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OBJAWIENIE

JUANA DIEGO
Fragment artykułu, całość na stronie:
https://kosciol.wiara.pl/doc/491315.Objawienie-Juana-Diego

Juan Diego był Aztekiem. Urodził się w 1474 r. w małej
wiosce Tlayacac. Przed chrztem nosił imię Cuauhtlatohuac lub Cuauhtlatoatzin, co oznacza "Mówiący
Orzeł" lub "Orzeł, Który Mówi".
W roku 1524 lub 1525 ochrzcił go prawdopodobnie
franciszkanin, o. Toribio de Benavente. Wraz z Juanem Diego przyjęła chrzest jego żona, która otrzymała imię Maria Lucia. Wkrótce zmarła, nie pozostawiając potomstwa.
Juan Diego był bardzo gorliwym chrześcijaninem.
9 grudnia 1531 r., w obchodzone wtedy święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Juan
wyszedł z domu przed świtem, aby zdążyć na Mszę
św. w odległym kościele w Santiago. Było jeszcze
ciemno i wyjątkowo zimno. Biegł przez kamieniste
wzgórza. W pewnym momencie usłyszał przepiękny
śpiew ptasich chórów, rozrzuconych po zaroślach
rosnących na wzgórzu zwanym Tepeyac, w miejscu
gdzie były ruiny pogańskiej świątyni poświęconej
bogini matki bogów. Śpiew nagle ustał i zdumiony
Indianin zobaczył przepiękną kobietę, otoczoną
jakby słońcem, która wołała go po imieniu: "Juan
Diego! Juanito!" Była cudownie piękna i wyglądała
jakby miała 16 lat. Zapytała z niezwykłą czułością
i miłością: "Dokąd idziesz, Juanie, najmniejszy i najdroższy z moich dzieci?" Juan odpowiedział: "Spieszę się by zdążyć na Mszę świętą i wysłuchać kazania." Wtedy usłyszał: "Kocham cię mój drogi synku.
Jestem Maryją, Niepokalaną Dziewicą, Matką Prawdziwego Boga, który daje życie i je zachowuje. On
jest Stwórcą wszystkiego, Panem nieba i ziemi. On
jest wszechobecny. Chcę, aby w tym miejscu wybudowano świątynię, gdyż chcę tutaj okazywać miłość i
współczucie temu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc. Tutaj będę ocierać im łzy, uspokajać i pocieszać. Biegnij teraz do
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biskupa i powiedz mu, co tu widziałeś i słyszałeś."
Po tych słowach Juan upadł do stóp Maryi i powiedział: "Szlachetna Pani, idę spełnić twe życzenie."
Kiedy Juan dotarł do domu biskupa, szybko przekonał się, że wypełnienie misji, jaką Maryja mu powierzyła, jest ponad jego możliwości. Biskup Zumarraga wprawdzie był bardzo miły i cierpliwie
wysłuchał opowiadania o objawieniu Matki Bożej,
ale myśl o budowie kościoła na prawdziwym pustkowiu wydawała mu się niedorzeczna. Po tej rozmowie Juan Diego poszedł znów na wzgórze Tepeyac,
aby opowiedzieć o wszystkim Maryi. Klęknął u Jej
stóp i powiedział, że biskup prosił o jakiś znak. Odpowiedziała: "Miałeś przeze mnie wiele kłopotów,
idź wiec w pokoju, aby odpocząć. Przyjdź tu jutro
o świcie i wtedy dam ci znak, abyś przekazał go biskupowi."
Umocniony spotkaniem z Niepokalaną Juan Diego
poszedł odwiedzić swojego ukochanego wuja Bernardino. Zmartwił się bardzo, kiedy zobaczył go
w łóżku, dotkniętego ciężką chorobą. Nie mógł go
zostawić samego, został wiec z nim przez całą noc
i cały następny dzień, aby przygotować mu posiłki i
ziołowe lekarstwa. To był główny powód, dla którego
w poniedziałek rano nie mógł stawić się na umówione spotkanie z Matką Bożą. Juan Bernardino czuł się
coraz gorzej i poprosił siostrzeńca, aby przyprowadził mu księdza, gdyż chciał jeszcze przed śmiercią
wyspowiadać się i przyjąć Komunię św. Juan Diego
wczesnym rankiem 12 grudnia pobiegł po księdza do
kościoła parafialnego. Droga prowadziła przez wzgórze Tepeyac. W swojej naiwności sądził, że nie spotka Maryi, biegnąc wschodnią stroną wzgórza. Kiedy
tam się znalazł, nagle, ku jemu wielkiemu zaskoczeniu, pojawiła się przed nim postać Matki Bożej. Niepokalana postawiła mu pytanie: "Co się stało, moje
kochane dziecko?" Indianin pragnąc ukryć zakłopotanie, odpowiedział: "Moja Pani, dlaczego wstałaś
tak wcześnie? Nic Ci nie jest? Wybacz że nie przyszedłem wczoraj rano, by zanieś biskupowi znak, który
zamierzałaś mu posłać. Nie zlekceważyłem obietnicy, ale mój wujek jest umierający i pragnie bym
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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So 3,14-17

