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Żył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości
wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.
Koniec XVIII wieku, czas rewolucji francuskiej,
epoka napoleońska, Wiosna Ludów, zjednoczenie
Włoch... Trudny czas dla Kościoła. Zewnętrzne
warunki nie są sprzyjające, a i wewnątrz Kościół
nie jest już tak dynamiczny, jak po okresie odnowy potrydenckiej. Papieże są
ludźmi godnymi, ale niezbyt
wielkiego formatu. Na terenach misyjnych również nie
ma wielkich postępów. Ogół
wydarzeń wpływa niekorzystnie na życie religijne
zwykłego człowieka. W takich warunkach życia społecznego i religijnego, 21
kwietnia 1795 roku w Rzymie, przychodzi na świat

Wincenty Pallotti.
W 1807 roku rozpoczyna naukę w słynnym Kolegium
Rzymskim, założonym przez
św. Ignacego Loyolę, i w tym
czasie rodzą się w jego głowie poważne myśli o kapłaństwie. Pallotti chce
zostać kapucynem, ale z powodu wątłego zdrowia
nie może zrealizować swego marzenia. Postanawia zostać kapłanem diecezjalnym.
Od 1819 roku ks. Wincenty Pallotti rozpoczyna
pracę jako profesor teologii dogmatycznej i scholastycznej na uniwersytecie La Sapienza i kontynuuje ją przez 10 lat. W tym czasie zakłada szkoły

wieczorowe dla młodzieży, zaczyna być znany jako gorliwy kaznodzieja, rekolekcjonista, spowiednik i kierownik duchowy. Bardzo szybko utożsamia się z jego osobą określenie: „apostoł Rzymu”.
Głosi kazania nawet na placach Wiecznego Miasta. Jego słuchaczami są
przypadkowi przechodnie,
którzy zatrzymują się z ciekawości. Łatwo zdobywa serca
słuchaczy. Trafia do nich
przez swoją prostotę, żarliwość i zapał. Jest zawsze
starannie przygotowany, promieniuje świętością. Ulubionym tematem jego rozważań
jest Boże Miłosierdzie.
Grzesznicy kruszą się pod
wpływem jego słów, ożywia
się wiara. Rekolekcje głosi do
wszystkich: do notabli rzymskich, ludzi prostych, inteligencji, młodzieży. Jest cenionym spowiednikiem. Spowiada każdego, kto go o to prosi (w tym także kardynałów i papieży). Wiele czasu poświęca rzymskim
seminarzystom, studiującym teologię i filozofię.
Przez 13 lat jest ojcem duchownym Rzymskiego
Seminarium. Pallotti wie, jak niezmierny wpływ na
rozwój życia religijnego wywiera osobista świętość kapłanów.
Źródło: https://pallotyni.pl
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II NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

1 Sm 3,3b-10.19 Powołanie Samuela

1 Kor 6, 13c-15a...
Przychodzę Boże…

J 1,35-42 Znaleźliśmy
Mesjasza

Tym, którzy poszli za Jezusem i zostali u Niego, było tam dobrze. Andrzej zaświadcza, że spotkał Mesjasza-Chrystusa i teraz chce, aby jego
radość podzielił także Piotr, jego brat. Piotr musiał poczuć się zaskoczony,
gdy Jezus od razu nazywa go Kefasem, czyli skałą. Kto ciebie przyprowadził do Jezusa? Czy jesteś za to wdzięczny? Na koniec poproś Jezusa, aby
raz jeszcze przyjął cię do grona swoich uczniów, aby dał ci odwagę do radosnego świadczenia, że On jest prawdziwym Mistrzem.
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
W tej „Ewangelii powołania” Kościół
odnajduje wzór, siłę i zachętę do
duszpasterstwa powołań, czyli do
swojej misji mającej na celu troskę o
rodzące się powołania, rozeznawanie
ich i towarzyszenie im, zwłaszcza
gdy chodzi o powołania do kapłaństwa. Ponieważ „brak kapłanów jest niewątpliwie
dla każdego Kościoła czymś bardzo smutnym”,
duszpasterstwo powołań winno zostać podjęte —
szczególnie dzisiaj — przez wszystkich członków
Kościoła z nowym zaangażowaniem, z większą
energią i bardziej zdecydowanie. Wszyscy powinni
być świadomi tego, że troska o powołania kapłańskie nie jest sprawą drugorzędną ani też czymś
wyizolowanym i zacieśnionym do pojedynczego
sektora, jakby jakąś osobną, chociaż ważną, cząstką ogólnego duszpasterstwa Kościoła. Jest ona
raczej — jak to wielokrotnie stwierdzali Ojcowie
Synodalni — działalnością wewnętrznie włączoną
w ogólne duszpasterstwo każdego Kościoła, troską, która powinna być zespolona i całkowicie
tożsama z tak zwanym duszpasterstwem zwyczajnym, winna być naturalnym i podstawowym wymiarem duszpasterstwa całego Kościoła, czyli jego
życia i misji. Rzeczywiście wymiar powołaniowy
jest istotną cechą duszpasterstwa Kościoła i nale-

ży do jego natury. Wynika to z faktu, że powołanie
w pewnym sensie określa nie tylko działanie Kościoła, ale przede wszystkim jego najgłębszą istotę.
Sama nazwa Kościoła, Ecclesia, wskazuje na jego
wewnętrzny charakter powołaniowy; Kościół jest
bowiem naprawdę „zwołaniem”, społecznością
ludzi wezwanych: „Bóg powołał zgromadzenie tych,
co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności, i ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i
dla każdego z osobna widzialnym sakramentem
owej zbawczej jedności”.
Źródło: Jan Paweł II, Adhortacja Pastores Dabo Vobis,
Rzym 25 III 1992, nr 34 .

