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Sa kr a men t m ałż eń st wa z a wa rl i :

Natalia i Karol
Katarzyna i Tomasz

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

26

sierpnia obchodzona jest uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ma ona przede wszystkim
charakter dziękczynienia za szczególną
rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem
czci dla jasnogórskiego obrazu Maryi. O ustanowienie
święta ojcowie paulini zabiegali kilkakrotnie. Po raz
pierwszy zwrócili się z taką prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1665
r. Kongregacja Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na
odprawianie Mszy św. wotywnych.
Dopiero papież Pius X w 1904 r. zatwierdził uroczystość NMP Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej diecezji włocławskiej. Na prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził święto Matki Bożej Częstochowskiej
w rycie I klasy z oktawą dla Jasnej Góry. Święto to
miało być obchodzone w środę po 24 sierpnia. Po raz
pierwszy obchodzono ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 r.
papież Pius XI ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w 1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550lecia Jasnej Góry.
W diecezjach polskich uroczystość wprowadzano stopniowo od 1910 r. Dekretem Kongregacji Obrzędów
z dnia 26 października 1956 – na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego – uroczystość liturgiczna została
przyznana wszystkim diecezjom w Polsce. Zgodnie
z decyzją Piusa XII święto to obchodzone jest jako uroczystość całego Kościoła katolickiego w Polsce.
Prymas Wyszyński w 1957 roku w Częstochowie rozpoczął program odnowy moralno-duchowej Polski
w czasach opresji komunistycznych, zwany Wielką

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

Do Kościoła świętego przez sakrament Chrztu
świętego został przyjęty

Janina

Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.

NR 34 (457) 23.VIII.2020
Nowenną. Zakończyło ją w 1966 roku ponowne powierzenie całego narodu opiece Matki Bożej z okazji tysiąclecia Chrztu Polski.
W tym czasie przygotowań kopia obrazu jasnogórskiego przewędrowała wszystkie diecezje polskie. Nie zabrakło momentów dramatycznych, kiedy to władze
komunistyczne uwięziły wędrującą kopię, zakazując jej
peregrynacji. Zakończeniem uroczystości nowennowych była kolejna koronacja obrazu i odnowienie ślubów Jana Kazimierza.
Do tamtych wydarzeń nawiązywały obchody jubileuszu
1050. rocznicy Chrztu Polski. 3 maja, w uroczystość
Matki Bożej Królowej Polski polscy biskupi wraz z zebranymi na Jasnej Górze wiernymi dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy Chrztu
Polski. 26 sierpnia ub. r. był on uroczyście odnowiony
w każdej polskiej parafii.
Nowy akt zawierzenia został razem z podobnym aktem
z 1966 r. umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który do
dziś cieszy się wielką czcią.
Źródło: ekai.pl
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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.

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Na samym początku Jezus pyta swoich uczniów o to, za kogo uważają
Go ludzie. Apostołowie udzielają wielu odpowiedzi – to znaczy, że słyszeli
domu Dawidowego
wiele opinii o Chrystusie. Później słyszymy jednak, że ich zdanie jest inne
Rz 11,33-36 … cześć niż wszystkich ludzi wokół. A jak jest z tobą? Jaki wpływ na twoje zdanie
o Jezusie ma to, co mówią i myślą o Nim inni? Kiedy Piotr nazywa Jezusa
mądrości Bożej
Mesjaszem, Pan odpowiada, że objawił mu to Ojciec. Chrystus wyraźnie
Mt 16, 13-20 Ty jesteś
zaznacza więc, że całą prawdę o Nim może powiedzieć nam jedynie Bóg.
Piotr ...
Iz 22 19-23 Klucz

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Dzisiaj też w tę sakralną przestrzeń kościoła (…) wchodzi Szymon Piotr, ażeby złożyć to samo
wyznanie, jakie złożył w pobliżu
Cezarei Filipowej, odpowiadając
na pytanie: “Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13). Takie
pytanie postawił Jezus z Nazaretu, a Szymon
Piotr odpowiedział: “Ty jesteś Mesjasz – Chrystus – Syn Boga żywego” (Mt 16,16).
Na tym wyznaniu opiera się Kościół jak na
opoce. Dlatego też Jezus z Nazaretu powiedział do Szymona: “Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).
Na wyznaniu Szymona Piotra opiera się Kościół cały. Kościół powszechny Jezusa Chrystusa wyznaje, że On jest Synem Boga żywego. Na tym wyznaniu opiera się każdy kościół.
Na tym wyznaniu opiera się też wasza parafia,
która jest żywą cząstką powszechnego Kościoła.
Czym więc jest ta świątynia? Jest przestrzenią – sakralną przestrzenią, w której nieustannie rozbrzmiewa wyznanie Szymona Piotra,

