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„N I E P O K A L A N A

6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość
Objawienia Pańskiego. Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijańskie.
W II w. w ten dzień wspominano Chrzest
Pański, w IV w. w Tracji i Egipcie świętowano Epifanię, czyli wydarzenia z życia Jezusa, takie jak narodzenie, chrzest w Jordanie, pokłon Mędrców, cud w Kanie. W V w.
Objawienie Pańskie stało się świętem ogólnokościelnym.
W Polsce 6 stycznia zwany jest świętem
Trzech Króli. Ewangelia nie nazywa jednak
przybyłych ze Wschodu wędrowców królami, lecz Mędrcami, oraz nie podaje ich liczby. Można się tylko domyślać, że było ich
trzech, skoro przynieśli trzy dary. Królami
mogła nazwać ich tradycja pod wpływem
Psalmu 72, który znajduje się w tekstach
liturgicznych tej uroczystości: „Królowie
Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie
Szeby i Saby złożą daninę”. Imiona Kacper,
Melchior i Baltazar nadano Mędrcom dopiero w IX w. Legenda głosi, że po powrocie
do swoich krajów królowie zrzekli się tronów, aby głosić wiarę w Chrystusa, a dożywszy sędziwego wieku, doczekali chwili,
kiedy po Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz Apostoł udzielił im sakramentów, a
nawet sakry biskupiej.
Dary, jakie przynieśli Mędrcy małemu Jezu-
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sowi, mają swoje znaczenie. Złoto oznacza,
że Jezus Chrystus jest Królem całego świata, kadzidło mówi o Chrystusie Kapłanie, zaś
mirra, balsam, którym namaszczano zmarłych, wskazuje na ludzką naturę Jezusa i w
konsekwencji zapowiada Jego śmierć.
Od końca średniowiecza na pamiątkę tych
darów święcono pierścionki jako złoto, żywicę jako kadzidło oraz ziarnka jałowca
jako mirrę, a także dodatkowo wodę na pamiątkę chrztu Jezusa oraz kredę. Dziś święcimy kadzidło i kredę. Po powrocie z kościoła święconą kredą piszemy inicjały imion
trzech królów, oddzielając je krzyżykami
(K+M+B) wraz z cyframi bieżącego roku.
Można także napisać C+M+B (Christus
Mansoni Benedicat), co oznacza „Niech
Chrystus błogosławi temu domowi”. Litery
na drzwiach świadczą o tym, że w domu
mieszka chrześcijańska rodzina.
Nazwa „Objawienie Pańskie” tłumaczy
sens tej uroczystości. Jezus Chrystus objawia się światu, to znaczy, że przyszedł na
ziemię nie tylko dla wybranego przez Boga
narodu, ale dla wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki wydźwięk
mają także teksty liturgiczne. Szczególnie
List do Efezjan podkreśla współuczestnictwo wszystkich ludzi w łaskach ofiarowanych przez Chrystusa.
Jak widać święto to obchodzone na początku roku kalendarzowego jest pełne nadziei.
Nie dość, że zarysowuje przed nami uniwersalność zbawienia, ale także otwiera nasze
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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NIEDZIELA: 9:00 i 12:00 (VI–IX: 19:00) Maćkowa Ruda - 10:30

W TYGODNIU: 7:30 ; 18:30
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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃ SKIM
ROK LITURGICZNY A/II

Syr 24,1-2.8-12
Mądrość Boża mieszka
w Jego ludzie
Ef 1,3-6.15-18
Bóg przeznaczył nas na
przybrane dzieci
J 1,1-18 Słowo stało się
ciałem i zamieszkało
między nami

Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już
przed założeniem świata, na które my często pozostajemy ślepi.
On ogarnia nas blaskiem swojej prawdy (por. kolekta), abyśmy
w tym świetle dostrzegli nadzieję naszego powołania. Wszyscy
jesteśmy wezwani do świętości, do bycia nieskalanymi przed
obliczem Boga. W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą Jezus Słowo Ojca przypomina, że żadna ciemność Go nie ogarnie, a my z Jego pełni otrzymujemy łaskę, po
łasce, moc dziecięctwa Bożego.