Bóg jest wśród
swojego ludu

Flp 4,4-7

Pan jest blisko

Łk 3,10-18

Zapowiedź nowego
chrztu

Cóż mamy czynić? Takie pytanie rozbrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii. Możemy
spojrzeć na współczesny świat i różnych ludzi czujących się zagubionymi bez
punktów odniesienia, bez autorytetu, który wyznaczałby im drogę czy sposób
życia. Jan spróbował odnieść się do ich życiowych i zawodowych problemów. Takich Janów, którzy mogliby pomóc, ludzie wciąż szukają, pragną, by wskazali im na
Chrystusa i Jego Drogę. Tłumy i pojedyncze osoby często pragną konkretnych porad: jak mam się zachować, co powiedzieć, gdy dyskutowane są zawiłe kwestie o
życiu, służbie zdrowia, migrantach, granicach, fake newsach, edukacji, polityce…
Ostatecznie drogę wyjścia z przeróżnych sytuacji pokazuje nam sam Chrystus. I o
tym mówi Jan. Robi wszystko, co do niego należy, a na koniec odsyła do mocniejszego, do samego Jezusa, który chrzci Duchem Świętym.
(s. Anna Juźwiak AP)

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Chociaż w rodzinnym Nazarecie Jezus
nie został przyjęty jako Mesjasz, to
jednak u początku publicznej działalności, mesjańskie Jego posłannictwo
w Duchu Świętym zostało objawione
całemu ludowi przez Jana Chrzciciela. Jan — syn Zachariasza i Elżbiety — zapowiadał nad
Jordanem przyjście Mesjasza i udzielał chrztu pokuty.
Mówił przy tym: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien
rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16; por. Mt 3,11;
Mk 1,7 n.; J 1, 33).
Jan Chrzciciel zapowiada Mesjasza-Chrystusa nie
tylko jako Tego, który „przychodzi” w Duchu Świętym,
ale zarazem Tego, który „przynosi” Ducha Świętego,
jak to jeszcze pełniej objawi Jezus w Wieczerniku.
Jan pozostaje tutaj wiernym echem słów Izajasza — z
tym jednak, że u Proroka słowa te odnosiły się do
przyszłości, podczas gdy w nauczaniu Janowym nad
Jordanem stanowią one bezpośrednie wprowadzenie
do nowej rzeczywistości mesjańskiej. Jan jest nie
tylko prorokiem, ale także przesłańcem: jest poprzednikiem Chrystusa. To, co głosi, urzeczywistnia się na

oczach wszystkich. Jezus z Nazaretu przychodzi nad
Jordan, aby również przyjąć chrzest pokuty. Na widok
nadchodzącego, Jan mówi: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata” (J 1,29). Mówi to pod natchnieniem Ducha Świętego (por. J 1,33 n.), dając świadectwo spełnienia się Izajaszowego proroctwa. Równocześnie wyznaje wiarę w odkupicielskie posłannictwo
Jezusa z Nazaretu. „Baranek Boży” na ustach Jana
Chrzciciela jest nie mniej radykalnym wyrazem prawdy o Odkupicielu, jak „Sługa Jahwe” u Izajasza.
Tak więc, poprzez świadectwo Jana nad Jordanem,
Jezus z Nazaretu, odrzucony przez swoich ziomków,
zostaje wyniesiony w oczach Izraela jako Mesjasz,
czyli „Namaszczony” Duchem Świętym. Świadectwo
Jana Chrzciciela zostaje potwierdzone innym, o wiele
wyższym świadectwem, o którym wspominają wszyscy trzej Synoptycy. Kiedy bowiem cały lud przystępował do chrztu, a Jezus po przyjęciu chrztu modlił się,
„otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w
postaci cielesnej niby gołębica” (Łk 3,21 n.; por. Mt 3,
16; Mk 1,10). Równocześnie zaś „głos z nieba mówił:
«Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»” (Mt 3,17).
Dominum et Vivificantem 19
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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 - o Boże bł. opiekę Maryi dla Izabeli w 6 ur. i łaskę
zbawienia dla Władysławy
9:00 - +r. Wierzbickich, Sankowskich, Romuald, Aleksander, Waleria, Marian
12:00 - +Irena Bobrowska 1r. śm.
12:00 - +Henryka(k), Czesław, Teresa Puza
15:00 - w int. rodz. Maciejewskich i Makowskich o Boże
bł. opiekę Maryi
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef Cichanowicz 10r. śm. +z
r. Cichanowicz, Dźwilewskich, Nowackich

