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AdOrAcJa BOGA
Może chcesz Mnie o coś prosić dla kogoś?

Powiedz Mi jego imię, a następnie co byś chciał, żebym
teraz dla niego uczynił. Proś o wiele, nie wahaj się prosić. Mów do Mnie prosto i otwarcie o biednych, których chcesz pocieszyć; o chorych, których cierpienia
widzisz; o zbłąkanych, dla których pragniesz powrotu
na prawdziwą drogę. Powiedz Mi o wszystkich chociaż
jedno słowo.
A dla siebie – czyż nie potrzebujesz żadnej łaski?
Powiedz Mi otwarcie... może jesteś dumny, samolubny,
niestały, niestaranny… i poproś Mnie, żebym ci przyszedł z pomocą w twoich nielicznych czy też licznych
wysiłkach, które podejmujesz, by się tych wad wyzbyć.
Nie wstydź się! Jest wielu świętych w niebie, którzy
popełniali dokładnie te same błędy. Ale oni prosili pokornie… i z biegiem czasu zobaczyli, że są od tego wolni.
Nie zwlekaj prosić też o zdrowie, o szczęśliwe zakończenie twoich prac, interesów czy studiów. To wszystko mogę ci dać i daję. A Ja życzę sobie, żebyś Mnie
prosił, o ile się to nie zwraca przeciwko twojemu
uświęceniu, lecz sprzyja mu i je wspiera. Czego ci akurat dzisiaj potrzeba? Co mogę dla ciebie uczynić? Gdybyś wiedział, jak bardzo pragnę ci pomóc.
Czy masz w tej chwili jakiś zamiar w sercu?
Opowiedz Mi o nim. Czym się zajmujesz? O czym myślisz? Co mogę uczynić dla twojego brata, dla twojej
siostry, przyjaciół, rodziny, dla twoich przełożonych?
Co chciałbyś dla nich uczynić? Czy zechciałbyś uczynić
coś dobrego przyjaciołom, których może bardzo kochasz, a którzy żyją nie myśląc o Mnie? Powiedz Mi, co
dzisiaj szczególnie przyciąga twoją uwagę? Czego pragniesz z utęsknieniem? Jakie środki posiadasz, aby to
osiągnąć? Powiedz Mi o twoim nieudanym przedsięwzięciu, a Ja powiem co o przyczynach niepowodzenia.
Czy nie chciałbyś Mnie dla siebie pozyskać?
Może odczuwasz smutek lub jesteś nieprzychyln?
Opowiedz Mi w szczegółach, co cię smuci. Kto cię zranił? Kto uraził twoją miłość własną? Kto ciebie znieważył? Informuj Mnie o wszystkim, a wnet dojdziesz do
tego, że powiesz za Moim przykładem: wszystko prze-
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baczam, wszystko zapominam. Jako nagrodę otrzymasz Moje pocieszające błogosławieństwo. Czy odczuwasz w swojej duszy owo nieokreślone przygnębienie,
które – choć nie ma podstaw – jednak nie przestaje
rozrywać ci serca? Rzuć się w ramiona Mojej Opatrzności! Jestem przy tobie, u twego boku. Ja wszystko
widzę, wszystko słyszę i nigdy cię nie zostawię.
Czy odczuwasz antypatię ludzie, którzy cię przedtem
lubili, a teraz o tobie zapomnieli, odwrócili się od ciebie,
choć z twojej strony nie było najmniejszego powodu do
tego? Poproś za nich, a Ja przyprowadzę ich do ciebie z
powrotem, o ile nie staną się przeszkodą twego uświęcenia.
Czy masz jakiąś radosną wiadomość dla Mnie?
Opowiedz Mi, co od twoich ostatnich odwiedzin u Mnie
pokrzepiło twe serce, umocniło cię i wywołało uśmiech.
Być może spotkały cię przyjemne niespodzianki? Może
otrzymałeś szczęśliwe wiadomości, list, zetknąłeś się
z życzliwością? Może przezwyciężyłeś trudności, wyszedłeś z sytuacji bez wyjścia? To wszystko jest Moim
dziełem. (‘Dziękuję, mój Ojcze’).
A czy nie chcesz Mi nic obiecać?
Ja czytam w głębi twego serca. Ludzi można łatwo
zmylić, ale nie Boga. Mów więc do Mnie otwarcie. Czy
jesteś zdecydowany nie poddawać się więcej wiadomej
okazji do grzechu, zrezygnować z rzeczy, która ci szkodzi, nie przestawać z człowiekiem, który zmącił spokój
twej duszy? Czy będziesz znów łagodny, usłużny wobec tego człowieka, którego miałeś do dziś za wroga,
bo ci się sprzeniewierzył? Dobrze, powróć więc teraz
do twego zajęcia, do twojej pracy, do nauki. Ale nie
zapominaj o kwadransie, który przeżywaliśmy razem.
Jak tylko potrafisz zachowuj milczenie, skromność,
wewnętrzne skupienie. Miłuj bliźniego. Kochaj Matkę
Moją, która i twoją jest Matką. Przyjdź znowu z sercem przepełnionym jeszcze większą miłością i jeszcze
bardziej oddanym Mojemu Duchowi. Wtedy codziennie
będziesz odnajdywał w Moim Sercu nową miłość, nowe
dobro i nadzieję.
Źródło: Św. Antoni Maria Claret
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Gdy popełniasz błąd, Pan pomaga ci podnieść się z upadku, opatruje
rany i zawsze jest gotowy, by dalej z tobą iść. Wielkim darem w takiej
chce śmierci grzesznika sytuacji staje się skrucha, która dla serca jest jak opatrunek, leczy z pychy
Flp 2, 1-11 Jezus Chry- i chęci oceniania innych. Poproś Pana, byś był krytyczny wobec własnego
zdania, a słysząc Boże zaproszenie do uczynienia większego dobra, miał
stus wzorem pokory
odwagę zmienić stanowisko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
Mt 21, 28-32 GrzeszniŹródło: modlitwawdrodze.pl
cy uwierzyli Janowi
Ez 15, 25-28 Bóg nie