Słowa z Prologu świętego Jana,
które zostały właśnie wygłoszone,
są w pewnym sensie Jego “wizytówką”. Zachęcają nas one, abyśmy utkwili wzrok w Jego tajemnicy. Słowa te są szczególnym przesłaniem do was, droga młodzieży: “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem
było Słowo. Ono było na początku u Boga”.
Wskazując nam na Słowo współistotne Ojcu,
Słowo przedwieczne zrodzone jako Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Ewangelista wprowadza nas w serce życia Bożego, ale również
do źródła świata: to Słowo znajduje się bowiem
na początku całego stworzenia: “Wszystko
przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. Cały świat stworzony, zanim
stał się rzeczywistością, był pomyślany przez
Boga i przez Niego chciany w przedwiecznym
planie miłości. Jeśli więc dogłębnie przypatrujemy się światu, dając się zachwycić mądrością i pięknem, jakie Bóg w nim obficie rozsiał,
możemy już w samym świecie dostrzec odbicie
tego Słowa, które objawienie biblijne odsłania
nam w pełni w obliczu Jezusa z Nazaretu.

O. Wojciech Jędrzejewski OP, Oremus styczeń 2005, s. 9

W pewnym sensie stworzenie jest Jego pierwszym “objawieniem”.
Prolog głosi nam dalej: “W Nim było życie, a
życie było światłością ludzi, a światłość w
ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”.
Dla Ewangelisty życie jest światłością, a śmierć
- przeciwieństwo życia - stanowi ciemności.
Przez Słowo powstało wszelkie życie na ziemi i
w Słowie znajduje ono ostateczne spełnienie.
Utożsamiając życie ze światłością, Jan ma na
myśli również to szczególne życie, które nie
polega tylko na czynnościach biologicznych
ludzkiego organizmu, ale czerpie się je
z uczestnictwa w życiu samego Chrystusa.
Ewangelista mówi: “Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka”. To
oświecenie dane zostało ludzkości w noc betlejemską, kiedy przedwieczne Słowo Ojca
przyjęło ciało z Maryi Dziewicy, stało się Człowiekiem i narodziło się na tym świecie. Odtąd
każdy człowiek, który przez wiarę uczestniczy
w tajemnicy tego wydarzenia, doświadcza
w jakiejś mierze tego oświecenia.
XV ŚDM 2000 - Rzym, 2000-08-15
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5.I - II NIEDZIELA PO NARODZENU PAŃSKIM
9:00 - + Janusz Domysławski (gr. 5)
9:00 - +Barbara Lachowicz 5r. ś. z 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

6.I - PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

„N I E P O K A L A N A
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Anny, Huberta i Wiktora

9.I - CZWARTEK
7:30 - +Janusz Domysławski (gr. 9)
7:30 - w int. pielgrzymów
18:00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - +Zygmunt Bierdzio 3m. po śm.

10.I - PIĄTEK
7:30 - +Janusz Domysławski (gr. 10)
7:30 - w int. pielgrzymów
18:30 - o Boże błog dla Heleny i jej rodziny

9:00 - +Janusz Domysławski (gr. 6)
9:00 - +Stanisław Dębski 5m.po śm. (od r.
Świackich)
12:00 - o zdrowie, Boże błog. dla Janusza
Andruszkiewicza z ok. ur i im.
12:00 - o błog., dary Ducha Św., opiekę Matki
Bożej dla Julii, Maksymiliana i Kacpra
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian

11.I - SOBOTA

7.I - WTOREK

9:00 - +Janusz Domysławski (gr. 12)
9:00 - +Elżbieta Zielińska +r. Poźniak, Zielińskich
12:00 - o Boże błog dla Poli Frydrych w 2 ur.
i Oliwiera z racji Chrztu św.
12:00 - +Janina i Antoni Kurzyn
12:00 - +Anna Jan Wierzbiccy, Apolonia i
Stanisław Żyndów
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian

7:30 - +Janusz Domysławski (gr. 7)
7:30 - +Aleksander i Władysława Godlewscy
18:30 - +Zdzisław Pietrewicz

8.I - ŚRODA
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie, Boże błog. za wst. MB i św. Michała
7:30 - + Janusz Domysławski (gr. 8)
18:30 - o Boże błog. opiekę Matki Bożej dla

(Ciąg dalszy ze strony 4)

umysły na perspektywę eschatologiczną
i pragnie ucieszyć znękane biedą tego
świata serca wizją Królestwa Niebieskiego,
gdzie Królem i jedynym Światłem jest Jezus
Chrystus. Zbyt często zapominamy o Nowej
Ziemi, którą przygotowuje nam Bóg, a zatrzymujemy się na tym świecie, tak jakby
poza śmiercią już nic nie istniało.