7:00 - dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże bł.
opiekę Maryi dla Joanny i całej jej rodz.
18:30 - +Irena Bobrowska (g.1)
7:00 - dziękcz. za otrzymane łaski dla Beaty, Zbigniewa, Oliwiera o dalsze Boże bł.
7:00 - +Irena Bobrowska (g.2)
18:30 - o łaskę zdrowia dla wnuczki Klary
7:00 - +Irena Bobrowska (g.3)
18:30 - +Władysława Tarasiewicz 5m. po śm. (od koleżanek Joanny Tarasiewicz)
7:00 - dziękcz. za otrzymane łaski o dalsze Boże bł. dla
pracowników i korzystających z poradni psycholpedagog. w Suwałkach
7:00 - +Władysław, Aniela, Władysław, Jan Stanisław
+r. Zarębów, Pachuckich; Feliks, Piotr, Zofia +r. Mi-

lewskich i Oleksych
18:00 - Nowenna
18:30 - +Irena Bobrowska (g.4)
18:30 - +Ryszard Dębski 8m. po śm. (od Krzysztofa i
Zbigniewa z rodziną)
7:00 - o zdrowie Boże bł. op. Maryi dla Tomasza
7:00 - +Józef Jedynasty 10r. śm. Leokadia Szusta
18:30 - +Irena Bobrowska (g.5)
7:00 - +Irena Bobrowska (g.6)
14:00 - ślub: Radosław i Katarzyna
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach powierzonych
18:30 - +Zygmunt Przekop (w 100 ur.)
9:00 - +Janusz Domysławski
9:00 - +Eugeniusz Karycki 27r. śm. o zbawienie
12:00 - +Leokadia Buczyńska 2r. śm.
12:00 - +Irena Bobrowska (g.7)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Fabian, Wacława(k), Józef z
rodz. Świackich, Jakubowskich

Odeszli do wieczności:

+Natalia Sak,
+Stanisław Poulakowski

Zmarłych polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

Objawienie Juana Diego zawiązała mu dolne końce ayate na szyi, by mógł
(Ciąg dalszy ze strony 4)

sprowadził mu przed śmiercią księdza."
"Nie bój się, mój synku – odpowiedziała Maryja –
czyż nie jestem twoją Matką, która się tobą opiekuje? Twój wujek odzyska zdrowie. A teraz posyłam cię
z moją misją. Wejdź na szczyt wzgórza i nazbieraj
kwiatów, które tam rosną i przynieś je tutaj." Kiedy
Juan wszedł na szczyt, zobaczył przepiękne kastylijskie róże, które przecież nie mogły same urosnąć w
środku zimy na kamienistej, zmrożonej i pokrytej
szronem ziemi. Szybko napełnił kwiatami swój indiański płaszcz (ayate), opuszczany z przodu jak
peleryna i związany na plecach. Kiedy przybiegł z
kwiatami, Maryja własnymi rękami je poukładała i

bezpiecznie donieść kwiaty biskupowi. Powiedziała:
"To jest obiecany znak, który przesyłam biskupowi.
Kiedy go otrzyma, powinien zgodnie z moim pragnieniem wybudować w tym miejscu świątynię. Nie
pokazuj nikomu kwiatów i nie opuszczaj końców
ayate, dopóki nie znajdziesz się przed biskupem.
Tym razem bądź pewny, że biskup uwierzy we
wszystko, co mu powiesz."
Kiedy wpuszczono Juan Diego do domu biskupa,
wszystkich zdumiał cudowny zapach, który otaczał
ubogiego Indianina. Niektórzy próbowali uchwycić
jego ayate i zobaczyć co tam kryje. Wszelkimi sposobami bronił dostępu, jednak niektórym udało się
zobaczyć ukryte róże. Próbowali brać kwiaty w ręce,
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
Dzisiaj Niedziela radości, która uświadamia, że Bóg 18.00 Nowenna do MB. W sobotę pielgrzymka piesza z

