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Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez 12 miesięcy
(od 8.XII) związany jest dar specjalnych Odpustów
Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź
sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni
powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.
Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację
nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia
obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi. Dalej ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za
przykładem św. Józefa, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny. Dar odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Odpust zupełny będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący
pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się godniejsza. Udziela się Odpustu
zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości
lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania. Odpust można zyskać jeśli odmówimy jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca
i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w
dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej. W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z domu,
a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia,
kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu,
lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA [1]
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA [2]
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź
Tobie zaufała Maryja;
pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne,
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność
i prowadź nas na drodze życia.
moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak
Twoja moc. Amen.
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ŚW I Ę T O ŚW. R OD ZI NY J E ZU SA, MAR YI , J Ó ZE FA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Symeon wierzył, że ujrzy Zbawiciela. Mimo upływającego czasu nie
Rdz 15,1-6;... Obietni- tracił nadziei. Anna była oddana służbie Bogu. Ich życie było skoncentrowaca potomstwa.
ne na miłości i poszukiwaniu Ojca, więc naturalnie Bóg pozwolił się odnaleźć, błogosławiąc im. Gdzie widzisz dziś powód do wdzięczności? Boże,
Hbr 11,8.11-12...
pomóż mi rozpoznawać Twoje natchnienia i wypełniać je mimo trudności.
Wiara Abrahama ...
Daj mi wiarę i cierpliwość w czekaniu na Twoje objawienie oraz otwarte
Łk 2,22-40 Dziecię rosło
oczy serca, zdolne rozpoznawać Ciebie, gdy przychodzisz do mnie.
napełniając się radością
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Na tej samej drodze
„posłuszeństwa wiary” usłyszała
Maryja niedługo potem inne słowa, które pochodziły od Symeona
w świątyni jerozolimskiej. Było to
już czterdziestego dnia po narodzeniu Jezusa, gdy zgodnie z przepisem Prawa
Mojżeszowego, Maryja wraz z Józefem
„przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu” (por. Łk 2, 22). Samo narodzenie miało miejsce w warunkach skrajnego
ubóstwa. Wiemy bowiem od św. Łukasza, że w
związku ze spisem ludności, zarządzonym przez
władze rzymskie, Maryja udała się wraz z Józefem do Betlejem, a nie znalazłszy tam żadnego „miejsca w gospodzie”, urodziła swego Syna w stajni i „położyła Go w żłobie” (por. Łk 2,
7). Człowiek sprawiedliwy i pobożny, imieniem
Symeon, pojawia się na początku Maryjnego
„itinerarium” wiary. Słowa jego, natchnione
przez Ducha Świętego (por. Łk 2, 25-27), potwierdzają prawdę zwiastowania. Czytamy
bowiem, że „wziął On w objęcia” Dzieciątko,
któremu zgodnie z poleceniem anioła „nadano
imię Jezus” (por. Łk 2, 21). Jego słowa są

zgodne z brzmieniem tego imienia, które znaczy: Zbawiciel — „Bóg jest zbawieniem”.
Zwracając się do Pana, mówi: „moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela” (Łk
2, 30-32). Równocześnie jednak Symeon zwraca się do Maryi z następującymi słowami: „Oto
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”.

Źródło: Jan Pawła II, Encyklika Redemptoris Mater,
Rzym 25 III 1987, nr 16 .

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się
na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie
można też budować proces wychowania, który stanowi
podstawowy cel rodziny i jej
pierwszorzędne zadanie
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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 Nowosadko (g.15)
9:00 - +Andrzej Gwiazdowski 2r. śm.
12:00 -o Boże błog. opiekę MB dla Filipa, Macieja,
Jana Kosakowskich i całej rodz.
12:00 - +Melania Pawlukiewicz
12:00 - +Mirosława(k)14r.śm. z r. Bieleckich
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń

9:00 -+Józef Krupiński z r. Krupińskich
i Kukowskich
9:00 -+Ryszard Nowosadko (g.20)
12:00 - za parafian
12:00 -o rozwiązanie trudnej sytuacji finansowej
w rodzinie
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń

Maćkowa Ruda:
10:30 - za parafian

Maćkowa Ruda:
10:30 - dziękcz. za otrzym. łaski od NMP z prośbą
o dalsze łaski dla r. Sieńkowskich

