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Jubileuszowy Rok Jakubowy 2021
Penitencjaria Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami w Roku Jakubowym w wyznaczonych
kościołach stacyjnych. Mogą go uzyskać osoby,
które w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31
grudnia 2021 roku, nawiedzą w formie pielgrzymki którykolwiek z 48 kościołów stacyjnych (w diecezji ełckiej: parafie św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie i Sztabinie) i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub
pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc
je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego
Jakuba Większego, Apostoła.

Czym jest Rok Święty?
Rok Święty czy Jubileuszowy Rok Compostelański to czas, w którym Kościół udziela wiernym
łask duchowych, na wzór tego, co Biblia przekazuje o latach świętych przeżywanych przez Izraelitów: co siedem lat był rok szabatowy, w którym
odzyskiwał ziemie ten, kto ją musiał sprzedać z
konieczności, a niewolnicy odzyskiwali wolność.
Co 50 lat świętowano rok jubileuszowy (Kpł 25).
Jezus mówi, że przyszedł, aby obwieścić rok łaski
od Pana (Łk 4,16). Po Zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa Święty Jakub opuścił Jerozolimę i wyruszył w świat rozpowszechniać Dobrą Nowinę.
Przybył na półwysep Iberyjski, gdzie przez lata
głosił Ewangelię. Kiedy po latach wrócił do Jerozolimy, wpadł w ręce przeciwników chrześcijaństwa
i zginął. Jego uczniowie wywieźli ciało Apostoła z
Izraela i pogrzebali go w Galii (północno-zachodnia
część dzisiejszej Hiszpanii). Według tradycji ciało

św. Jakuba Apostoła pochowano w miejscu, w
którym dziś leży Santiago de Compostella. Złożone
na wzgórzu cmentarnym doczesne szczątki Świętego odkrył w IX w. dzięki gwiezdnym konstelacjom pewien pustelnik. Miejsce grobu nazwano
Campus-Stellae, czyli Pole Gwiazd, i wzniesiono
tam świątynię, która dziś jest celem podróżujących Drogą Św. Jakuba. Istniejąca od ponad
1000 lat Droga św. Jakuba (po hiszpańsku Camino de Santiago) w północno-zachodniej Hiszpanii
jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich
szlaków pielgrzymkowych, obok tras do Rzymu i
Jerozolimy. Istnieje kilka pielgrzymkowych Dróg
św. Jakuba – francuska, portugalska, północna,
pierwotna, srebrna, angielska. Można dołączyć do
nich Jakubowe drogi w Polsce – w Wielkopolsce,
w Małopolsce i województwie lubuskim. Każda z
nich liczy ok. 800 km, szlaki w Polsce – ok. 400
km. Co 25-30 km stoją schroniska dla pielgrzymów. W Europie św. Jakub czczony jest przede
wszystkim jako patron podróżujących.

Łaski Jubileuszowe
Odpust zupełny, który można otrzymać raz dziennie (możliwy do ofiarowania także za zmarłych)
pod następującymi warunkami:

*Nawiedzając Katedrę i odmawiając modlitwę (np. Ojcze nasz i Wierzę, modląc się w
intencjach papieża).
*Przystąpić do spowiedzi św. (15 dni przed
lub po nawiedzeniu katedry) i przyjąć komunię
św.
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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Syr 24,1-2.8-12 Mądrość Boża...

Ef 1,3-6.15-18 Bóg
przeznaczył nas na ...

J 1, 1-18 Słowo stało się

O wiele łatwiej mówić o czynach podjętych z miłością niż o niej
samej. Za chwilę jeszcze raz usłyszysz tekst Ewangelii. Kończy się
on stwierdzeniem: „Boga nikt nigdy nie widział”. A jednak poznałeś
Go, poznając życie Jezusa. Jak opisałbyś obraz Boga, który malujesz
swoim życiem? Na koniec poproś Ojca, abyś umiał wsłuchiwać się w
Jego słowo, przyjmować miłość i nieść ją braciom.

ciałem...

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Wcielenie Jezusa Chrystusa następuje wręcz w «pełni czasów».
Po upływie dwóch tysięcy lat od
tego wydarzenia czuję się zobowiązany, aby stanowczo potwierdzić, że «w chrześcijaństwie czas
ma podstawowe znaczenie». To w nim bowiem
ukazuje się w pełnym świetle całe dzieło stworzenia i zbawienia, nade wszystko zaś objawia
się fakt, że dzięki wcieleniu Syna Bożego już
od tej chwili dane nam jest przeżywać i przeczuwać to, co dokona się w pełni czasów.
Prawda, którą Bóg powierzył człowiekowi,
objawiając mu samego siebie i swoje życie,
jest zatem wpisana w czas i historię. Została
ona oczywiście obwieszczona raz na zawsze w
tajemnicy Jezusa z Nazaretu. Stwierdza to w
bardzo wymownych słowach Konstytucja Dei
verbum : «Skoro zaś już wielokrotnie i wielu
sposobami Bóg mówił przez Proroków, 'na
koniec w tych czasach przemówił do nas przez
Syna' (por. Hbr 1, 1-2). Zesłał bowiem Syna
swego, czyli Słowo odwieczne, oświecającego
wszystkich ludzi, by zamieszkał wśród ludzi i
opowiedział im tajemnice Boże (por. J 1, 1-18).

