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Obchodzona każdego roku 6 stycznia uroczystość
Objawienia Pańskiego, zwana w polskiej tradycji
ludowej świętem Trzech Króli, jest najstarszym obok Wielkanocy – świętem kościelnym.
„Objawienie - uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego - jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza

chodzić narodziny Chrystusa - prawdziwego Słońca ludzkości, przeciwstawiając je pogańskiemu
kultowi słońca. W IV wieku do kalendarza liturgicznego na stałe wpisano Boże Narodzenie, obchodzone 25 grudnia jako pamiątka przyjścia na
świat Syna Bożego w Betlejem. Od tego momentu
6 stycznia stał się świętowaniem - ściśle powiązanych z
narodzeniem Chrystusa - innych ważnych momentów Jego
Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata” (KKK ziemskiego życia, w których zostało objawione
528). Podczas gdy Boże Narodzenie koncentruje Jego Bóstwo. Tymi wydarzeniami są: pokłon Mędrców, chrzest w Jordanie i cud w Kanie Galilejsię bardziej na uniżeniu Syna Bożego,
podkreślając ubóstwo i prostotę
ziemskich narodzin Chrystusa, Objawienie Pańskie kieruje wzrok wierzących na Boską wielkość nowonarodzonego Dziecięcia. Bóstwo Chrystusa
uznali Mędrcy ze Wschodu, padając
przed Nim na twarz, oddając Mu pokłon i ofiarując dary. To samo Bóstwo
obwieścił głos Ojca z nieba w momencie chrztu Chrystusa w wodach Jordanu. Swe Bóstwo okazał wobec Apostołów sam Jezus, gdy dokonał pierwszego cudu przemiany wody w wino, aby „objawić skiej. W niektórych Kościołach lokalnych dołączaswoją chwałę i by uwierzyli w Niego Jego ucznio- no do nich również cudowne rozmnożenie chleba
wie” (por. J 2,11). W mędrcach - „reprezentantach i przemienienie Chrystusa na górze Tabor.
wyznawców sąsiednich religii pogańskich - Ewan- Chociaż uroczystość Objawienia Pańskiego pogelia widzi pierwociny narodów, które przyjmą wszechnie jest u nas zwana świętem Trzech Króli,
Dobrą Nowinę zbawienia” (KKK 528).
jednak Ewangelie nie nazywają Mędrców królami,
Jako uroczystość kościelna, Objawienie Pańskie ani też nie podają ich liczby. O trzech Mędrcach - w
wywodzi się z chrześcijańskiego Wschodu i sięga związku z symbolicznymi trzema darami, jakie
początków III wieku. Właśnie wtedy, w szóstym złożyli Chrystusowi - zaczęto pisać w III wieku.
dniu stycznia, chrześcijanie Wschodu zaczęli ob- Królami - być może w nawiązaniu do Psalmu 72(71)
- nazwano ich w wieku VI. Ich imiona - Kacper,
Melchior, Baltazar - pojawiły się w średniowieczu.
Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne Przyniesione Chrystusowi złoto symbolizuje Jego
godność królewską, ofiarowane kadzidło - to uzna-
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508 27 27 52

Numer konta parafialnego: 4 9 9 3 6 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 5 0 7 3 4 9 0 0 0 1
https://parafia.wigry.pro —
https://fundacja.wigry.pro —
http://wane.wigry.pro
–——–————––—–——––———–——––—–——––———– P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . –——–——–—–——–———————––—–——––———––—–

NIEDZIELA: 9:00, 12:00, 15:00, (VI-IX – 19:00); MAĆKOWA RUDA – 10:30. W TYGODNIU: 7:30, ADWENT 7:00 18:30.
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S ł ow o na N iedz i e lę
Prolog św. Jana jest tekstem trudnym, ponieważ składa się z pojęć używanych
w starożytnej filozofii. Pierwsze zdanie, które w oryginale brzmi en
Syr 24,1-2.8-12 Mądrość
Boża mieszka w Jego
arche en ho logos, przywołuje dwa ważne słowa, którymi posługuje się język
ludzie
filozoficzny. Użyte określenia były prawdopodobnie związane z dociekaniami
filozoficzno-religijnymi pierwszego wieku. Słowo arche oznacza pierwotną
Ef 1,3-6.15-18 Bóg
przeznaczył nas na
przyczynę wszystkiego. Starożytni filozofowie uznawali różne zasady istnienia
przybrane dzieci
świata, np.: wodę, powietrzę, bezkres czy liczbę. Jednakże, Ewangelia pokazuje, że tym, co jest źródłem wszystkiego, czyli arche, jest logos. Logos początJ 1,1-18 Słowo stało się
ciałem i zamieszkało
kowo oznaczał sens, zgodność, uzasadnienie, logiczność etc. W późniejszym
między nami
znaczeniu jest to słowo, czyli wypowiedziana myśl. Chrześcijaństwo utożsamiło Osobę Jezusa Chrystusa z logosem. Powoduje to, że w nowonarodzonym
Niemowlęciu objawia się cały zamysł Boga wobec świata i człowieka. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa jest przełomowym momentem w dziejach świata. Narodzenie „Słowa” jest również punktem zwrotnym w moim życiu. Tak jak w życiu każdej rodziny, narodziny dziecka powodują ogromną zmianę, tak
Boże Narodzenie ma również mnie przemienić. Chrystus ma być pierwszą zasadą, sensem mojego życia.
ROK LITURGICZNY C/II

