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

Radosław i Joanna
Marcin i Ewa

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

Święty Jan urodził się w Dukli k. Krosna ok. 1414
r. w rodzinie mieszczańskiej. W latach 30. XV wieku wstąpił do klasztoru Franciszkanów Konwentualnych w Krośnie. W klasztorach Franciszkanów
w Krośnie i we Lwowie przebywał ponad 25 lat.
Wyróżniał się zaletami umysłu i serca - był kapłanem roztropnym i wykształconym, znał dobrze
teologię i oprócz polskiego dobrze władał językiem
niemieckim. W 1463, opuścił klasztor Franciszkanów Konwentualnych i wstąpił do ściślejszej formacji w swoim Zakonie Braci Mniejszych - do
klasztoru Bernardynów pw. św. Andrzeja we
Lwowie.
Współczesnemu człowiekowi, spieszącemu się
nawet w niedziele i święta i niemającemu czasu
na życie z Bogiem, św. Jan prezentuje swój charyzmat - „ducha modlitwy, któremu wszystko inne
służyć powinno” (św. Franciszek z Asyżu, Reguła).
Naśladował w tym Najświętszego Zbawiciela,
który oddalał się od tłumów słuchaczy i w samotności spędzał godziny na rozmowie z Ojcem. Drugie miejsce, po modlitwie, zajmowała w życiu św.
Jana ciągła praca - przygotowania do kazań, dyżury w konfesjonale oraz praca fizyczna, wzorem
św. Franciszka, który zaznaczył w Regule,
że „pracował własnymi rękami”. Najbardziej osobistą rozmowę z Bogiem przez kontemplację pozostawiał na nocne godziny, kiedy wszyscy bracia
byli pogrążeni we śnie. Mógł wtedy bez żadnego
skrępowania zatapiać się w rozważaniu tajemnic
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Do Kościoła świętego przez sakrament Chrztu
świętego został przyjęty

Mikołaj

Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.

NR 35 (458) 30.VIII.2020
Bożych, względnie odmawiać znane sobie ulubione
modlitwy. Świadkowie jego procesu beatyfikacyjnego w XVII wieku zaświadczają, że Jan podczas
swojej modlitwy kontemplacyjnej popadał w zachwyt, a jego twarz promieniała. Ikonografia
Świętego przedstawia go najczęściej w stanie
modlitewnego uniesienia jako oranta z podniesionymi rękami, klęczącego przed wizerunkiem Bogarodzicy z Dzieciątkiem. Cechami charakterystycznymi sylwetki duchowej św. Jana były franciszkański chrystocentryzm i polska pobożność maryjna.
Przez wiele pokoleń był świętym wyniesionym na
ołtarze przez wierny lud, gdyż czasy niewoli narodowej udaremniały wszelkie starania w Rzymie
o kanonizację. Przetrwał jednak żywy kult, który
zatwierdził w sposób uroczysty Papież z Polski,
Jan Paweł II, wynosząc św. Jana na ołtarze podczas swojej pielgrzymki do ojczyzny - 10 czerwca
1997 r.
Źródło: o. Wiesław Murawiec OFM

Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne
1 września 2020 r.
18:30 - Eucharystia,
po Mszy Św. - konferencja
(Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP)
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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.

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Po co żyjesz? Bóg stworzył cię z wyjątkowymi talentami i unikalną
historią życia, i to ty, w tym konkretnym miejscu i czasie masz przekazydany próbie
wać światu Jego miłość. Spróbuj zobaczyć, którędy i dokąd biegnie twoja
droga. Jezus jest przy tobie, pomaga ci nieść twój krzyż. Nie narzeka, nie
Rz 12,1-2 Rozumna
wykręca się, że zrobił już co do Niego należało. Nie wypełni twojej misji za
służba Boża
ciebie, bo jesteś nie do zastąpienia. Bóg cię potrzebuje, aby na świecie
Mt 16, 21-27 Jeśli ktoś
działa się miłość, ale nie zostawi cię samego i wesprze, dźwigając z tobą
chce pójść za Mną...
twój krzyż.
Źródło: modlitwawdrodze.pl
Jr 20 7-9 Prorok pod-

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje
wartość tylko temu, co ma pozór
piękna i co sprawia przyjemność,
chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż. Ta moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką
cenę; zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i do życia pozbawionego
celu, wyzbytego szacunku dla innych. Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele: to nie jest droga
prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka
wiodąca w przepaść grzechu i śmierci. Jezus
mówi: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je» (Mt 16, 24-25).
Jezus nas nie zwodzi. Prawda Jego słów, które wydają się twarde, ale napełniają serce
pokojem, wyjawia nam sekret prawdziwego
życia. Chrystus, przyjmując ludzką kondycję
i przeznaczenie, zwyciężył grzech i śmierć,
a przez swoje zmartwychwstanie przekształcił

Krzyż z drzewa śmierci w drzewo życia. On
jest Bogiem z nami, który przyszedł, aby dzielić
całe nasze życie. Nie pozostawia nas samych
na Krzyżu. Jezus jest Miłością wierną, która
nie opuszcza nikogo i potrafi przemienić noc
w świt nadziei. Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty,
przynosi zbawienie i pokój, jak to ukazują liczne piękne świadectwa młodych chrześcijan.
Bez Boga Krzyż nas przygniata; z Bogiem daje
nam odkupienie i zbawienie.
Radujemy się zatem z przybycia krzyża, waszego krzyża! Krzyż trzeba przyjąć przede wszystkim sercem, aby potem nieść go w życiu.
Dzisiaj chcemy głosić z mocą Ewangelię Krzyża, to znaczy Ewangelię Jezusa, który umarł
i zmartwychwstał dla odkupienia grzechów.
To zbawcze orędzie, które niesie wierzącym
życie wieczne, jest od dnia Paschy nieustannie
głoszone w świecie.

