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ierpień 1920 roku był miesiącem modlitw.
Gdy z frontu trwającej już od miesięcy wojny
raz po raz dochodziły do Warszawy niepokojące wieści, ludność wylegała na ulice. Pocieszenia szukano m.in. w Kościołach, gdzie zanoszono
modły o ocalenie ledwo co odzyskanej, jeszcze nie
okrzepłej, państwowości. Wszak propaganda
(i to obu stron) przedstawiała toczący się konflikt jako
„wojnę światów” – chrześcijańskich Polaków i dążących do międzynarodowej rewolucji bolszewików różniło wszystko. Ci drudzy nie znali lub nie chcieli znać
Boga.
Inaczej nad Wisłą, gdzie Kościół zawsze uchodził – przynajmniej w powszechnym przekonaniu – za ostoję wolności. Przykład szedł z góry – podczas gdy dyplomaci
wielu państw pośpiesznie opuszczali zagrożoną Warszawę, nuncjusz apostolski Achille Ratti (późniejszy papież
Pius XI) ani myślał o ucieczce. Walkę z niewiarą uważał
za obowiązek każdego chrześcijanina.
Polacy wierzyli w Opatrzność (…). Bitwa Warszawska
trwała zaledwie dzień, gdy endecki polityk i publicysta,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław
Stroński napisał niewielki tekst.:
Gdy w jutrzejszą niedzielę zbiorą się miliony ludności
polskiej w kościołach i kościółkach naszych, ze wszystkich serc popłynie modlitwa: "Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę, Wolność, zachowaj nam Panie".
Błogosławiony tą modlitwą ojców, matek, sióstr i małej
dziatwy o ziszczenie się cudu Wisły, żołnierz polski pójdzie naprzód z tym przeświadczeniem, że oto przypadło
mu w jednej z najcięższych chwil w naszych tysiącletnich dziejach być obrońcą Ojczyzny. (O cud nad Wisłą,
"Rzeczpospolita", 14 VIII 1920).

Po odpędzeniu bolszewików spod Warszawy, nastąpił
przełom w bojach, dzień wcześniej przypadało kościelne
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dodatkowo niedziela... Dlatego datę "cudu" ustalono na
15 sierpnia.
Polska wiktoria miała odtąd umacniać wiarę narodu.
I umacniała. Między innymi dlatego gen. Józef Haller,
napisze, że nie tylko zjednoczenie narodu oraz postawa
Armii Ochotniczej, wpłynęła na losy bitwy. Nie do przecenienia była żarliwa modlitwa, która „jak iskra nadziei
w dniu 15 sierpnia przeniosła się w żar płomienny wiary w pełne zwycięstwo”.
Generał Maxime Weygand, szef francuskiej misji wojskowej, który przez miesiąc przebywał w Polsce, dekadę po Bitwie Warszawskiej mówił w Brukseli:
"Cud Wisły powiedziano. Cud, czy to znaczy zdarzenie,
w którym objawiła się ręka Opatrzności? Nie ja będę
temu przeczył, bo podziwiałem, w owym sierpniu
r. 1920, z jaką żarliwością naród polski padał na kolana
w kościołach i szedł w procesjach po ulicach Warszawy. A zresztą, czyż przygotowaniem tego drugiego
cudu nie był już pierwszy, gdy po wojnie światowej
widziało się, pod skrzydłami Orła Białego, zrośnięcie
trzech części rozdartych…".
Dalej francuski wojskowy konstatuje: "Jak mówi nasze
stare przysłowie: pomagaj sobie, a niebo ci dopomoże,
tak też i Polska cudownie sobie pomogła". Trudno odmawiać mu logiki. 95 lat temu Polacy sami sobie zgotowali „cud”.
Autor: prof. Waldemar Kowalski,
polski historyk
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NIEDZIELA: 9:00 ;12:00 ; 15:00! ; VI-IX - 19:00; MAĆKOWA RUDA - 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 ; 18:30.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Czasami mamy wrażenie, że nasze modlitwy wpadają w próżnię. Bóg nie odpo-

Iz 1. 6-7 Powszechność wiada, nie reaguje na prośby, milczy. Jezus wielokrotnie zachęca do wytrwałości,
zbawienia

