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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

TOTUS TUUS
XX Dzień Papieski
Niedziela, 11 października 2020 roku
Interpretacja hasła
Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło
wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu
ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je
z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując
w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały
Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem
Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga
i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego
świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję.
Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”,
człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji nad własnym życiem winniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla
mnie Ta, która klamrą otwiera i zamyka Biblię?
Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności?
Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała projekt mojego życia?
W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej
Górze, komentując fragment Ewangelii wg św.

Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej powiedział: „W naszych czasach to wezwanie:
„Cokolwiek wam On powie, to czyńcie!” – nabiera barwy naszych czasów. Jest przeniknięte dramatem naszych czasów, napięciem naszych czasów” (ks. Karol kard. Wojtyła, Oto Matka Twoja,
Jasna Góra – Rzym 1979, s. 323). W ten sposób
Kardynał z Krakowa podkreślił potrzebę osadzenia
tego wezwania w teraźniejszości. Na pewno zmieniła się nasza Ojczyna i świat. Dramatem naszych
czasów jest chęć radykalnego odrzucenia Boga,
a w konsekwencji tworzenie nowej wizji człowieka, będącej często jego karykaturą. Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do
zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka
Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej,
wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca
współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa
ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do
odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa.
Zawierzenie Bogu przez Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać
Niebem, a słaby człowiek dzięki mocy Słowa dojrzewa do świętości.
Oprac. Ks. Paweł Walkiewicz
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Iz 25, 6-10a Uczta
mesjańska

Flp 4, 12-14, 19-20
… , który mnie umacnia

Mt 22, 1-14 O zaproszonych na ucztę

Aby być na uczcie królewskiej, konieczne jest odpowiednie przygotowanie. Co możesz zrobić, by lepiej przeżyć modlitwę? Może poświęcić trochę czasu przed modlitwą na uświadomienie sobie, że za chwilę spotkasz
się z Bogiem. Modlić się w czasie, kiedy ma się najmniejszy natłok myśli.
Zobacz, jak wyglądało twoje przygotowanie do tej chwili modlitwy. Proś
o Ducha Świętego, by pomagał ci w poświęcaniu czasu dla Boga.
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
W ewangelicznej przypowieści
król zapytał jednego ze współbiesiadników: «Przyjacielu, jakże tu
wszedłeś, nie mając stroju weselnego?» (Mt 22, 12). Te słowa
zmuszają nas do zastanowienia.
Przypominają nam, że musimy się przygotować
do królewskiej uczty weselnej, przyoblekając
się w Pana Jezusa Chrystusa (por. Rz 13, 14;
Ga 3, 27). Uczestnictwo w Eucharystii powinno być poprzedzone autentycznym nawróceniem i nowym życiem. Także wspólny udział
w Eucharystii, pełna komunia, wymaga nawrócenia. Nie istnieje prawdziwy ekumenizm bez
wewnętrznego nawrócenia i odnowy myślenia
(por. Unitatis redintegratio, 6-7), bez odrzucenia uprzedzeń i podejrzeń; ekumenizm nie jest
możliwy, jeśli nie wyrzekniemy się słów, sądów, zachowań, które nie odzwierciedlają
w sposób bezstronny i prawdziwy sytuacji
rozdzielonych braci; jeśli nie będzie w nas woli
szanowania innych, budowania wzajemnej
przyjaźni, podsycania braterskiej miłości. Aby
osiągnąć pełnię komunii, musimy odważnie
przezwyciężać nasze lenistwo i ciasnotę serca

(por. Novo millennio ineunte, 48). Musimy kultywować duchowość komunii, która oznacza
zdolność «postrzegania [brata w wierze] jako
'kogoś bliskiego', co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia
i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu
prawdziwą i głęboką przyjaźń» (tamże, 43).
Powinniśmy nieustannie podsycać żarliwe pragnienie jedności. Wielce Błogosławiony Patriarcha słusznie podkreślił, że w Europie i w świecie, w znacznym stopniu zlaicyzowanych,
ujawnia się niepokojący kryzys duchowy. Tym
pilniej potrzebne jest więc wspólne świadectwo chrześcijan.
Wzywajmy w tej intencji Ducha jedności i miłości, prosząc o wstawiennictwo Najświętszą
Maryję Pannę, Matkę Kościoła.

