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

Ewelina i Arkadiusz
Sylwia i Mateusz

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

S. Maria Sergia Rapiej
Julia jako czwarte dziecko Rapiejów przyszła na
świat dokładnie 18.VIII.1900 r. Według podanych
informacji w książce „Męczenniczki Nowogródzkie” nie uczęszczała do szkoły. Na tym terenie, nie
tylko w Lipsku ale i potem po przeprowadzeniu się
do Samborów, do czasu odzyskania niepodległości
w 1918 r., nie było szkół polskojęzycznych, była
tylko szkoła rosyjska. „Rodzice nie posyłali jej na
lekcje w obawie przed szkodliwym wpływem zrusyfikowanej szkoły”, ale umiała czytać i pisać
i być może tego nauczyli ją sami rodzice albo brat,
Józef starszy od niej o 12 lat. Rodzina Rapiejów,
uczestniczyła w niedzielnych Mszy św. i korzystała z sakramentów. Julia otrzymała łaskę powołania zakonnego i w Sylwanowskim kościele na modlitwie.
Julia mieszkając w Samborach zapewne też często bywała w pobliskim Grodnie i tam poznaje Siostry Nazaretanki. Budzi się w niej pragnienie oddania swego życia Bogu. Odpowiada więc na to Boże wezwanie podejmując decyzję wstąpienia do
zakonu. Po rozpoczęciu nowicjatu otrzymuje imię:
S. Maria Sergia. Skierowana do Des Plaines w
USA, powraca do Polski, gdzie zostaje obdarzona
palmą męczeństwa. Gdy usłyszała słowa: ”Polsce
grozi wojna, prześladowania, wróć jak najszybciej”. Odpowiedziała wówczas: „Tego się nie boję”
i dodała sama właściwie nie wiedząc, dlaczego:
„męczeństwa też się nie boję”.
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Do Kościoła świętego przez sakrament Chrztu
świętego został przyjęty

Isaac George

Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.

NR 36 (459) 6.IX.2020
S. Maria Kanizja Mackiewicz
Eugenia Mackiewicz urodziła się we wrześniu
1903 roku w Suwałkach. Po ukończeniu Gimnazjum idąc za głosem powołania pragnie poświęcić
się życiu zakonnemu. Decyzją ojca rozpoczyna
dalszą naukę w dopiero co otwartym Seminarium
Nauczycielskim im. Józefy Joteyko dla młodzieży
żeńskiej przy już istniejącym w tym samym kompleksie budynków Męskim Seminarium Nauczycielskim im. Piramowicza w Suwałkach. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego przez rok
uczyła w Czarnym Borze k. Augustowa. Po przedwczesnej śmierci brata—ks. Leopolda podejmuje
decyzję wstąpienia do Sióstr Nazaretanek jako
spełnienie dziewczęcego pragnienie poświęcenia
swego życia Bogu. Przyjmuje imię Kanizja.
W pierwszym roku po wstąpieniu pracuje w nazaretańskich szkołach w Ostrzeszowie i Wilnie. Po
dwu letnim okresie formacji w nowicjacie w Albano we Włoszech i złożeniu pierwszych ślubów
zakonnych zostaje skierowana do pracy w szkole
w Kaliszu a od 1938 r. decyzją przełożonych zakonnych zostaje posłana do Nowogródka. Tam
również pracuje jako nauczycielka w szkole prowadzonej przez Siostry Nazaretanki, gdzie ponosi
śmierć męczeńską wraz z 11 Siostrami, rozstrzelanymi przez Niemców 1 sierpnia 1943 roku.
Bł. Siostry z Nowogródka—módlcie się za nami!
Źródło: s. Róża Szczecina CSFN
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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.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Tworzenie relacji mających potencjał wieczności wymaga nie tylko
Ez 33, 7-9 Obowiązek chęci obecności w nich Boga. Jezus przekazuje też niełatwą, ale konieczną
upomnienia
prawdę o upominaniu. Mówi o wymogu jasnego i zdecydowanego komuniRz 13,8-10 Miłość jest kowania, gdy ktoś błądzi lub nas rani. Miłość Jezusa jest wymagająca
względem nas i chce też, żebyśmy kochali innych podobnie. To Jego recepwypełnieniem Prawa
ta na relacje trwające wiecznie. Czy chcesz takich relacji? Panie, naucz
Mt 18, 15-20 Bratermnie być i rozmawiać z innymi w taki sposób, aby nasza więź przetrwała
skie upomnienie
na wieczność.
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Szlak nawrócenia serc jest wyznaczany rytmem miłości, która
zwraca się równocześnie do Boga
i do braci: do wszystkich braci,
również do tych, którzy nie są
w pełnej komunii z nami. Miłość
ożywia pragnienie jedności nawet w tych,
którzy nigdy nie dostrzegali jej potrzeby. Miłość tworzy komunię osób i Wspólnot. Jeśli się
miłujemy, staramy się pogłębić naszą komunię
i czynić ją coraz doskonalszą. Miłość zwraca
się do Boga jako najdoskonalszego źródła komunii — która jest jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego — aby z tego Źródła czerpać
moc tworzenia komunii pomiędzy ludźmi
i Wspólnotami lub odtwarzania jej pomiędzy
jeszcze rozdzielonymi chrześcijanami. Miłość
jest najgłębszym, życiodajnym nurtem procesu
zjednoczenia.
Miłość ta znajduje najpełniejszy wyraz we
wspólnej modlitwie. Nawet gdy nie jest to
w znaczeniu formalnym modlitwa o jedność
chrześcijan, ale w innych intencjach, na przykład o pokój, modlitwa staje się sama z siebie
wyrazem i potwierdzeniem jedności. Poprzez