Rz 11,13-15.29-32
… okazać miłosierdzie

Mt 15, 21-28 Wiara

nawet natarczywości w modlitwie. Taką determinację ma kobieta, poganka, która, nie należąc do narodu wybranego, rozpoznała w Jezusie Mesjasza, zwracając
się do Niego: „Panie, Synu Dawida”. Czasem osoby nienależące formalnie do Kościoła intensywniej szukają Boga i dostrzegają coś, na co my już nie zwracamy
uwagi. Jak reagujesz, kiedy wydaje ci się, że spełnienie twoich próśb się opóźnia?

niewiasty kananejskiej

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Na kartach Ewangelii przesuwa
się przed naszymi oczyma wiele
kobiet, różnego wieku i stanu.
Spotykamy kobiety dotknięte
chorobą czy cierpieniem fizycznym, jak owa, która „miała ducha
niemocy; była pochylona i w żaden sposób nie
mogła się wyprostować” (Łk 13,11), jak teściowa Szymona, która „leżała w gorączce” (Mk 1,30), czy jak kobieta cierpiąca „na
upływ krwi” (por. Mk 5,25-34), której nie wolno było dotykać nikogo, uważano bowiem,
że dotknięcie takie czyni człowieka
„nieczystym”. Każda z nich doznała uzdrowienia, a ta, która „między tłumem” (Mk 5,27)
dotknęła się płaszcza Jezusa, spotkała się
z Jego pochwałą z racji swej wielkiej wiary:
„twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5,34). Jest też
córka Jaira, którą Jezus przywraca do życia,
zwracając się do niej serdecznie:
„Dziewczynko, mówię ci, wstań!” (Mk 5,41).
Jest jeszcze wdowa z Nain, której Jezus przywraca do życia jedynego syna, wyrażając serdeczne współczucie: „użalił się nad nią i rzekł
do niej: «Nie płacz!»” (Łk 7,13). Jest to wresz-

cie Kananejka, kobieta, która zasługuje na
słowa szczególnego uznania ze strony Chrystusa z powodu swej wiary, pokory i takiej wielkości ducha, na jaką może się zdobyć tylko
serce matki: „O niewiasto, wielka jest twoja
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!”
(Mt 15,28). Niewiasta kananejska prosiła
o uzdrowienie córki.
Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach
Bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie: autentyczny rezonans umysłu i serca,
odpowiedź wiary. I Jezus dla tej specyficznie
„kobiecej” odpowiedzi wyraża uznanie i podziw, jak w wypadku niewiasty kananejskiej
(por. Mt 15,28). Czasem tę żywą wiarę przenikniętą miłością daje za przykład: naucza
więc, biorąc asumpt z tej kobiecej odpowiedzi
umysłu i serca.
Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy
kobiecego „geniuszu” w ciągu dziejów, pośród
wszystkich ludów i narodów; (…) składa dzięki
za wszystkie owoce kobiecej świętości.
Źródło: Jan Paweł II, List apostolski Mulieris Dignitatem, Rzym 1988, nr 13, 31.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 -+ Grzegorz Alboszta 8r. śm
9:00 -+ Janusz Domysławski
9:00 -+ Irena Ziółkowska 1r. śm.
12:00 - Dożynki, za parafian
12:00 - w int. Ks. Jacka i O. Jacka (imieninowa)
12:00 -+ Antoni i Stanisława
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -Boże błog. opiekę MB dla Michała (ur.)
19:00 -+Roman, z r. Jankowskich Makowskich
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Mirosław 2r. śm.
7:30 - zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla
Ks. Jacka i O. Jacka (od Fundacji Wigry Pro)
10:00 - chrzest: Janina Paszkowska
18:00 - Nowenna DNNUJ
18:30 - zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Ks.
Jacka i O. Jacka (od rodzin Domowego Kościoła)
18:30 - + Kazimierz i Marianna Kozłowscy
7:30 - zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Teresy
Biziewskiej z ok. ur.
18:30 - +Halina Krejpcio 5m. po śm.
18:30 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy, Boże
błog. dla niej i męża Pawła
7:30 - zdrowie, Boże błog. opiekę MB pomoc
w znalezieniu pracy dla Magdaleny
18:30 - zdrowie, Boże błog. i opiekę MB
dla Ks. Jacka i O. Jacka
18:30 - w 25 r. ślubu Katarzyny i Grzegorza Bizio
o Boże błog. opiekę MB dla nich i rodziny
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
7:30 - +Irenę Marzec (od męża i synów z rodzinami)

18.00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - +Heliodor 4r. i Stefania Fidrych
18:30 - + Henryk Wojtkiewicz 4m. po śm. (od brata
Ryszarda z rodz. Suchej Beskidzkiej)

