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku
św. Julianna doznała objawień w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień w którym
cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała
i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek
po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas
ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła
się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek
Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.

Pierwsza procesja Eucharystyczna

Podczas jednej z Mszy która została odprawiona
przez pewnego kapłana w Bolsenie, z trąconego
ręką przez niego kielicha wylało się kilka kropel
na korporał. Przerażony kapłan ujrzał iż wino
przemieniło się w Krew Chrystusa. Zawiadomił o
tym przebywającego w pobliżu papieża Urbana
IV który wziął korporał i umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim
polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na
tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń którą
znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

Boże Ciało na ziemiach Polskich
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się
już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku
XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene
przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję
czterech ołtarzy przy których są czytane cztery
ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że
do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej
oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na
ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe
zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik
wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tych wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.

Biskup Liege Robert po dokładniejszym zbadaniu
objawień św. Julianny postanowił spełnić życzenie Jezusa. W 1246 roku odbyła się pierwsza
procesja Teoforyczna (Eucharystyczna - przyp.
redakcja). Jednakże w tym samym roku umiera
biskup Robert a wyższe duchowieństwo i teolodzy Liege potępili ten typ okazywania Chrystusowi czci i niemal nie oskarżyli Julianny o herezje
oraz przenieśli ją karnie na inną placówkę na Wielki Dar
Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi
prowincji.
Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się
Oficjalne wprowadzenie
może zdawać. Jest to jedno z najważniejszych
Uroczystości Bożego Ciała
świąt w Kościele. Jest to podziękowanie JezusoJednak na skutek interwencji archidiakona kate- wi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały! A
dry w Liegne Jakuba który przedstawił sprawę my? Jak często nie doceniamy tego Wielkiego
kardynałowi Hugo, z powrotem zatwierdzono to Daru, jakże często zaniedbujemy Mszę świętą?
święto. Ten sam archidiakon w 1251 roku popro- Jak często gdy mamy do wyboru pójście do kowadził po raz drugi uroczystą procesję ulicami ścioła na Eucharystię i jakieś inne zajęcie wybieLiegne. Co ciekawsze archidiakon ten został za ramy to drugie? […]
niedługo papieżem i przyjął imię Urbana IV. On
Michał Makowski
też wprowadził do Rzymu to święto.
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Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, by głębiej
wejść
w tajemnicę Trójcy Świętej. Intelektualnie nie da
Pwt 4,32-34.39-40
się Jej ogarnąć, ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć
Bóg jest jeden
Rz 8,14-17 Otrzymaliśmy się. Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha ŚwięteDucha przybrania za
go, jesteśmy mieszkańcami Boga. Nie obcymi ani przysynów
chodniami, ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego żyMt 28,16-20 Dana Mi
ciu. On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym źródle
jest wszelka władza
tajemnicy Miłości.
w niebie i na ziemi
Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 33

Na końcu pragnę jeszcze skierować słowa wdzięczności do
rodziców - do was tu obecnych
i do wszystkich rodziców w
Polsce. Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu zobowiązywaliście się
do wychowania ich w wierze Kościoła i w
miłości do Boga. Te dzieci, które po raz
pierwszy przystąpiły do Komunii św., są
znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać.
Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy.
To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie
oddajcie tego prawa instytucjom, które
mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im
świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości.

