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„N I E P O K A L A N A

Po raz kolejny w okresie Bożego Narodzenia do drzwi
naszych domów zapukają Kolędnicy Misyjni z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
W dniach 4 i 5 stycznia 2020 roku kolędnicy misyjni
ze Szkolnego koła Caritas przy Szkole Podstawowej
w Starym Folwarku chodząc od domu do domu, będą

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od
Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego
każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W
oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za
przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi
uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą
spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich
przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka
Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych,
którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie
zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki
Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w
tym celu dzień 1 stycznia.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to
najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła
wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku
1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie
(431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę
tego święta dzień 11 października. Reforma litur-
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przedstawiać scenkę kolędniczą, w której opowiedzą
o radości Bożego Narodzenia i marzeniach dzieci w
Amazonii, kwestując przy tym na ich rzecz. 4 stycznia
odwiedzimy mieszkańców Piertań, 5 stycznia mieszkańców Remieńkinia, a 6 stycznia kościół w Wigrach.
Przyjmijmy zatem kolędników misyjnych z otwartością i czułością, wysłuchajmy z uwagą przygotowanej
przez nich scenki i zaśpiewajmy wraz z nimi kolędę
ufną jak modlitwa. A kto może, niech z serca złoży
mały datek.
giczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale
podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i
przeniosła na 1 stycznia. […]
Spośród szczególnych przywilejów Maryi na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jej Boskie macierzyństwo, które w dzisiejszej uroczystości czcimy.
Kiedy Nestoriusz, patriarcha Konstantynopola,
odważył się odróżniać w Jezusie Chrystusie dwie
natury i dwie osoby, wtedy Maryję zaczął nazywać
Matką Chrystusa-Człowieka i odmówił Jej przywileju Boskiego macierzyństwa. Jednak biskupi zebrani
na soborze w Efezie (431) stanowczo odrzucili i
potępili naukę Nestoriusza, wykazując, że Jezus
miał tylko jedną osobę, której własnością były dwie
natury: Boska i ludzka. Dlatego Maryja była Matką
Osoby Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze była więc Matką Bożą. Prawda ta została ogłoszona jako dogmat. Zebrani na tym soborze biskupi
Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich
orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy
Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (greckie
Theotokos). Maryja nie zrodziła Bóstwa, nie dała
Panu Jezusowi natury Boskiej, którą On już posiadał odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi Panu w
czasie naturę ludzką - ciało ludzkie. Ale dała je
Boskiej Osobie Pana Jezusa. Jest więc Matką
Syna Bożego według ciała i w czasie, jak według
natury Bożej i odwiecznie Pan Jezus jest Synem
Bożym. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję
ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów. […]
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NIEDZIELA ŚWIETEJ RODZINY
ROK LITURGICZNY A/II

Syr 3,2-6.12-14
Kto jest posłuszny Bogu,
czci swoich rodziców
Kol 3, 12-21
Chrześcijańskie zasady
życia domowego
Mt 2,13-15.19-23
Ucieczka Świętej Rodziny
do Egiptu

Życie rodzinne to nie sielanka. Widać to w wydarzeniach spotykających Świętą Rodzinę, która zmuszona jest ratować życie
Dziecka pospieszną ucieczką do obcego kraju. Jednak Józef i
Maryja przyjmują trudy w jedności, we wzajemnym szacunku,
znajdują oparcie w sobie nawzajem. Nas także Bóg zachęca dziś
do wzajemnej miłości, a znając naszą słabość, także do cierpliwości, do przebaczenia, do pokornego znoszenia jedni drugich. To od
nas zależy, czy skupimy się na sobie i swoich racjach, czy na słowie Chrystusa, które wprowadza pokój.

Zgłębiając istotę małżeństwa, zarówno
św. Augustyn, jak i św. Tomasz widzą ją
niezmiennie w „nierozerwalnym zjednoczeniu dusz”, w „zjednoczeniu serc” i we
„wzajemnej zgodzie”. to jest w tym, co w
sposób wzorcowy ujawniło się w małżeństwie Maryi i Józefa. W kulminacyjnym
momencie dziejów zbawienia, gdy Bóg objawia swą
miłość do rodzaju ludzkiego poprzez dar Słowa, właśnie
to małżeństwo w pełnej „wolności” realizuje „oblubieńczy dar z siebie”, przyjmując i wyrażając ową miłość.
„W tym wielkim przedsięwzięciu odnowy wszystkich
rzeczy w Chrystusie, małżeństwo - także ono oczyszczone i odnowione - staje się nową rzeczywistością,
sakramentem nowego Przymierza. I oto na progu Nowego Testamentu, jak niegdyś na początku Starego,
staje para małżonków. Ale podczas gdy małżeństwo
Adama i Ewy stało się źródłem zła, które ogarnęło cały
świat, małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z
którego świętość rozlewa się na całą ziemię. Zbawiciel
rozpoczął dzieło zbawienia od tej dziewiczej i świętej
unii, w której objawia się Jego wszechmocna wola
oczyszczenia i uświęcenia rodziny, tego sanktuarium
miłości i kolebki życia”
Jakże bogata nauka płynie stąd dla dzisiejszej rodziny!