7:30 -+ Rodziców i zm z r. Kurpiewskich
7:30 - +Szymon Hołubowicz, zm z r. Hołubowiczów i Chrulskich
18:30 - od Róży Różańcowej św. Rity w intencji
dzieci i rodziców, o Boże błog. i opiekę MB
18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.16)
7:30 - +Ryszard Nowosadko (g.17)
18:30 - +Antoni Przekop 7 r. śm.
18:30 - o Boże błog. opiekę MB i dary Ducha Św.
dla Ani i James Berry
7:30 - + Ryszard Nowosadko (g.18)
7:30 - w int ks. Grzegorza o łaskę zdrowia
18:30 - +Henryk, Michał, Aleksandra, Adela
zm z r. Biziewskich
18:30 -+ Cecylia Nawalska 11m. po śm.
7:30 - w int ks. Grzegorza o łaskę zdrowia
7:30 - + Wiktor Winikajtis
16:30 - Nabożeństwo
17:00 -+ Ryszard Nowosadko (g.19)
17:00 - dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. dla rodziny Brejczak

7:30 - o zdrowie dla Jadwigi Kozikowskiej
7:30 -+ Ryszard Nowosadko (g.21)
8:30 -+Janina i Antoni Kurzyn, Teresa Jeromin
18:00 - Różaniec
18:30 -+Anna Szarejko 2m. po śm. (od Fundacji WP)
18:30 -+Stanisław i Eugenia z r. Bobrowskich

9:00 -+ Ryszard Nowosadko (g.22)
9:00 - +Barbara Lachowicz 6r. śm.
12:00 -o zdrowie Boże błog. dla Szymona w 2ur.
12:00 - +Janina i Antoni Kurzyn
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - za parafian

Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu świętego została przyjął

Igor

Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.

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 a szczególnie
gości, których polecamy opiece Maryi i św.
Józefa. Dziękujemy za wszelką dobroć i życzliwość oraz życzenia świąteczne. Dziękujemy
wszystkim którzy pomogli przygotować kościół na święta: Pani Monice, Kościelnemu i
pracownikom Fundacji, Panu Leśniczemu z
Krasnopola za podarowanie choinek, Panu
Marianowi za przywiezienie. Dziękujemy Ks.
Dariuszowi za wprowadzenie relikwii i pomoc
duszpasterską.
2. W czwartek zakończenie roku nabożeństwem o godz. 16.30 ze śpiewem Ciebie Boga
wysławiamy (można uzyskać odpust zupełny)
a o 17.00 msza św.
3. W piątek 1.I Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi, Dzień Modlitw o Pokój, msze jak
w niedzielę (uczestnictwo we mszy jest obowiązkowe wynikające z Przykazań Kościelnych). Odpust zupełny za śpiew o Stworzycielu. Z racji uroczystości nie obowiązuje
post od pokarmów mięsnych.
4. W tym tygodniu I piątek miesiąca przypada
w uroczystość MB dlatego odwiedziny chorych będą w sobotę 2.I od godz. 9.30. W sobotę msza św. w apartamentach papieskich
o godz. 8.30, a o godz. 18.00 nabożeństwo
różańcowe.
5. Poranne msze św. w tygodniu o godz. 7.30.
Styczniowe spotkanie biblijne jest odwołane.
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe (także za wpłaty
na konto parafialne). Od ofiarodawców wpłynęło 1300zł, których polecamy w modlitwie
do Matki Bożej.
7. 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).
8. Przypominamy, że należy zachować bezpieczne odległości i obowiązku noszenia maseczek dla naszego bezpieczeństwa.
9. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o godz.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po
niej msza św. i zakończenie adoracji.
10. Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania z oferty posiłków na, rodzinne oraz
świąteczne. Informacje i szczegóły pod tel.
789-190-068.
11. Zgodnie z decyzją Biskupa kolęda została
przesunięta na późniejszy czas, po kwarantannie.
12. Jest do nabycia książka Wszystko o
kard. Stefanie Wyszyńskim (10zł) i Prymas
Tysiąclecia (5zł), o pierwszej pielgrzymce
Jana Pawła II (5zł), „Powróćmy na Eucharystię” - przewodnik aby zrozumieć znaczenie
Mszy św. (5zł), Jestem różą żywego różańca
(5zł).

»»» Święta Bo żego Narodzenia w TV:
https://episkopat.pl/swieta-bozego-narodzenia-wtelewizji/