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
27 września br. będziemy obchodzić Światowy Dzień Turystyki
pod hasłem: «Turystyka jako
narzędzie walki z ubóstwem oraz
źródło pracy i ładu społecznego».
W perspektywie tego znaczącego
dnia chciałbym podzielić się ze wszystkimi,
zwłaszcza z katolikami, paroma refleksjami na
powyższy temat w świetle chrześcijańskiej
nauki społecznej i tych przemian, które aktualnie dokonują się w świecie, a obejmują również sferę turystyki.
Należy bowiem uznać turystykę za szczególny
przejaw życia społecznego, którego wymiar
ekonomiczny, finansowy oraz kulturowy wywiera decydujący wpływ na losy jednostek i
narodów. Biorąc pod uwagę fakt, że turystyka
ma bezpośredni związek z integralnym rozwojem osoby, należy tak ją rozwijać, aby mogła
służyć — podobnie jak inne formy działalności
człowieka — budowaniu cywilizacji, i to w
znaczeniu najbardziej autentycznym i pełnym,
to znaczy «cywilizacji miłości» (por. Sollicitudo
rei socialis, 33).
W obliczu ubóstwa i niedorozwoju nie można

pozwolić sobie na obojętność i bezczynność.
Nie wolno koncentrować się na dążeniu do
osiągnięcia egoistycznych korzyści, pozostawiając w nędzy ogromne rzesze braci i sióstr,
a co gorsza, przyzwalać, aby wielu z nich zagrażała niechybna śmierć.
Aby położyć kres temu społecznemu i moralnemu nieszczęściu, należy pobudzić zdolności
twórcze i hojność ludzi, a zarazem znaleźć
odpowiednie rozwiązania ekonomiczne, finansowe, techniczne i polityczne. Jak wspomniałem już przy innej okazji, «wszystkie owe środki zaradcze okazałyby się niewystarczające,
jeśli ich stosowaniu nie przyświecałyby autentyczne wartości etyczne i duchowe»
Moim żywym pragnieniem jest, aby turystyka
stawała się coraz bardziej skutecznym narzędziem w walce z ubóstwem, we wspieraniu
osobowego i społecznego wzrostu jednostek
oraz narodów, a także w umacnianiu współpracy pomiędzy narodami, kulturami i religiami.
Źródło: Jana Pawła II, Orędzie na XXIV Światowy
Dzień Turystyki , Watykan 11 VI 2003 r.
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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 - + Józef Żukowski, z r. Żukowskich
9:00 - zdrowie Boże błog dla Władysławy (im.)
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 -+Bobrowski Franciszek Helena Leokadia
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 28)
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g.29)
18:30 - o Boże błog. opiekę MB dla Marzeny
i Grzegorza oraz dla syna Marcina o błog. na
drodze powołania i córki Natalii o światło Ducha
Św.
18:30 - o Boże błog. i potrzebne łaski dla
Aleksandry i Michała

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g.30)
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
18:30 - +Maria Luty 3r. śm.
18:30 - +Cecylia Nawalska 8m. po śm.
18:30 - dziękcz. za otrzymane łaski dla Macieja
7:30 - za wst. Św. Rocha o ochronę przed
zagrożeniami w int. dzieci Anieli, Natalii,
Gabriela, Jakuba, Mateusza i Samuela
18:30 -+Leszek Abramowicz 11m po śm.
18:30 -+Jadwiga Milewska 11m po śm.
7:30 - +Cecylia Daniłowicz (g. 1)
18:00 - Nowenna MB Niepokalanej + Różaniec
18:30 - +Józef Daniłowicz 11m po śm