Jezus Chrystus więc, Słowo Wcielone,
'człowiek do ludzi' posłany, 'głosi słowa Boże'
i dopełnia dzieła zbawienia, które Ojciec powierzył Mu do wykonania. Dlatego Ten, którego
gdy ktoś widzi, widzi też i Ojca przez całą
swoją obecność i okazanie się przez słowa i
czyny, przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez
śmierć swoją i pełne chwały zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy,
objawienie doprowadził do końca i do doskonałości»

Źródło: Jan Pawła II, Encyklika Fides et ratio, Rzym 14
IX 1998, nr 11 .

Jednym z podstawowych praw
wiernych jest prawo do słowa Bożego
przekazywanego im w sposób
integralny i zagwarantowany przez
Urząd Nauczycielski Kościoła
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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.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

7:30 - + Zdzisław
17:30 - Wspólna adoracja i Nowenna do MB
18:30 -+ Ryszard Nowosadko (g.26)
18:30 - +Helena Wojtkiewicz 6m. po śm. (od
Kuzynów)

7:30 -+Stanisław i Eugenia z r. Bobrowskich
17:30 - Wspólna adoracja
18:30 - +Zofia Andruszkiewicz 4m. po śm. (od
Koła Róż. z Mikołajewa)

7:30 -w dniu ur. Wiesławy Malinowskiej o
zdrowie Boże błog. opiekę MB na dalsze lata
17:30 - Wspólna adoracja
18:30 - +Eugeniusz Bazylewicz 7m. po śm. (od
Koła Róż. z Remieńkinia)

18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.23)
7:30 - za Urszulę w int. Bogu wiadomej
17:30 - Wspólna adoracja
18:30 - o zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla
Janusza Andruszkiewicza z ok. ur. i im.
18:30 - + Ryszard Nowosadko (g.24)

9:00 - za Bartosza Alboszta w 14 ur. Boże
błog.
9:00 - + Ryszard Nowosadko (g.25)
12:00 - +Stanisław Moroz 30 dz. po pogrzebie
12:00 -+Heliodor, Helena, Ryszard
z r.Ostrowskich
15:00 - za parafian i Ojczyznę
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Stanisław i Eugenia z r. Bobrowskich

18:30 - +Ryszard Nowosadko (g.27)

7:30 -+ Józef Turynowicz 22r. śm.
17:30 - Wspólna adoracja
18:30 -12 ur. Szymona, o Boże błog i opiekę MB
18:30 -+ Ryszard Nowosadko (g.28)
18:30 -+Janina i Antoni Kurzyn, Teresa
Jeromin

9:00 -+Janina Toczko 1r. śm.
9:00 - +z rodz. Mirończuk i Rzebuskich
12:00 -zdrowie Boże bł. dla Haliny
Wojdakowskiej
12:00 - + Ryszard Nowosadko (g.29)
15:00 - za parafian i Ojczyznę

Maćkowa Ruda:
10:30 - +Janina i Antoni Kurzyn, Teresa
Jeromin
Od esz ła d o wieczn ości:

+Jadwiga Omilianowicz
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, których polecamy opiece Maryi i św. Józefa.
Dziękujemy za wszelką dobroć i życzliwość a
na Nowy Rok składamy najserdeczniejsze życzenia. Następna niedziela Święto Chrztu Pańskiego zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.
2. Styczniowe spotkanie biblijne jest odwołane. W środę 6.I. Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) msze jak w niedzielę, błogosławieństwo wody, kredy i kadzidła. Ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.
3. Od poniedziałku do soboty godzinę przed
mszą św. wieczorną (poza
6.I) zapraszamy na wspólną
adorację Najświętszego
Sakramentu
w intencji Ojczyzny, Diecezji, a szczególnie za rodziny naszej parafii.
4. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
19-21.II w klasztorze. Zapisy w recepcji.
5. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. w niedzielę
24.01. po mszy św. o godz. 9:00.
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe (także za
wpłaty na konto parafialne). Od ofiarodawców wpłynęło 450zł, 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 wynos na spotkania rodzinne oraz świąteczne. Informacje i
szczegóły pod tel. 789190068.
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)
13. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MAR-TYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla
dzieci i prasa misyjna.