Mira Majdan, Oremus - grudzień 2007, s. 127

Ponieważ „istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość”, zaś „rodzina ... otrzymuje misję
strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej
żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości
Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy”, wszystkie rodziny chrześcijańskie winny upodabniać się do świętej Rodziny, tego
pierwotnego „Kościoła domowego”. W niej bowiem
„cudownym zamysłem Bożym żył ... ukryty przez długie
lata Syn Boży: jest ona więc pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich”.
Bóg wezwał św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie
i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa:
właśnie w ten sposób Józef współuczestniczy w pełni
czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest prawdziwie „sługą zbawienia”. Jego ojcostwo wyraziło się w
sposób konkretny w tym, że „uczynił ze swego życia
służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć
całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy;
przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości
w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi,
wzrastającemu w jego domu”.
Redemptoris Custos 7,8
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29.XII - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
9:00 - o Boże błog. opiekę MB dla mieszk.
Żubrówki Starej i Nowej
9:00 - +Albin Matulewicz
12:00 - +Antoni Przekop 6r.śm.
12:00 - dziękczynna o Boże błog. opiekę MB
dla mieszk. Remieńkinia
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef Cichanowicz
3m. po śm.

30.XII - PONIEDZIAŁEK
7:30 - w int Bogu wiadomej za Dariusza
7:30 - o uzdrowienie i Boże błog. w rodz. córki
18:30 - +Wojciech Łukowski 3r. śm.
18:30 - +Antoni i Stanisława
18:30 - +Anna Jaworska 30 dz. po pogrzebie

31.XII - WTOREK: ŚW. SYLWERSTRA
7:30 -+Wiktor Winikajtis 25r. śm.
16:30 - adoracja
17:00 - dziękczynno-błagalna za miniony rok
17:00 - dziękczynna za otrzymane łaski, Boże
błog. opiekę MB dla rodz. Ołownia
17:00 - +Wiktor Winikajtis 25r. śm.

1.I - ŚRODA: UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI MARYI
9:00 - Boże błog. w gospodarstwie Ostrowskich
9:00 - +Janusz Domysławski (gr. 1)
12:00 - +Janina, Antoni Kurzyn, Teresa Jeromin
12:00 - +Franciszek, Michalina, Henryk, Krystyna Żyndów, Stanisław Katarzyna Dąbrowscy
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Tomasz, Halina,
Czesław z r. Świackich
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ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

18:30 - + Józef Daniłowicz 2m.po śm (od r.
Krejpcio)
18:30 -+Jadwiga Milewska 2m. po śm.

3.I - PIĄTEK: ŚW. IMIENIA JEZUS
7:30 - +Janusz Domysławski (gr. 3)
7:30 - w int. chorych z parafii
18:30 - Boże błog. zdrowie dla Szymona
w 1 ur.
18:30 - +Piotr i Wanda Sidor

4.I - SOBOTA
8:30 - dziękczynna o dalsze Boże błog. dla
dzieci i rodzin Róży Różańcowej Rodziców
za dzieci
8:30 - +Janusz Domysławski (gr. 4)
18:00 - Różaniec św.
18:30 - dziękczynna w 45r. ślubu Marii i Andrzeja o Boże błog. opiekę MB
18:30 - +Irena Stankiewicz

5.I - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
9:00 - +Janusz Domysławski (gr. 5)
9:00 - +Barbara Lachowicz 5 r.śm. +r. Lachowicz, Szczytkowskich
12:00 - za parafian
12:00 - +Maria Dudanowicz 10r. ś.
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Tadeusz, Zygmunt, Feliksa(k) +r.
Świackich, Hołubowicz, Krupińskich

Serdecznie zapraszamy na kolejne
7 stycznia 2020 r.: 18:30 - Msza święta,
następnie (ok. 19:20) konferencja
w Dużej Galerii Domu Królewskiego

2.I - CZWARTEK: ŚW. BAZYLEGO I GRZEGORZA
7:30 -+ Janusz Domysławski (gr. 2)
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie, Boże błog. za wst. MB i św. Michała
18:00 - Nowenna do MB Niepokalanej