Nie dajcie się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków
materialnych za cenę waszego czasu i
uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w «mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2,52). Jeżeli chcecie - wy,
rodzice - obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie
proponuje świat przez różne środowiska,
a nawet szkolne programy, otoczcie te
dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego
życia.
Waszą miłość, wasze wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, która patronuje temu kościołowi i tej parafii. Niech
opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam
umocnieniem!
Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych
w kościele Świętej Rodziny, Zakopane 1997-06-07
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9:00 - +Henryka, Czesław, Teresa z rodz Puzów
9:00 - +Szymon, Antoni, Władysław
9:00 - +Barbara Lachowicz
12:00 - za parafian, dzieci i rodziców
Maćkowa Ruda: 10:30 -+Roman Jankowski (28 gr.)
7:30 -+Lucjan i Jadwiga zm z rodz. Biziewskich
7:30 - O Boże błog i potrzebne łaski przez Serce MB Niepokalanej dla ojca Rafała
18:00 - nabożeństwo majowe
18:30 - dziękczynna o Boże błog. i opiekę MB
dla mieszkańców Remieńkinia
18:30 -+ Roman Jankowski (29 greg.)
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7:30 - W intencji Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie, Boże błog. za wst. MB i św. Michała
7:30 - o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla
wnuczki Aleksandry Buziuk
18:00 - nabożeństwo czerwcowe

18:30 - o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla
Wacławy Utko
18:30 -+Zefir Korzun 12r. śm. zm z rodz. Milewskich, Korzun, Sobolewskich i Zawadzkich
8:30 -dziękczynna za życie Jakuba z prośbą
o Boże błog, opiekę MB i JPII dla rodziców
Małgorzaty i Tomasza
8:30 -+Zdzisława Zakrzewska 9r. śm.
15:00 - ślub: Jolanta Wasilewska i Artur
Zawadka
17:00 - ślub: Marta Moroz i Szymon Kopiczko
19:00 - Nabożeństwo Różańcowe

7:30 - +Józef Sutkowski

18:00 - nabożeństwo majowe

18:30 - +Roman Jankowski (30 greg.)
18:30 - +Jan Żukowski 9 r.śm. Andrzej Matela 1r.
7:30 - w intencji Bogu wiadomej
18:00 - nabożeństwo majowe

18:30 - +Czesława Bogdanowicz 10m. po śm.
18:30 -+Józef, Rozalia, Józef z rodz Dorochowiczów i Górskich
18:30 -+Władysław, Aniela, Władysław, Jan
z rodz. Zarembów, Milewskich, Feliks, Zofia,
Piotr

9:00 - +Edmund Pietkiewicz, Helena i Zygmunt
Trocki
9:00 - +z rodz Stankiewicz Leon, Feliksa, Leonarda, Wanda, Marian, Ks. Rogowski,
Ks. Majewski
12:00 - za parafian, dzieci i rodziców rocznicy
I Komunii Świętej
12:00-+Zofia Tomaszewska
17:00 - ślub: Edyta Korsak i Rafał Piotr Karłowicz

19:30 - dziękczynna za 40r.ślubu Piotra i Janiny Tomaszewskich z prośbą o Boże błog,
opiekę MB i JPII
19:30 - +Wiesław Sudnik 10r.śm., Paweł
i z rodz. Sudnik, Parszywka
9:00 - o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla
Stanisława i Leokadii, synów i córki z rodzinami
9:00 - +Adam Malarewicz 35r. śm.
12:00 - +Apolonia, Aleksander Sokołowscy
12:00 - +Michalina, Franciszek, Henryk, Krystyna z rodz. Żyndów
12:00 - +Feliksa(k), Zygmunt, Tadeusz, Adam,
Grzegorz zm. z rodz. Hołubowiczów
19:00 - za Ojczyznę
19:00 - +Szymon, Antoni, Władysław
Maćkowa Ruda: 10:30 –za parafian

pierwszy wtorek czerwca 5.VI.2018
(po Mszy św. o 18:30)

