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ROK LITURGICZNY C/I

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Zróbcie, jak poIz 62,1-5 Jeruzalem odnaj- słuszni słudzy z Kany Galilejskiej, a następnie radujcie się cuduje swojego Oblubieńca dami, których Bóg będzie dokonywał przez swego Jednorodzo1 Kor 12,4-11 Różne dary nego Syna. Nie wszystkie od razu da się zauważyć największe
Ducha Świętego
z nich mogą wprowadzić w błąd nasz wzrok, jak chleb i wino,
które w ostatnim ziemskim cudzie Jezusa stały się Jego Ciałem
J 2,1-11 Pierwszy cud
Jezusa w Kanie Galileji Krwią, dającymi nam życie wieczne. Ten, kto potrafi patrzeć
skiej
przez wiarę, rozpozna je: zobaczy pod postacią chleba Ciało, a
pod postacią wina Krew naszego Zbawcy.
o. Cezary Binkiewicz OP, "Oremus" styczeń 2004, s. 69
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NIEDZIELA: 9:00 i 12:00 (VI-IX: 19:00) Maćkowa Ruda - 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 ; 18:30.

Pod tym względem szczególnie
wymowny jest zapis Ewangelii
Janowej, który ukazuje nam
Maryję obecną na weselu
w Kanie. Maryja pojawia się
tam jako Matka Jezusa na
początku Jego życia publicznego: „Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na
to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J
2,1-2). Z tekstu wynikałoby, że Jezus i uczniowie zaproszeni są razem z Maryją i jakby z tej
racji, że Ona była tam obecna. Wydaje się, że
zaproszono Syna ze względu na Matkę. Znana jest dalsza kolej wydarzeń związanych
z tym zaproszeniem - ów „początek znaków”,
jaki uczynił Jezus: woda przemieniona w
wino - tak, że Ewangelista dodaje: „objawił
swą chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11).
Maryja obecna jest w Kanie Galilejskiej jako
Matka Jezusa - i w sposób znamienny przy-

czynia się do owego „początku znaków”,
objawiających mesjańską moc Jej Syna. Oto
„kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do
Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»” (J 2,3-4). Wedle Ewangelii św.
Jana owa „godzina” oznacza moment przeznaczony przez Ojca, w którym Syn wypełni
swoje dzieło i ma doznać uwielbienia (por.
J 7,30; 8,20; 12,23.27; 13,1; 17,1; 19,27). Chociaż
więc to, co Jezus odpowiedział swej Matce,
zdaje się wskazywać raczej na odmowę (co
bardziej jeszcze uwydatnia się wówczas, gdy
zdanie ma charakter twierdzący: „jeszcze nie
nadeszła godzina moja”), tym niemniej Maryja zwraca się do sług ze słowami: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Wtedy Jezus nakazuje sługom napełnić wodą stągwie tam stojące - a woda stale się
winem, lepszym niż to, jakie uprzednio zostało podane gościom weselnym.
Redemptoris Mater, 21
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9:00 - +Krystian Olkowski 7 m. po śm.
9:00 - +Stanisław Apolonia, Aleksander
Omilianowicz
9:00 - dziękczynna do MB Częstochowskiej
za opiekę podczas choroby o dalsze Boże
błog.
12:00 - za parafian
12:00 - +Czesław i Władysława Poźniak
12:00 - +Grażyna Jasiukiewicz, Stefania, z
rodz. Piotrowskich i Bazylewiczów
Maćkowa Ruda:
10:30 -+Mirosław Domoracki (gr. 20)
7:30 - o zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla
rodz. Wasilewskich, Kazimierczuków i
Stankiewiczów
18:30 - w intencjach Dzieła Nieustannej
Nowenny Uczniów Jezusa
18:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 21)
7:30 - +Jan, Aleksandra, Jerzy, Irena
z r. Kuleszów i Truszkowskich
18:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 22)
18:30 - +Regina i Józef Romanowscy
7:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 23)
18:30 - +Antoni Stankiewicz (od Józefa Moroz)
18:30 - +Marian Bobrowski 30 dz. po pogrzebie
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7:30 - w int. Mileny, Pawła, rodziców o Boże
błog. i opiekę MB
18:00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - w int pielgrzymów i ofiarodawców
18:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 24)
7:30 - w int. Jakuba, Agaty i Heleny o zdrowie, Boże błog. za wst. MB i św. Michała
Arch.
18:30 - w int. Piotra Janczulewicza z ok.
urodzin o Boże błog. i opiekę MB
18:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 25)
7:30 - w int. wnuczki Kornelii z ok. 24 ur.
o Boże błog. i opiekę MB (od babci)
18:30 - +Teresa Bobrowska 5 r. śm.
18:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 26)
9:00 - za parafian
9:00 - +Stanisława Joachimowicz 11 m. po śm.
12:00 - +Grzegorz Trocki 52 r.ś., Paulina
Trocka 25 r. śm., Antoni Trocki 34 r. śm.,
Konstanty Trzcianowski 56 r. śm., Scholastyka Trzcianowska 42 r. śm.
12:00 - +Henryka, Czesław, Teresa Puzów
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Mirosław Domoracki (gr. 27)