7:30 - +Janusz Domysławski (gr. 11)
18:30 - w int. dziękcz. za otrzymane łaski dla
Jadwigi i Zdzisława, o dalsze Boże błog.
18:30 - o łaskę zdrowia, wytrwałość w chorobie, opiekę Matki Bożej i Boże błog.

12.I - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Pójdźmy i my złożyć dary Jezusowi: złoto
naszego życia, kadzidło naszych modlitw
i mirrę naszego cierpienia. Pójdźmy tam,
gdzie Jezus rodzi się każdego dnia, na ołtarzach naszych Kościołów. Prośmy o błogosławieństwo dla rodzin. Wyznajmy wiarę,
znacząc litery na drzwiach naszych domów
i zadbajmy, żeby to była kreda poświęcona
i przyniesiona z Kościoła, a nie pożyczona
od sąsiada.
Agnieszka Szymańska / stacja7.pl

BIULETYN
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PARAFIALNY

1. Witamy wszystkich parafian i gości, których polecamy opiece Matki Bożej. Dzisiaj
wspólne śpiewanie kolęd o godz. 13:30 w
Refektarzu Domu Królewskiego serdecznie
zapraszamy, będziemy gościć różne zespoły
regionalne.
2. Jutro 6.I. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), błogosławieństwo wody,
kredy i kadzidła. Ofiary na Krajowy Fundusz
Misyjny. Po Mszy św. o godz. 12:00 odbędą
się Jasełka kolędników misyjnych a potem
wyruszymy w Orszaku Trzech Króli wokół
klasztoru. Zakończenie w ogrodach przy ognisku. Dziękujemy Kolędnikom Misyjnym ze
Szkoły w Starym Folwarku pod opieką pana
Jerzego katechety i tym którzy przyjęli w
swych domach dzieląc się darem serca.
3. W niedziele 12.I Święto Chrztu Pańskiego
zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.
Tego dnia po Mszy o godz. 9:00 Jasełka dzieci
ze szkoły w Starym Folwarku, a po Mszy o
godz. 12:00 wystąpi Mazurski Zespół Pieśni i
Tańca z Ełku z koncertem kolęd (Duża Galeria
Domu Królewskiego)
4. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych 31.I2.II w klasztorze. Zapisy w recepcji.
5. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od osób indywidualnych wpłynęło 300 zł. Za tydzień taca
na fundusz remontowy
6. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się
do Sakramentu Bierzmowania 19.I. po Mszy
św. o 9:00.
7. Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską aby
spotkać się z naszymi parafianami i udzielić
błogosławieństwa dla rodzin, domów, gospodarstw. Dziękujemy za pomoc w dotarciu do
wszystkich domów i wszelką życzliwość. Przy
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.
8. Plan kolędy: 7.I od godz. 14:00 - Piertanie i
Królówek (2 k.); 8.I - Tartak (2 k.); 9.I - Leszczewo (2 k.); 10.I - Leszczewek (2 k.); 11.I od
godz. 9:30 - Mikołajewo (2 k.); 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
9. Klasztor w Wigrach zaprasza: 2.II - Konkurs
na drożdżówkę godz. 15:00 Refektarz Domu
Królewskiego.
10.Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik:
MARTYRIA, RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa
misyjna.
11. Jest do nabycia album o Jubileuszu XXlecia pobytu w naszej diecezji Jan Paweł II
woła o naszą świętość. Do albumów dołączona jest płyta gratis z pieśniami, homilią i zdjęciami z Wigier. Wszystko o Dekalogu i Małżeństwie po 7zł.
12. Adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy do 15:00 zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem eucharystycznym.

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