BIULETYN
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PARAFIALNY

1. Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i
Uroczystość I Komunii Świętej. Dziękujemy
Rodzicom za przygotowanie dzieci do tego
wydarzenia, za przygotowanie kościoła.
Dziękuję Kapłanom, Klerykowi, Katechecie,
Organistce, Kościelnemu, Paniom od dekoracji. Biały Tydzień o godz. 18:00.
2. W Białym Tygodniu Uroczystość Bożego
Ciała i procesja do 4 ołtarzy, które prosimy o
przygotowanie przez mieszkańców: I –
Czerwony Folwark i Burdeniszki; II – Mikołajewo; III – Rosochaty Róg; IV - Żubrówka i
Aleksandrowo. W tym dniu zapraszamy
dzieci z rodzicami 1 rocznicy Komunii św.
Proszę o przygotowanie procesji, wszystkich feretronów, poduszek, obrazów to wyraz naszej wiary i pobożności. Próba dzieci
sypania kwiatów w poniedziałek 28.06 po
mszy św. wieczornej oraz spotkanie z dziećmi i rodzicami rocznicowymi. Przed mszą
okazja do spowiedzi.
3. Nabożeństwa czerwcowe o godz. 18:00. Od
czerwca do końca września będzie dodatkowo niedzielna msza św. wieczorowa o
godz. 19:00.
4. 1.VI - Dzień Dziecka, festyn w Ełku; Pierwszy piątek miesiąca. Z racji Oktawy Bożego
Ciała i Dnia Dziecka Ks. Biskup Ełcki udziela
dyspensy od pokarmów mięsnych.
5. I sobota msza w apartamentach 8:30 a wieczorem Nabożeństwo Fatimskie o godz.
19:00 Różaniec a potem msza św. i procesja
po klasztorze. O przewodniczenie prosimy
mieszkańców Maćkowej Rudy.
6. Dziękujemy mieszkańcom Leszczewa i
Aleksandrowa za udział we mszy św. o
uświęcenie pól. Pozostałe miejscowości,
szczególnie gdzie są gospodarze mogą też
zamówić mszę św. przy krzyżach lub innych miejscach.
7. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach
majowych i czerwcowych w tygodniu o 18:00
przed mszą św. wieczorną a w niedzielę i
święta po mszy św. o 9:00.

8. Za tydzień po mszy św. o 12:00 odbędzie się
koncert wykonany przez PSM w Suwałkach pt. Naszym kochanym Mamom i Tatom, pod dyrygenturą Grzegorza Bogdana.
W programie: A. Vivaldi - Koncert g - moll
na fagot, zespół smyczkowy i klawesyn,
utwory instrumentalne i chóralne. Wykonawcy: Dominika Sala - skrzypce, Krzysztof
Brzezicki - fagot, Zespół barokowy PSM I i
II stopnia w Suwałkach (Dominika Sala - I
skrzypce, Agata Korsak - II skrzypce, Marta
Sawicka - altówka, Aleksandra Rosol - wiolonczela), Chór dziecięcy "Vivat e canto"
PSM I i II stopnia w Suwałkach, Karolina
Zwiewka - fortepian.
9. Kolejne występy i koncerty: 10.VI rocznica
pobytu św. Jana Pawła II, Zespół „Ocean
Życia” przedstawi inscenizację poetyckomuzyczną pośw. pamięci Jana Pawła II pt.
"Totus Tuus"; 16-17.VI Kamedulskie Wigry z
nagraniem płyty z muzyką organowokameralną; 24.VI Klasycznie nad Wigrami,
Orkiestra Kameralna PSM w Suwałkach
10.Zapraszam na spotkanie Radę Parafialną i
Sołtysów w poniedziałek 4.VI po mszy św.
wieczornej (bieżące sprawy, szczególnie
dot. dożynek wojewódzkich na Wigrach).
11.RODO. W związku z nową Unijną regulacją
odnośnie ochrony danych osobowych, Kościół dostosował swoje wewnętrzne prawo
i wydał Dekret w sprawie ochrony danych.
Od 25 maja 2018 w Kościele stosujemy się
do tego Dekretu.
12.Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu a także Częstochowy,
Lichenia, Torunia i Gietrzwałdu w dniach
29.VI-1.VII br. Przewidywany koszt 220 zł.
Szczegółowe informacje w zakrystii albo
na stronie parafia.wigry.pro. Prosimy o
potwierdzenie udziału i wpłaty.
13.Adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy do godz. 16:00.

