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„N I E P O K A L A N A

W Kościele katolickim obchodzi się święto Świętej
Rodziny w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia, a
jeżeli w danym roku nie ma takiej niedzieli, dnia 30
grudnia. Z kultem Świętej Rodziny łączy się również
praktyka wystawiania szopek bożonarodzeniowych.
Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach
począwszy od XVIII wieku a zatwierdził je papież
Leon XIII. Natomiast decyzją papieża Benedykta XV
zaczęto je obchodzić w całym Kościele. Święto św.
Rodziny po raz pierwszy ustanowił 4 listopada 1684
r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII,
biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do
liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża
Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa
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rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi".
Kościół katolicki naucza, iż Świętą Rodzinę można
poznawać jako obiekt kultu i powinno się ją naśladować poprzez jej cnoty, takie jak: niezłomna wiara
i nadzieja, doskonała miłość rodzicielska i małżeńska („dla Kościoła równie ważne jest wyznawanie
dziewiczego poczęcia Jezusa, jak i obrona małżeństwa Maryi z Józefem”), całkowite posłuszeństwo
Bogu, cierpliwość i zaufanie Bożej Opatrzności,
wypełnianie przepisów Prawa, ubóstwo, pracowitość, gościnność. Wszystko to sprawia, że Józef
i Maryja postawieni zostali jako wzór życia chrześcijańskiego.
Pomiędzy XVI i XVII wiekiem w kaznodziejstwie
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„Tej świętej nocy spełnia się pradawna obietnica. Czas
oczekiwania się skończył i Dziewica wydaje na świat Mesjasza.
Jezus rodzi się dla ludzkości, poszukującej wolności i pokoju.
Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego grzechem,
oczekującego zbawienia i spragnionego nadziei”.
Św. Jan Paweł II, Pasterka 2002 r.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej".
Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny
ułożył papież Leon XIII. Jego dziełem również są
przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten
dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować
biblijne sceny, w których występuje rodzina. Teksty
Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce
uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae). W Liście
Episkopatu Polski do wiernych z dnia 23 października 1968 roku czytamy: "Dziś ma miejsce święto
przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O
niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej
dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto
Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto
każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem
wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej
rodziny. Każda też rodzina podobnie jak Rodzina
Nazaretańska jest pomysłem Ojca niebieskiego
i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda

katolickim pojawiły się wypowiedzi, utrzymujące iż
Józef był pod względem moralnym i duchowym
najdoskonalszym człowiekiem spośród urodzonych
w grzechu, ustępował jedynie bezgrzesznemu Jezusowi i Niepokalanej Maryi. Uzdolniły go do tego
przede wszystkim próby, jakie zesłał na niego Bóg
dla jego uświęcenia (dzięki nim określony został
jako „mąż sprawiedliwy”, zob. Mt 1,19, por. Rdz 15,6),
nieustanna bliskość Jezusa jako przybranego syna
oraz przepływ łask z Maryi, jako kobiety „łaski
pełnej” (Łk 1, 28: plena gratia). Teologowie na podstawie lektury Syr 13,15 („Każda istota żyjąca lubi
podobną do siebie, a każdy człowiek tego, kto jest
mu równy”) oraz 1Kor 7,14 („Uświęca się bowiem
mąż [...] dzięki swej żonie”), wnioskowali również,
że Józefa uświęcało pełne miłości małżeństwo
z Bogurodzicą; był jedynym człowiekiem, który
okazał się w oczach Boga godny i odpowiedni do
otoczenia opieką Jego Syna oraz Maryję. Jednocześnie literatura kościelna podkreśla fakt, iż Święta
Rodzina prowadziła życie skromne, ukryte przed
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Na Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć
wszystkim naszym Parafianom, Gościom, Dobrodziejom
najserdeczniejsze życzenia,
otwarcia serca i przyjęcia Bożego Syna z wiarą i nadzieją,
aby doświadczyć błogosławionych i pełnych pokoju Świąt.
Dziękując za wszelkie dobro i życzliwość,
wszystkich polecamy opiece Matki Bożej Niepokalanej,
Patronki wigierskiego eremu,
szczególnie na nadchodzący Nowy Rok 2022.
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