+Cecylia Daniłowicz

BIULETYN

PARAFIALNY

1.Witamy wszystkich szczególnie gości, których polecamy opiece Maryi. Dziękujemy za
wszelką dobroć i życzliwość oraz życzenia
świąteczne. Dziękujemy wszystkim którzy pomogli przygotować kościół na święta Pani
Monice i Katarzynie, Kościelnemu i pracownikom Fundacji a Panu Leśniczemu z Krasnopola
Sławomirowi Jagłowskiemu za podarowanie
choinek.
2. Dziękujemy Parafialnemu Oddziałowi Akcji
Katolickiej za zorganizowanie i poprowadzenie
spotkania opłatkowego Seniorów, które odbyło się wczoraj w naszej parafii. Na następne
spotkanie Seniorów – Dzień Skupienia – zapraszamy 22.II.2020 r.
3. We wtorek zakończenie roku nabożeństwem o 16:30 ze śpiewem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” (można uzyskać odpust zupełny) a o 17:00 Msza św. Najbliższe Spotkanie
biblijne - 7.I.
4. W środę 1.I. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Dzień Modlitw o Pokój
(uczestnictwo we Mszy jest obowiązkowe
wynikające z Przykazań Kościelnych). Odpust
zupełny za śpiew hymnu „O Stworzycielu”.
5. W tym tygodniu I czwartek (Nowenna do
MB godz. 18:00); I piątek odwiedziny chorych,
adoracja Najśw. Sakramentu od 17:30 zakończona Litanią do NSJ (ofiary na fundusz misyjny). W sobotę Msza św. w apartamentach
papieskich o godz. 8:30, a o 18:00 nabożeństwo
różańcowe.
6. Spotkanie kandydatów do I Komunii świętej
- 5.I.2020 r. o 11:00 w Dużej Galerii.
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od osób indywidualnych wpłynęło 1100 zł. Ofiarodawców
polecamy naszej modlitwie.
8. Po świętach pragniemy rozpocząć wizytę
duszpasterską aby spotkać się z naszymi parafianami i udzielić błogosławieństwa dla rodzin, domów, gospodarstw. Początek kolędy w
poniedziałek 30.XII - miejscowość Wigry,
Magdalenowo, Czerwony Folwark od godz.
14:00 - 3 kapłanów. Będziemy wdzięczni za
pomoc w dotarciu do wszystkich domów. Przy
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okazji kolędy możemy złożyć ofiary na utrzymanie kapłanów oraz fundusz remontowy kościoła. W przeciągu najbliższych lat planowane jest dokończenie remontu schodów głównych kościoła (ok. 30 tys. zł), zakrystii, plebanii,
refektarza oraz pierwszych części murów oporowych od strony bramy wjazdowej. Można
też przekazać ofiarę roczną na sprzątanie kościoła (20 zł) od rodziny.
9. Plan kolędy: 30.XII - miejscowość Wigry,
Magdalenowo, Czerwony Folwark od 14:00 - 3
kapłanów; 2.I czwartek od 14:00 - Wysoki
Most, Burdeniszki (2 k.); 4.I sobota od 9:30 Stary Folwark (3 k.); 7.I od 14:00 - Piertanie i
Królówek (2 k.); 8.I - Tartak;
10. Orientacyjny program do końca odwiedzin:
9.I - Leszczewo; 10.I - Leszczewek; 11.I od 9:30
- Mikołajewo; 13.I - Cimochowizna i Leszczewek (nr 34-40); 14.I - Żubrówka Stara i Nowa;
15.I - Remieńkiń; 16.I - Rosochaty Róg; 17.I Aleksandrowo i Ryżówka; 18.I od 9:30 Maćkowa Ruda
11. W dniach 4 i 5 stycznia 2020 roku kolędnicy
misyjni ze Szkolnego koła Caritas przy Szkole
Podstawowej w Starym Folwarku chodząc od
domu do domu, będą przedstawiać scenkę
kolędniczą, w której opowiedzą o radości Bożego Narodzenia i marzeniach dzieci w Amazonii, kwestując przy tym na ich rzecz. 4.I. odwiedzą mieszkańców Piertań, 5.I. mieszkańców Remieńkinia, a 6.I. kościół w Wigrach.
12.Klasztor w Wigrach zaprasza: 5.I Wspólne
śpiewanie Kolęd - 13:30 Refektarz Domu Królewskiego; 6.I - Jasełka kolędników misyjnych
w kościele parafialnym na Mszy św. o godz.
12:00 a potem Orszak Trzech Króli zakończony
ogniskiem w ogrodach klasztornych; 12.I Koncert Noworoczny Mazurskie kolędowanie,
wystąpi Mazurski Zespół Pieśni i Tańca z Ełku,
godz. 13:00 Duża Galeria Domu Królewskiego;
2.II - Konkurs na drożdżówkę godz. 15:00 Refektarz Domu Królewskiego.
13. Adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy do 15:00 zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem eucharystycznym.