Źródło: Jan Paweł II, fragment Przemówienia podczas spotkania z młodzieżą, Plac św. Jana ma Lateranie 2 VI 1998, nr 2, 4.
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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 -+ 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.
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 1)
7:30 - +Wacław, Marianna Utko
18:30 - +Jadwiga Milewska 10m. po śm.
18:30 - + Cecylia Nawalska 7m. po śm.
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
9:00 - Msza w szkole w Starym Folwarku
18:30 - +Adela Biziewska
18:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 2)
7:30 - o szczęśliwą operację i zdrowie dla Stefana
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 3)
17:30 - +Jan Cherubin, Wacław, Wacława, Ignacy,
Józef z r. Truchan
18:30 - za Klarę w 2 ur. o Boże błog. opiekę MB
18:30 - +Eugeniusz Bazylewicz 3m.po śm.
(od r. Bobrowskich)
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 4)
17.00 - Msza św. + chrzest: Isaac George
18.00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - +Józef Daniłowicz 10m. po śm.
18:30 - +Helena, Heliodor, Ryszard Ostrowscy

7:30 - w intencjach chorych
7:30 - w int. Bogu wiadomej
17:00 - za Halinę Domysławską w 80 ur.
o zdrowie, Boże błog opiekę MB
18:30 - +Franciszek Tadeusz Ludmiła (k)
z r. Buczyńskich
18:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 5)
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 6)
8:30 - +Dominika i Antoni Turynowicz kol r.ś.
11:00 - I Komunia św.
15:00 - ślub: Ewelina i Arkadiusz
16:30 - ślub: Sylwia i Mateusz
18:00 - +Helena 19r.śm. Józef, Leon z r. Kuczyńskich
19:00 - Fatimskie: różaniec
19:30 - Boże bł dla rodz. Burdeniszek, Ryżówki
19:30 - + Zygmunt, zm z r. Tarasiewicz
9:00 - dziękczynna za plony miesz. Leszczewa
o Boże błog opiekę MB dla rodzin
9:00 - dziękczynna za plony miesz. Aleksandrowa
o Boże błog opiekę MB dla rodzin
9:00 -+Czesław Bobrowski 11 r. śm.
12:00 - za parafian,
12:00 -+ Anna Jan Wierzbiccy, Apolonia Stanisław
Żyndów
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -Boże błog opiekę MB dla Tomasza
19:00 -Boże bł. opiekę MB dla Pauliny w 15ur.
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 7
Koronka i Litania do bł. Sióstr
Męczenniczek z Nowogródka

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 ks. Ryszardowi z diecezji Rzeszowskiej za przywiezienie i wprowadzenie relikwii
św. Jana z Dukli.
2. We wtorek rozpoczęcie roku szkolnego. Msza
św. w szkole o godz. 9.00. Rocznica (81-a) wybuchu II wojny światowej. Wieczorem spotkanie
biblijne po mszy św. o godz. 18.30. I czwartek
miesiąca z modlitwą o powołania (Nowenna do
MB godz. 18.00); I piątek miesiąca odwiedziny
chorych, adoracja od godz. 18.00 zakończona
Litanią do NSJ (ofiary na fundusz misyjny). Wieczorem na mszy wprowadzenie relikwii bł. s.
Kanizji i s. Sergii męczenniczek z Nowogródka.
W sobotę msza św. w apartamentach o godz.
8.30, całodniowa adoracja NS zakończona o godz.
19.00 nabożeństwem Fatimskim, które poprowadzą mieszkańcy Burdeniszek i Ryżówki. W sobotę
I Komunia św. III grupy o godz. 11.00, a w Krasnopolu Dożynki Diecezjalne, proszę przedstawicieli z naszej parafii o reprezentowanie z wieńcami, koszami i udział w konkursie.
3. Spotkanie z dziećmi III grupy komunijnej
w czwartek po mszy wieczornej, a w piątek spowiedź o godz. 17.30, po mszy sprzątanie kościoła.

4. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
5. Otrzymaliśmy relikwie św. Br. Alberta, bł. M.
A. Truszkowskiej, bł. H. Chrzanowskiej, św. Alphonsy, oraz czekamy na odbiór relikwii, bł. I.
Kłopotowskiego, św. Z. Felińskiego. Będziemy
potrzebować drugie relikwiarium w kaplicy oraz
relikwiarze.
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 490zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej.

7. 12.IX odbędzie się spotkanie dla Seniorów
organizowane przez Akcję Katolicką. Plan: 10.00konferencja; 11.00- adoracja i modlitwa różańcowa; 12.00-msza św.; 13.00-wspólna agapa
7. Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście. W Domu
Bożym obowiązuje godny ubiór. Uszanuj powagę
tego świętego miejsca. Nie żuj gumy! Wyłącz
telefon! 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 książka o bł. Mariannie Biernackiej „Nikt nie ma większej miłości” (20zł),
„Oblicza Miłosierdzia” o świętych czyniących
dzieła miłosierdzia (20zł) oraz „Powróćmy na Eucharystię” – przewodnik aby zrozumieć znaczenie
Mszy św. (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 II. Kto by wiedział
o przeszkodach kanonicznych między tymi osobami
powinien powiadomić kancelarię parafialną.
12. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
18-20.IX.2020
13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza
do podjęcia studiów na kierunkach: teologia
i nauki o rodzinie. www.uwm.edu.pl