S ł ow o na N iedz i e lę
Maryja i Józef szukają Jezusa, gdyż zniknął im z oczu. Myśleli, że jest gdzieś
obok,
ale Go nie było. Jak jest z naszą świadomością obecności Jezusa? Jest
1 Sm 1, 20-22.24-28
gdzieś
obok?
Pojawia się i znika? A może jest w nas nieustannie obecny? Gdzie
Samuel zostaje
jest teraz mój Jezus? Gdzie Go szukam? Na zewnątrz czy w swoim sercu? W tym
przedstawiony Panu
1 J 3,1-2.21-24 Zostali- fragmencie św. Łukasz zanotował nam pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus.
Wcześniej jest opisany jako małe dziecko, które jeszcze nie mówi, potem jest już
śmy nazwani dziećmi
Bożymi i nimi jesteśmy przedstawiony jako dorosły mężczyzna. Tu, w świątyni, wypowiada bardzo ważne
zdanie: Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym,
Łk 2,41-52
co należy do mego Ojca? Pierwsze, co mówi Jezus w Ewangelii wg. św. Łukasza, to
Rodzice znajdują
wskazanie na Ojca. Ostatnie Jego słowa na krzyżu też będą o Ojcu: Ojcze, w Twoje
Jezusa w świątyni
ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46). Jezus pokazuje nam, Kto jest najważniejszy, Komu mamy ufać, Kto trzyma w dłoniach nasze życie. […] Naszym zadaniem jest więc poznawanie Ojca i rozumienie Go coraz bardziej. To rozumienie Bożych tajemnic nigdy nie
dojdzie do końca, ale ma w nas wzrastać, mamy angażować nasze siły w szukanie i poznawanie Boga. Odnajdziemy Go w swoim sercu, gdzie przebywa i zadaje pytanie: czy Mnie kochasz?
ROK LITURGICZNY C/II
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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 - +Anna Chorążyczewska 8r. śm.
9:00 - +Władysław Kramkowski (od sąsiadów)
9:00 - o Boże bł. opiekę Maryi dla Agnieszki Krzysztofa i ich dzieci
12:00 - dziękcz. za dar życia i sakram. chrztu Sofii z
prośbą o łaskę żywej wiary op. Maryi, Boże bł. dla
niej, rodziców, rodzin z Chile i Polski
12:00 - +Melania Omilianowicz 10m. po śm. (od r. Żukowskich)
12:00 - +Irena Bobrowska (g.13)
14:00 - adoracja w intencji pokoju
15:00 - za pielgrzymów ofiarodawców, Ojczyznę
9:00 - dziękcz. za plony, o Boże bł. dla mieszkańców
Mikołajewa i zbawienie dla zm.
9:00 - +Irena Bobrowska (g.14)
12:00 - w 20r. ślubu Marzeny i Konrada Gościńskich,
w 40 r. ślubu Bożeny i Andrzeja o Boże bł. op. Maryi
dla całej rodz.
12:00 - +Ryszard Dębski (od Szwagra)
12:00 - +Czesław Nieszczerzewski 2m. po śm.
15:00 - ślub: Justyna i Karol
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Stanisław, Jerzy Trębiccy
7:30 - +Irena Bobrowska (g.15)
7:30 - +Konstanty Kondracki, Józefa(k)
18:30 - +Zofia i Witold Kazimierczuk
18:30 - +z r. Hołubowicz i Chrulskich

7:30 - +Jerzy Trocki 2m. po śm.
7:30 - +Irena Bobrowska (g.16)
18:30 - dziękcz. w 25 r. ślubu Iwony i Piotra o dalsze
Boże bł. op. Maryi dla nich i dzieci
18:30 - +Andrzej Gwiazdowski

18:30 - +Antoni Przekop 8r. śm.
18:30 - +Józef Popławski 30dz. po pogrzebie
7:30 - +Irena Bobrowska (g.18)
16:00 - +Jadwiga Omilianowicz 1r. śm. (od dzieci,
wnucząt i prawnucząt)
18:00 - Nowenna
18:30 - +Jerzy i Kazimierz Wasilewski
18:30 - +Anna Jabłońska (od Apoloni Izbickiej)

7:30 - +Irena Bobrowska (g.19)
7:30 - +Wiktor Winikajtis
16:30 - Nabożeństwo
17:00 - +Melania Omilianowicz (od Andrzeja B.)
17:00 - dziękcz. za miniony rok
24:00 - Pasterka Noworoczna (wspólnota Getsemani)
9:00 - +Otylia Krajewska 10m. po śm.
9:00 - +Irena Bobrowska (g.20)
12:00 - za parafian
12:00 - za Helenę, Jana o Boże bł. op. Maryi
15:00 - dziękcz. za otrzym. łaski dla Barbary o dalsze
zdrowie, Boże bł. dla całej rodziny
Maćkowa Ruda:
10:30 - +z r. Szulewskich i Domorackich
9:00 - +Henryk Szostakowski 9m. po śm. (od
r.Abramowicz)
9:00 - +Mieczysław Gryno
9:00 - +Irena Bobrowska (g.21)
12:00 - 3ur. Szymona o Boże bł. op. Maryi
12:00 - za parafian
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Lucjan i Walentyna Świaccy

Odszedł do wieczności:

+Antoni Koncewicz

7:30 - +Irena Bobrowska (g.17)
7:30 - +Grażyna Kimszal
18:30 - w 1 ur. Klary o Boże bł dla całej rodz.