7:30 - o przebłaganie za grzechy, Boże błog. dla
ludzi spotkanych na drodze życiowej
18:30 - +Leokadia Buczyńska 8m. po śm.
18:30 - +Antoni i Stanisława Moroz
7:30 - dziękczyn. za 35 lat życia małżeńskiego
Krystyny i Jana o Boże błog. opiekę MB
15:00 - ślub: Natalia i Karol
16:00 - ślub: Katarzyna i Tomasz
18:30 - o Boże błog. i opiekę MB dla żeglarzy a dla
zmarłych o łaskę zbawienia
18:30 - + Jan Izbicki
9:00 -+ Ryszard Krupiński 1r. śm
9:00 -+Jadwiga Apolinary Leokadia Jan Józef
9:00 -+ Irena Ziółkowska 1r. śm.
12:00 - za parafian
12:00 -+ Piotr Dermont (urodzinowa)
12:00 -+ Stanisław i Apolonia Warakomscy
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -Boże błog opiekę MB dla Mileny Pawła
i rodziców
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Konstanty Wanda, Jan z r. Kamińskich

Sakrament małżeństwa zawarli:

Aleksandra i Jakub

Życzymy opieki
Matki Bożej Niepokalanej.
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1.Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały
tydzień. W miesiącu sierpień zachęcamy do podjęcia trzeźwości, jako wypełnienie Ślubów Jasnogórskich. Dzisiaj dziękujemy za plony ziemi przez
nasze Dożynki. W ogrodach odbywa się Jarmark,
zapraszamy. Dzisiejsza niedziela jest także dniem
solidarności z mieszkańcami Bejrutu, dziś wspieramy modlitwą a za tydzień ofiarami do puszek.
Za tydzień po mszy o godz. 12.00 zapraszamy na
koncert organowy
2. W galerii Domu Królewskiego znajduje się wystawa starych obrazów Państwa Błaszczyk. Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie z Recepcją Klasztoru
3. W poniedziałek Nowenna prowadzona przez
DNNUJ. Po mszy spotkanie Akcji Katolickiej.
4. Za tydzień po mszy św. o godz. 9.00 spotkanie
z dziećmi i rodzicami III grupy komunijnej (z 5
września). Jest już kalendarz na przyszły rok,
można zamawiać intencje.
5. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
6. Otrzymaliśmy relikwie, bł. M. A. Truszkowskiej, św. Alphonsy, bł. s. Kanizji i s. Sergii oraz
czekamy na odbiór relikwii św. Brata Alberta, bł.
I. Kłopotowskiego, bł. H. Chrzanowskiej, w planie
są jeszcze relikwie św. Z. Sz. Felińskiego. Będziemy potrzebować drugie relikwiarium w kaplicy
oraz relikwiarze.
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 2300zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej.
8. Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście. W Domu
Bożym obowiązuje godny ubiór. Uszanuj powagę
tego świętego miejsca, zakryj ramiona, dekolt,

kolana i plecy! Nie wchodź w stroju plażowym!
Nie żuj gumy! Wyłącz telefon! Jeśli potrzebujesz
okrycia – są dostępne w recepcji lub zakrystii za
dobrowolną ofiarę, którą przeznaczymy na kwiaty
do kościoła. Jest też do nabycia książka. S. Krajskiego Savoir vivre w kościele. Dziękujemy za
zrozumienie
9. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
10. Jest do nabycia modlitewnik o bł. Mariannie
Biernackiej patronki Teściowych „Ja pójdę za
nią” (20zł) i „Oblicza Miłosierdzia” o świętych
czyniących dzieła miłosierdzia (20zł), oraz
„Powróćmy na Eucharystię” – przewodnik aby
zrozumieć znaczenie Mszy świętej (5zł).

11. Trwa w kaplicy całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Św.
12. Zapowiedzi: Krzysztof Kempisty i Marta Borzymowska oboje stanu wolnego z par. MB Miłosierdzia w Suwałkach zapowiedź I. Kto by wiedział
o przeszkodach kanonicznych między tymi osobami
powinien powiadomić kancelarię parafialną.
13. Statek Kameduła zaprasza na rejsy papieskie
oraz służy jako prom pasażerski między Wigrami a
Starym Folwarkiem. W niedzielę i święta można
przypłynąć na mszę św. (www.zeglugawigierska.pl)
14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza
do podjęcia studiów na kierunkach: teologia
i nauki o rodzinie. Szczegóły na stronie
www.uwm.edu.pl