18:30 - w int. nowożeńców Elwiry i Tomasza
o Boże błog. i opiekę MB

7:30 - w int chorych i cierpiących
7:30 - + Irena i Heliodor
18:00 - Adoracja NS + Różaniec
18:30 - z ok. im Jadwigi Omilianowicz o Boże błog.
i opiekę MB
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 2)
7:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 3)
8:30 - + ks. Antoni Burba 3 r. śm.
10:30 - (Maćkowa Ruda)+Józef Cichanowicz 1r ś
12:30 - w int. Jerzego, Danuty, Beaty, Jurka
19:00 - Różaniec
19:30 - w int. mieszkańców Wysokiego Mostu
i Aleksandrowa
19:30 - o Boże błog. dla Nikoli, Jowity,
Sebastiana
19:30 - w int. Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
o Boże błog i opiekę MB

9:00 - + Franciszek, Michalina, Henryk, Krystyna
z r. Żyndów, Stanisław Katarzyna z r. Dąbrowskich
9:00 - + Franciszek i Helena Troccy
12:00 - za parafian
12:00 - +Cecylia Daniłowicz (g. 4)
12:00 - o Boże błog. i opiekę MB dla Ewy, Jana
i dzieci
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - za Urszulę i Zbigniewa w 25r. ślubu o Boże
błog, opiekę MB dla nich i całej rodziny
Sakrament małżeństwa zawarli:
Nina i Mateusz
Magda i Paweł

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 czwartek rozpocznie się październik, to
miesiąc modlitwy różańcowej (godz. 18.00 w dni
powszednie a w niedzielę po mszy św. o godz.
9.00) z prowadzeniem przez poszczególne grupy
i miejscowości. Dziś ostatnia msza św. o godz.
19.00, pozostaje o g. 15.00.
2. W tym tygodniu: I czwartek miesiąca z modlitwą o powołania; I piątek miesiąca odwiedziny
chorych, (ofiary na fundusz misyjny). W sobotę
msza św. w apartamentach papieskich o godz.
8.30, potem całodniowa adoracja NS zakończona
o godz. 19.00 nabożeństwem Fatimskim, które
poprowadzą mieszkańcy Aleksandrowa i Wysokiego Mostu.
3. Nabożeństwo 40-godzinne w naszej parafii
5-6.X, zachęcamy do Adoracji i modlitwy za naszą
ojczyznę, parafię, rodziny, pielgrzymów, wg porządku i zapisanie się na nocne czuwanie .
4. W sobotę 3.X w Studzienicznej odbędzie się
pielgrzymka nauczycieli. Rozpoczęcie g.10.00 .
5. Caritas Polska uruchomił program Rodzina
Rodzinie, który niesie pomoc mieszkańcom Syrii,
szczególnie poszkodowanym w Bejrucie. Szczegóły na plakacie .
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 650zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej. Dziś ofiary na
WSD w Ełku.
7. W Suwałkach na hali OSiR dnia 10.X. odbędzie
się spotkanie ewangelizacyjne Otrzymaliście Ducha przybrania za synów w hołdzie św. JPII.
Szczegóły na plakacie, zapisy do 4.X .
8. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.

9. Czekamy na odbiór relikwii, bł. I. Kłopotowskiego, św. Z. Felińskiego. Będziemy potrzebować
drugie relikwiarium w kaplicy oraz relikwiarze.
10. W galerii Domu Królewskiego znajduje się
wystawa starych obrazów Państwa Błaszczyk.
Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie
z Recepcją Klasztoru.
11. 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.
12. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
13. Jest do nabycia książka o kard. Stefanie
Wyszyńskim (10zł), „Powróćmy na Eucharystię” –
przewodnik aby zrozumieć znaczenie Mszy św.
14. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej msza
św. i zakończenie adoracji.

Różaniec św. w październiku:
1. Koło Róż. Św. Andrzeja Boboli; 2. Ministranci i lektorzy;
3. Aleksandrowo i Wysoki Most; 4. Dzieci od I Komunii; 5.
Koło Róż św. Faustyny; 6. Maćkowa Ruda; 7. Koła Różańcowe; 8. Ryżówka; 9. Mikołajewo; 10. Rosochaty Róg;
11. Młodzież Bierzmowana; 12. Burdeniszki; 13. Remieńkiń; 14. Stary Folwark; 15. Leszczewek; 16. Domowy Kościół; 17. Koło Róż św. Rity; 18. Gospodarze i rolnicy; 19. DNNUJ; 20. Żubrówka Stara i Nowa; 21. Leszczewo; 22. Koło Róż św. JPII; 23. Cimochowizna; 24.
Mężczyźni i ojcowie; 25. Matki i kobiety; 26. Piertanie
i Królówek; 27. Rada Parafialna; 28. Fundacja Wigry Pro;
29. Czerwony Folwark; 30. Akcja Katolicka; 31. Wigry
i Magdalenowo.