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

BIULETYN
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
 Witamy wszystkich parafian a szczególnie gości, wieństwo dla wszystkich rodzin. Plan adoracji i lista

których polecamy opiece Maryi i św. Józefa. Dziękujemy
za wszelką dobroć i życzliwość oraz życzenia świąteczne. Dziękujemy wszystkim którzy pomogli przygotować
kościół na święta: Panu Kościelnemu i pracownikom
Fundacji, Panu Piotrowi Nalewajko z Nadleśnictwa Pomorze za podarowanie choinek, Panu Marianowi za
przywiezienie. Dziękujemy Ks. Dariuszowi za pomoc
duszpasterską. Składamy najserdeczniejsze życzenia
na święta od Ks. Bpa Mazura i od nas kapłanów.
 Pierwszy dzień świąt msze św. o godz. 9, 12 i 15, nie
ma mszy w Maćkowej Rudzie, a w drugi dzień świąt
jak w niedziele (taca na WSD w Ełku). Od poniedziałku
poranne msze św. o godz. 7:30.
 W piątek zakończenie roku nabożeństwem o g. 16:30
ze śpiewem Ciebie Boga wysławiamy (można uzyskać
odpust zupełny), a o 17:00 msza św. tego dnia Ksiądz
Biskup udziela dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (warunek to odmówić Ojcze
nasz w intencji dzieci nienarodzonych). O g. 24:00 Pasterka Noworoczna (wspólnota Getsemani).
 W sobotę 1.I Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi, Dzień Modlitw o Pokój, msze jak w niedzielę
(uczestnictwo we mszy jest obowiązkowe wynikające
z Przykazań Kościelnych). Po mszy o 9:00 Różaniec.
Odpust zupełny za śpiew o Stworzycielu.
 Od 9 stycznia rozpocznie się Kurs Alpha dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, najpierw
msza św. o godz. 12:00, a potem spotkanie w galerii
Domu Królewskiego. Zapraszamy do udziału także
rodziców i innych chętnych.
 Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło
500zł. Dziękujemy za podzielenie się ciastem i domowymi wyrobami.
 Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Od stycznia pragniemy zaprosić naszych
parafian oraz wspólnoty 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 błogosła-

do dobrowolnego zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda.
 Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.
 Po świętach planujemy rozpocząć wizytę duszpasterską, aby spotkać się z naszymi parafianami i
udzielić błogosławieństwa dla rodzin, domów, gospodarstw. Gdyby w jakiejś rodzinie były przeciwwskazania, to prosimy nas powiadomić. Początek kolędy
w środę 29.XII - miejscowość Magdalenowo, Wigry od
godz. 14:00. Czwartek 30.XII - Czerwony Folwark od.
14:00. Będziemy wdzięczni za pomoc w dotarciu do
wszystkich domów. Przy okazji kolędy możemy złożyć
ofiary na utrzymanie kapłanów oraz fundusz remontowy kościoła. W kolejnym roku planowane jest zamontowanie organów, dokończenie remontu ołtarza królewskiego i Bożego Narodzenia oraz części murów oporowych od strony południowej. Można też przekazać
ofiarę roczną na sprzątanie kościoła (30 zł) od rodziny.
 Plan kolędy: 3.I od 10:00 - Stary Folwark (od drogi
woj. do Muzeum nr 2-53); 4.I od 10:00 - Stary Folwark
(wokół „Fundacji: nr 9-51); 5.I od 10:00 - Stary Folwark
(od Leszczewka do Muzeum nr 120-54); 8.I - od 9:30 Maćkowa Ruda (2 kapłanów).
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

światem. Była również prześladowana przez Heroda, co — zdaniem Franciszka Salezego — stanowiło
dla Józefa próbę wiary i cierpliwości: „uważyć trzeba wielkie uspokojenie i jednostajność umysłu
Naświętszej Panny i Iozepha S[więtego] w ich stateczności, między tak wielką rożnych przypadkow
odmianą ktore ich potkały”. Na jej przykładzie
mogą oprzeć się chrześcijanie, którzy przechodzą
przez różne życiowe trudności. Dlatego też Święta
Rodzina stanowi pocieszenie w smutku oraz inspiruje do nadziei i wiary w Bożą opiekę (por. Jk 1,2-3:
„Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi,
ilekroć spadają na was różne doświadczenia.
Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę,
rodzi wytrwałość”). WYKORZYSTANO: NIEDZIELA.PL