powtarzane poprzez tysiące warg i serc. Wyznanie Szymona Piotra ma tutaj stawać się dla
każdego i dla wszystkich zaczynem życia. Życia Bożego i równocześnie w pełni ludzkiego.
W ręce parafii złożona zostaje sprawa królestwa niebieskiego. “Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16,19) – mówi Chrystus Piotrowi. Te “klucze” docierają do każdej
parafii – i poprzez nie mają otwierać bramy
“przyszłego wieku”. Ludziom każdego pokolenia. Trzeba, aby te pokolenia wiedziały, jak
rozpoczynaliście iść ku temu kościołowi wtedy, gdy on jeszcze nie istniał. Trzeba, aby była
znana wasza ofiarność i wasza praca przy
budowie tej świątyni. Ażeby byli wspominani
ci, którzy ją projektowali i wykonywali. Ażeby
byli wspominani liczni dobrodzieje, którzy
świadczyli na to dzieło. Trzeba, ażeby mieli w
tym wspomnieniu swoje miejsce kapłani, którzy tutaj pracowali od początku.
Źródło: Jan Paweł II, fragment Homilii w czasie
konsekracji kościoła św. Maksymiliana Kolbego,
Kraków 1983, 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 -+ Ryszard Krupiński 1r. śm
9:00 -+Jadwiga, Apolinary, Leokadia, Jan, Józef
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
7:30 - zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla Ireny
Sutkowskiej z ok. urodzin
7:30 - dziękczynna za Różę z ok. imienin za otrzymane łaski opraz o dalsze Boże błog.
18:30 - +Cecylia Daniłowicz 8m. po śm.
18:30 - + Zofia, Ryszard, Krzysztof, Barbara
z r. Maksimowicz
7:30 - zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Teresy
i Scholastyka
18:30 - +Rozalia, Józef Dorohowicz, Ryszard
Ostrowski
18:30 - zdrowie, Boże błog dla Jadwigi
Andruszkiewicz z ok. urodzin
7:30 - Boże błog. opiekę MB dla ks. Jana
7:30 - dziękczyn. w 1r. ślubu Katarzyny i Mariano
o dalsze Boże błog i opiekę MB
10:00 - w int. Emerytów z Sokółki
18:30 - +Marek z r. Jankowskich i Makowskich
18:30 - +Melania Pawlukiewicz 5m.po śm. (od
r.Krupińskich, Jabłońskich, Świackich)

7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała

18.00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - w int Dominika i Klaudii w kolejną. r. ślubu
o dalsze Boże błog. i opiekę MB
18:30 - +Helena Opanowska
7:30 - za prześladowanych chrześcijan o Boże błog
i opiekę MB
16:00 - ślub: Radosław i Joanna
18:30 - +Zofia, Ryszard, Krzysztof, Barbara
i zm. z r. Maksimowicz
7:30 - dziękcz. za otrzymane łaski w r. Huszczów
o zdrowie Boże błog. opiekę MB
16:00 - ślub: Marcin i Ewa+chrzest: Mikołaj
17:30 - w 3 r. ślubu Anny i Michała o Boże błog.
i szczęśliwe rozwiązanie
18:30 - +Wacław Paluch 34r. śm.
18:30 - + Jarosław Obłocki 27r. śm.
9:00 -+ Władysława (k) z r. Biziewskich i Janczulewicz
9:00 -+Jadwiga i Stanisław Jabłońscy
12:00 - za parafian
12:00 -+ Henryka Czesław Teresa Puzów
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -Boże błog opiekę MB Dary Ducha Św.
dla młodzieży bierzmowanej
19:00 -+Leszek Abramowicz 10 m. po śm.
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Józef Cichanowicz 11m. po śm.

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. Dziękujemy wszystkim którzy pomogli
przygotować i przeprowadzić Odpust, Jarmark
i Dożynki parafialne. Dziękujemy Starostom dożynkowym Iwonie i Marcinowi Poświatowskim,
Akcji Katolickiej, zespołom ludowym, Paniom za
dekoracje. Ofiarami do puszek wspieramy mieszkańców Bejrutu. Dzisiaj 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. 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.
4. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
5. 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. Za tydzień w niedzielę wprowadzenie relikwii św. Jana z Dukli.
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 850zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej.
7. 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.
8. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
9. 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).
10. Trwa w kaplicy całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Św.
11. Zapowiedzi: Ariel Adam Kowalewski i Agata
Gałażewska, oboje stanu wolnego z par. św. Aleksandra w Suwałkach-zapowiedź I. Krzysztof Kempisty i Marta Borzymowska oboje stanu wolnego
z par. MB Miłosierdzia w Suwałkach zapowiedź II.
Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych między tymi osobami powinien powiadomić kancelarię
parafialną.
12. W sobotę kino plenerowe o godz. 21.00. Film pt.
Popiełuszko. Wolność jest w nas. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych 18-20.IX.2020
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