wspólną modlitwę chrześcijan sam Chrystus
zostaje zaproszony do wspólnoty modlących
się: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,
20).Gdy chrześcijanie modlą się razem, wówczas cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje się
bliższy. Długa historia chrześcijan, znaczona
wielorakim rozbiciem, wydaje się jakby układać na nowo, dążąc do Źródła swej jedności,
którym jest Jezus Chrystus. On jest „wczoraj
i dziś, ten sam także na wieki!” (Hbr 13, 8).
We wspólnocie modlitwy Chrystus jest rzeczywiście obecny: modli się „w nas”, „z nami”
i „za nas”. On przewodzi sam naszej modlitwie
w tym Duchu Pocieszycielu, którego przyobiecał i dał Kościołowi, kiedy go ustanowił w jego
pierwotnej jedności, jeszcze w jerozolimskim
wieczerniku. Gdy świta już nowe tysiąclecie,
czyż możemy nie prosić Pana, z nową energią
i dojrzalszą świadomością, abyśmy dzięki Jego
łasce stali się zdolni — wszyscy — do tej ofiary jedności?
Źródło: Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, Rzym
25 V 1995, nr 21, 22.
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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 - 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)
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 8)
17:30 - + Irena Warakomska 4 r. śm
18:30 - +Zygmunt Bierdzio 11 m po. śm.
18:30 - O Boże błog. dla Danuty i Józefa

7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 9)
18:30 - w int. Krzysztofa o łaskę wiary i opiekę MB
18:30 - +Zofia, Ryszard, Krzysztof, Barbara,
zm. z r. Maksimowiczów

16:30 - ślub: Magdalena i Krzysztof
18.00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - +Cecylia i Franciszek Nawalski
18:30 - +Jan Świacki 4 m po śm. (od Alicji
i Wiesława Myszczyńskich)

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 12)
18:30 - +Ryszard 21 r. śm., zm z r. Żylińskich
18:30 - +Aldona Kunc 1 r śm., Aniela Dębowska
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 13)
7:30 - Dziękczynna w 1 ur. Urszuli-Dobrawy
o Boże błog. dla niej i całej rodziny
12:00 - Msza Św. dla seniorów
16:30 - ślub: Marta i Krzysztof
18:30 - + Ryszard Nowosadko 9 m po śm.
18:30 - + Jarosław Dzienisiewicz 7 r. śm.
9:00 - +Andrzej Malinowski 6 r. śm
9:00 - +Romuald i Wacław Żukowscy
12:00 - +Feliksa Buchowiecka (g.14)
12:00 -+ Stanisław Apolonia Aleksander
Omilianowicz
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -+Marianna i Bernard Szusta 26 r. śm
19:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 10)
18:30 - O Boże błog i opiekę MB z ok. 20 r.
ślubu Teresy i Mariusza Nowel
18:30 - +Czesław Warakomski
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 11)

10:30 - +Czesław,
Halina, Tomasz
z rodz.
Świackich

BIULETYN

3

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 za pomoc duszpasterską ks.
Jerzemu i ks. Andrzejowi. Po mszy św. o godz.
12.00 zapraszamy na koncert kameralny zespołu
Trio’Atre w ramach programu Niepodległa, dedykowany Polakom walczącym o wolną Polską, za
tydzień druga część.
2. W galerii Domu Królewskiego znajduje się wystawa starych obrazów Państwa Błaszczyk. Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie z Recepcją Klasztoru.
3. We wtorek święto Narodzenia NMP (MB Siewnej) na mszy wieczornej błogosławieństwo ziarna
i nasion. Dziękuję za przewodniczenie w nabożeństwem Fatimskim mieszkańcom Burdeniszek
i Ryżówki, za miesiąc poprosimy Aleksandrowo
i Wysoki Most.
4. W sobotę 12.IX odbędzie się spotkanie dla
Seniorów organizowane przez Akcję Katolicką.
Plan: 10.00-konferencja; 11.00- adoracja i modlitwa różańcowa; 12.00-msza św.; 13.00-wspólna
agapa.
5. 18.IX przypada Święto św. Stanisława Kostki.
Zapraszamy uczniów klas 6 i 7 o godz. 18:00 na
wspólną adorację NS, a po mszy św. na spotkanie
organizacyjne do sakramentu bierzmowania
6. 20.IX (niedziela) po mszy św. o godz. 9:00
zapraszamy na spotkanie rodziców i dzieci klas III,
któ-e pragną przystąpić do I Komunii św. w przyszłym 2021 roku.
7. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
8. 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.
9. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 100zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej. Za tydzień ofiary
na fundusz remontowy.
10. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
11. 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), Kalendarz Rolników (25 zł), a także
książka. S. Krajskiego Savoir vivre w kościele.
12. Trwa w kaplicy całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Św.
13. Zapowiedzi: Paweł Skrodzki i Magda Wierzbicka, oboje stanu wolnego z par. Bożego Ciała
w Suwałkach-zapowiedź I. Kto by wiedział o przeszkodach kanonicznych między tymi osobami powinien powiadomić kancelarię parafialną.
14. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
18-20.IX. Kamedulski Turnus wyciszający 21-25.IX.
15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza do
podjęcia studiów na kierunkach: teologia i nauki
o rodzinie. Szczegóły na stronie www.uwm.edu.pl