BIULETYN

PARAFIALNY

1. Witamy wszystkich szczególnie gości, pielgrzymów, których polecamy naszej modlitwie do Matki Bożej. Za tydzień Światowy
Dzień Chorych na Trąd.
2. Rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, zadbajmy o bezpieczeństwo. Klasztor
przygotował ciekawą ofertę na ferie z filmem, zwiedzaniem, warsztatów kulinarnych
- wypieki domowych ciastek (26.I - danie
jednogarnkowe kociołek; 2.II - wypieki karnawałowe; 3.II - konkurs na drożdżówkę
wigierską).
3. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Ofiarodawców polecamy naszej modlitwie. Z ostatniej
niedzieli wpłynęło 2 tys. zł.
4. Jutro III poniedziałek miesiąca zapraszamy
należących do Dzieła Nieustannej Nowenny
Uczniów Jezusa. Przed Mszą Koronka do
Ducha Świętego. Będziemy modlić się za
Babcie a we wtorek za Dziadków.
5. W piątek zakończenie Tygodnia Modlitw o
Jedność Chrześcijan.
6. Po raz kolejny jest organizowana na cele
misyjne zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. komputery, mo-
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nitory, drukarki, tv, radia, magnetofony, dekodery, telefony, pralki, lodówki, żelazka,
odkurzacze, kuchenki, mikrofalówki, grzejniki, kable, baterie, akumulatory), które możemy zwozić do 5 lutego br. i składać obok
garażu przy ogrodach klasztornych.
7. Zakończyła się wizyta duszpasterska. Dziękujemy za pomoc w dotarciu kapłanów do
naszych domów, życzliwość, pyszne posiłki
oraz ofiary składane na kolędę, na cele remontowe i sprzątanie kościoła. Jeśli u kogoś
w rodzinie nie było kolędy prosimy o zgłoszenie się i ustalenie wizyty w dowolnym
terminie.
8. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych 810.II w klasztorze. Szczegóły na stronie.
9. Z okazji XX rocznicy pobytu św. Jana Pawła
II na Wigrach będzie przygotowywana pamiątka, prosimy parafian o udostępnienie
zdjęć z tej wizyty jeśli są w posiadaniu.
10.Polecamy: Album Na pątniczym szlaku z
okazji 25 lat Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na
Jasną Górę w cenie 25 zł jako wsparcie funduszu pielgrzymkowego; książka o Bazylice i
diecezji Wigierskiej i Sejneńskiej; książka
Oblicza Miłosierdzia i Modlitewnik Teściowych. Do nabycia również płyta CD Kamedulskie Wigry. Album o Wigrach autorstwa P. Malczewskiego oraz książka o
Biskupach wigierskich ks. Ryszarda Sawickiego
11.Jest też kalendarz ścienny z Wigier na
2019 r. oraz książka pt Wielki Pontyfikat
św. Jana Pawła II z okazji 40 rocznicy wyboru (po 5 zł); książka Wszystko o Bożym
Narodzeniu (9 zł). oraz płyta CD z kolędami w wykonaniu p. Ani Dadura naszej organistki (15 zł).
12.Z racji remontu nieczynna jest kaplica
adoracji.