„Służyć Chrystusowi
to wolność”
Źródło: Jana Pawła II, Wizyta Patriarchy Teoktysta
w Watykanie, Watykan 13 X 2002, nr 5.
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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 - dziękcz w 45 r. ślubu Mieczysława i Bożenny
Bąk o Boże błog opiekę MB
9:00 - +Jadwiga i Kazimierz Nieszczerzewski
9:00 - +Zofia Słodyczka 12r. śm. z r. Plewa, Furca
i Słodyczka
12:00 - za parafian
12:00 - +Anna Jan Wierzbiccy, Apolonia Stanisław
Żyndów
12:00 - +Stanisław Antoni Eugenia Dębscy, Jan
Janina Grzymkowscy, Tadeusz Agnieszka
Świaccy
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń

7:30 - +Cecylia Daniłowicz (g. 15)
17:45 - Nowenna i Różaniec
18:30 - zdrowie Boże błog. dla Jadwigi(im.) i dar
nieba dla Edwarda Andruszkiewicza (im.)
18:30 - + Jadwiga i Wincenty Stankiewicz

Maćkowa Ruda:
10:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 11)

7:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 17)
7:30 - o szczęśliwą operację dla Wiesławy
18:00 - Różaniec
18:30 - +Wacław Wasilewski 24r. śm. z całej
r. Wasilewskich
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach powierzonych

7:30 - +Czesław, Zdzisław, Jacek z r. Pietrewiczów
18:00 - Różaniec
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g.12)
18:30 - dziekczyn. za otrzymane łaski w tym roku
mieszkań. i rodzin Burdeniszek i dar nieba dla
tych co odeszli

7:30 - w int. Bogu wiadomej
7:30 - o łaskę nawrócenia wypełnienia woli Bożej
dla Alfreda Mrozickiego
18:00 - Różaniec
18:30 - +Ryszard Nowosadko 10m. po śm.
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g.13)

7:30 - +Tadeusz Łukowski
18:00 - Różaniec
18:30 -+Halina Krejpcio 7m po śm. (od pr. Akvilonu)
18:30 -+ Cecylia Daniłowicz (g.14)

7:30 - +Cecylia Daniłowicz (g. 16)
18:00 - Różaniec
18:30 - +Jadwiga(im.) i Stefan Milewscy
18:30 - +Janusz Domysławski

9:00 - dziękcz w 27 r. ślubu Gabrieli i Tadeusza
Dermont o Boże błog opiekę MB
9:00 - +Wanda i Jan Warakomscy
9:00 - +Teresa Jeromin
12:00 - dziękcz. za 50 lat małżeństwa Henryki
i Eugeniusza Ejsmont o Boże bł opiekę MB
12:00 - +Stanisław, Apolonia, Aleksander Omilianowicz
12:00 - + Cecylia Daniłowicz (g. 18)
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - + Jadwiga Tomczyk-Sikora
Od esz ła d o wieczn ości:

+Marian Brodowski
Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

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. Dzisiaj Dzień Papieski ofiary do puszek na
fundusz stypendialny „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
Za tydzień ofiary na Papieskie Dzieła misyjne
i rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego. Z racji kwarantanny koncert kameralny i chóru pod dyrygenturą
Grzegorza Bogdana został przełożony na późniejszy
termin.
2. Zapraszamy do 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 (za odmówienie jednej
części różańca można uzyskać odpust zupełny).
3. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w adoracji w czasie Nabożeństwa 40-godzinnego,
a pielęgniarkom za podarowanie relikwiarza
bł. Hanny Chrzanowskiej. Dziękujemy za dar ołtarza tegorocznej młodzieży bierzmowanej w postaci złotej kapy, alby i stuły biało-fioletowej.
4. W środę Dzień Edukacji, pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, w piątek kolejna rocznica
wyboru kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową.
W niedzielę młodzież przedstawi w kościele montaż słowno-muzyczny po Mszy św. o godz. 12:00.
O godz. 11.15 w Dużej Galerii spotkanie kandydatów do bierzmowania.
5. W sobotę kolejna pielgrzymka piesza z Suwałk
do Wigier, rozpoczęcie o godz. 12.00 przy par.
św. Aleksandra. Spotkanie Rady Parafialnej 27.X.
6. Caritas przygotował kalendarz na rok 2021
(ofiara 15 zł), który jest cegiełką na Dom Seniora
(zawiera informację o dziełach Caritas, porady
i wiele przepisów kuchni mazurskiej).
7. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 1000zł, od mieszkańców Wysokiego Mostu 300zł, Aleksandrowa
200zł, których polecamy w modlitwie do Matki

Bożej. Dzisiaj ofiary na fundusz remontowy.
8. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
9. Możemy już zabierać kartki na wypominki za
naszych zmarłych, których będziemy polecać
w modlitwie różańcowej (od 2.XI). Prosimy
o wyraźne wypisywanie i podanie miejscowości.
10. Czekamy na odbiór relikwii, bł. I. Kłopotowskiego, św. Z. Felińskiego. Będziemy potrzebować
drugie relikwiarium w kaplicy oraz relikwiarze.
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.
(5zł), Jestem różą żywego różańca (5zł).
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:
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.