jest blisko nas, że jest z nami, że stał się naszym bratem. Dziękujemy wszystkim którzy pomogli przygotować i przeprowadzić rekolekcje. Biskup Mazur przekazuje informację, że Papież Franciszek mianował Bp
Adriana arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. Dziękujemy za posługę w naszej diecezji i
prosimy o modlitwę w Jego intencji.
Dziękujemy Mikołajowi, wszystkim ofiarodawcom,
darczyńcom, tym którzy pomogli przygotować kiermasz i podarunki. Do nabycia świece Caritas (15zł),
opłatki i sianko na stół wigilijny, płyta "W drodze do
Betlejem" wydanej przez Klasztor w Wigrach, z kolędami i pastorałkami (10zł).
Roraty w tygodniu o godz. 7.00. W środę i sobotę
zapraszamy dzieci, młodzież. Pamiętajmy o lampionach, a dzieci o serduszkach z postanowieniem, które
będą losem do wybrania figurki MB do zabrania na
modlitwę domową do następnych rorat.
W tym tygodniu: w poniedziałek Dzień Pamięci Ofiar
Stanu Wojennego, módlmy się w intencji Ojczyzny; od
środy do soboty rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin; czwartek o godz.

Suwałk do Wigier, rozpoczęcie o godz. 12.00 przy par.
św. Aleksandra.
Prosimy zgłaszać chorych (poza I piątkiem), których
odwiedzimy przed świętami.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 100zł. Dziś
ofiary na fundusz remontowy, a do puszek na pomoc
Kościołowi na Wschodzie.
Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Od stycznia pragniemy zaprosić naszych
parafian na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, a
przez Sołtysów wybrać św. Patrona na cały rok dla
danej miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy
adoracji, by wypraszać Boże błogosławieństwo dla
wszystkich rodzin.
Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.
Kuchnia wigierska zaprasza do skorzystania z oferty
posiłków na wynos na spotkania rodzinne oraz wigilijno-świąteczne. Informacje i szczegóły pod tel.
789190068

ale gdy ktoś tylko dotknął róży zamieniała się ona w
rodzaj haftu na płaszczu Juan Diego. Kiedy wreszcie
stanął przed biskupem Zumarraga, podniósł obie
ręce i rozwiązał rogi swojego płaszcza. Zaskoczony
biskup zobaczył całe naręcze cudownych kastylijskich róż, które po pewnym czasie znikały, a na ayate
ukazało się przepiękne odbicie postaci Matki Boskiej. Biskup zerwał się z fotela i razem z domownikami ukląkł u stóp Indianina i przez długi czas adorował cudowny obraz. Po długim czasie gorącej modlitwy, biskup wstał, delikatnie zdjął ayate z ramion
Juan Diego, i przeniósł ją do głównego ołtarza swojej
kaplicy. Wieść o cudzie rozeszła się po mieście lotem
błyskawicy. Następnego dnia w procesji przeniesiono cudowny obraz do katedry. Wydarzeniu towarzyszyły radosne śpiewy ogromnej rzeszy ludzi.
12 grudnia rano Matka Boża objawiła się również
umierającemu Juanowi Bernardino, wujkowi Juana
Diego. Przywróciła mu pełne zdrowie i powiedziała,
żeby się nie martwił o swojego siostrzeńca, gdyż
posłała go do biskupa z cudownie odbitym obrazem

na jego płaszczu. Powiedziała również pod jakim
tytułem chciałaby, aby Ją czczono w przyszłości.
Tłumacz, który przekazał biskupowi relację Juana
Bernardino, przełożył tytuł jako "Zawsze Dziewica,
Święta Maryja z Guadalupe". Tubylcy rozumieli to
imię "de Guatlashupe", co pisze się w ich języku
"tetlcoatlaxopeuh", a znaczy "Zdeptany kamienny
Wąż". W ten sposób Matka Boża ogłosiła, że pokonała boga Quetzalcoatla, czczonego w postaci upierzonego węża. Wśród ludzi szybko rozniosła się wieść
o imieniu, które obrała sobie Matka Boża, objawiając
się Juanowi Diego i Bernardino.[..]
Na cudownym wizerunku dwie poły płaszcza są
związane czarną wstążką w kształcie kokardy (dla
Azteków był to znak, że kobieta jest w ciąży). Poniżej
jest kwiat z czterema płatkami, symbol boskości.
Znaczy to, że dziecko w łonie Maryi jest Bogiem.
Badania astronomów w 1981 r. potwierdziły, że istnieje zgodność układu gwiazd na namalowanym na
wizerunku płaszczu Matki Bożej z układem gwiazd w
czasie objawień, w 1531 r. […]