2

„N I E P O K A L A N A

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - w int. Bogu wiadomej
9:00 - +Janusz Domysławski
12:00 -+Zygmunt Przekop 5r. śm.
12:00 - +Jadwiga Rećko (g.6)
15:00 - za parafian i Ojczyznę

Maćkowa Ruda:
10:30 - +Stanisław i Eugenia z r. Bobrowskich
7:30 -+ Jadwiga Rećko (g.7)
7:30 - o zdrowie i szczęśliwą operację
dla Aureli
18:00 - Nowenna DNNUJ
18:30 - w intencjach DNNUJ i członków
18:30 - +Ireneusz

7:30 -+Jadwiga Rećko (g.12)
14:00 - ślub: Elżbieta i Michał
18:30 - +Dominik i Apolonia kol. rocz. śm.
18:30 -+Janina i Antoni Kurzyn, Teresa
Jeromin
9:00 - +Marcin Nowel, Władysława (k)
i Apolonia
9:00 - +Władysława (k) i Czesław Poźniak
12:00 - z ok. 60 ur. Haliny Ołownia o Boże błog.
opiekę MB dla niej i całej rodz.
12:00 - +Jadwiga Rećko (g.13)
15:00 - za parafian i Ojczyznę
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Janina i Antoni Kurzyn, Teresa Jeromin

7:30 - + Jadwiga Rećko (g.8)
18:30 - +Jadwiga Korenkiewicz

7:30 -+ Jadwiga Rećko (g.9)
18:30 - +Henryk Wojtkiewicz 9m. po śm.
18:30 - +Wincenty Chyliński
7:30 - + Jadwiga Rećko (g.10)
18:00 - Nowenna do MB
18:30 -+Anna, Antoni, Józef Cichanowicz
18:30 - +dziadków z r. Biedulewicz
i Mieczkowskich
7:30 -+ Jadwiga Rećko (g.11)
18:30 - +Maria Dudanowicz
18:30 - +Aniela i Czesław Osewscy

Tygodnik „Idziemy”
NADCHODZI ŚWIĘTY JÓZEF (1/2021)
JÓZEF I RZECZY UKRYTE (2/2021)
IMIĘ ŚWIĘTEGO JÓZEFA (3/2021)
ks. dr Jacek Stefański

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. Dzisiaj 24 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
w Polsce. Jutro rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
(zakończenie 25.I). Za tydzień Niedziela Słowa
Bożego. Dziękujemy Ks. Bp Adrianowi za
pomoc w sprowadzeniu relikwii św. Wincentego Pallottiego i wprowadzenie do naszej parafii.
2. Jutro III poniedziałek miesiąca Nowenna
do Ducha Św. a po mszy spotkanie Akcji Katolickiej. W czwartek będziemy modlić się za
Babcie a w piątek za Dziadków.
3. Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. w niedzielę 24.I
po mszy o godz. 9.00.
4. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
19-21.II w klasztorze. Zapisy w recepcji.
5. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe (także za
wpłaty na konto parafialne). Od ofiarodawców wpłynęło 300zł, a z niedzieli 1800 zł,
których polecamy w modlitwie do Matki Bożej.
6. Caritas diecezjalna organizuje Pomoc żywnościową, którą mogą otrzymać osoby/
rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem,
bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1402, zł w przypadku
osoby samotnie gospodarującej i 1056, zł w
przypadku osoby w rodzinie. Do otrzymania
takiej pomocy żywnościowej kwalifikuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wysta-

wia skierowanie. Jeśli byłyby chętne osoby
to nasza parafialna Caritas i Akcja Katolicka może pomóc w dotarciu do GOPSu a potem w dystrybucji żywności.
7. Przypominamy, że należy zachować bezpieczne odległości i obowiązku noszenia maseczek dla naszego bezpieczeństwa.
8. Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania z oferty posiłków na wynos na spotkania
rodzinne oraz świąteczne. Informacje i szczegóły pod tel. 789190068.
9. Zgodnie z decyzją Biskupa kolęda została
przesunięta na późniejszy czas, po kwarantannie.
10. 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)
11. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla
dzieci i prasa misyjna.
12. Zapraszamy do codziennej Adoracja
Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o
godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia,
a po niej msza św. i zakończenie adoracji.
Odesz ła do wieczności:

+Zofia Stankiewicz
(zd. Skindzier)
Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