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Poczęcie bowiem i narodziny Jezusa
Chrystusa są największym dziełem,
jakiego dokonał Duch Święty w dziejach
stworzenia oraz w dziejach zbawienia:
szczytem łaski — gratia unionis, źródłem wszelkiej innej łaski, jak wyjaśnia
św. Tomasz. Wielki Jubileusz odnosi się do tego dzieła
i odnosi się także — jeśli wnikamy w jego głębię — do
Sprawcy tego dzieła: do Osoby Ducha Świętego.
„Pełni czasów” odpowiada szczególna pełnia samoudzielania się Trójjedynego Boga w Duchu Świętym. „Za
sprawą Ducha Świętego” dokonuje się tajemnica „unii
hipostatycznej” — czyli zjednoczenia natury Boskiej
i ludzkiej: Bóstwa i człowieczeństwa w jednej Osobie
Słowa-Syna. Gdy Maryja przy zwiastowaniu wypowiada swoje „fiat”: „niech mi się stanie według twego
słowa!” (Łk 1,38), poczyna się w Niej w sposób dziewiczy człowiek: Syn Człowieczy, który jest Synem Bo-

żym. Poprzez takie „uczłowieczenie” Słowa-Syna,
samo udzielanie się Boga osiąga swoją definitywną
pełnię w dziejach stworzenia i zbawienia. Ta pełnia
zyskuje szczególne natężenie i wymowę w wypowiedzi Ewangelii Janowej: „Słowo stało się ciałem” (J 1,
4). Wcielenie Boga-Syna oznacza przyjęcie do jedności z Bogiem nie tylko ludzkiej natury, ale — w tej
naturze — poniekąd wszystkiego, co jest „ciałem”:
całej ludzkości, całego widzialnego, materialnego
świata. Wcielenie ma także swój sens kosmiczny oraz
kosmiczny wymiar. „Pierworodny wszelkiego stworzenia” (por. Kol 1,15), wcielając się w konkretne człowieczeństwo Chrystusa, jednoczy się w pewien sposób z
całą rzeczywistością człowieka, który także jest
„ciałem” (por. np. Rdz 9,11; Pwt 5,6; Hi 34,15; Iz 40,6;
52,10; Ps 145 [144],21; Łk 3,6; 1 P 1,24) — a w niej z
wszelkim „ciałem”, z całym stworzeniem.
Dominum et Vivificantem 50
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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 - +Henryk Szostakowski 9m. po śm. (od
r.Abramowiczów)
9:00 - +Irena Bobrowska (g.21)
12:00 - 3ur. Szymona o Boże bł. op. Maryi
12:00 - +Mieczysław Gryno 15r. śm.
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Lucjan i Walentyna Świaccy
7:30 - +Irena Bobrowska (g.22)
18:30 - +Władysław Kramkowski (od sąsiadów)
18:30 - +Jagna Wróblewska 3m. po śm. (od Ewy)
7:30 - +Irena Bobrowska (g.23)
18:30 - dziękcz. w int. O. Jacka o Boże bł. opiekę Maryi
18:30 - +Stanisława Korsakowska 3m. po śm. (od
mieszk. Wigier i Magdalenowa)
7:30 - o Boże bł. opiekę Maryi dary Ducha Św. dla Zygmunta i jego całej rodz.
18:30 - o zdrowie, Boże bł dla Janusza Andruszkiewicza z ok. ur. i imienin
18:30 - +Irena Bobrowska (g.24)

12:00 - +Mieczysław Bienio, Cecylia, Stanisław
15:00 - za Ojczyznę
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian
7:30 - +Krystyna Kępisty
15:00 - ślub: Pojawis
18:00 - Adoracja
18:30 - +Irena Bobrowska (g.26)
18:30 - +Kazimierz Domysławski 30dz. po pog.
7:30 - o powrót do Boga młodzieży, która pogubiła
się na swojej drodze życia
18:30 - dziękcz. za otrzymane łaski o Boże bł.
18:30 - +Irena Bobrowska (g.27)
9:00 - +Cezary i Feliks Maciejewski 8m. po śm.
9:00 - +Irena Bobrowska (g.28)
12:00 - o zdrowie, Boże bł. op. Maryi dla dzieci i wnukom z rodz. Gruszewskich
12:00 - +Janina i Antoni Kurzyn
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian

Odeszła do wieczności:
9:00 - za Halinę Janczulewicz z ok. ur. o Boże bł. op.
Maryi dla niej i całej rodz.
9:00 - +Irena Bobrowska (g.25)
12:00 - +Józef Turynowicz 22r. Sm.

Objawienie Pańskie

(Ciąg dalszy ze strony 4)

nie Jego prawdziwej Boskości, a mirra - to symbol
rzeczywistego człowieczeństwa Pana Jezusa.
Ewangelia wspomina o cudownej gwieździe, która
prowadziła Mędrców do Betlejem (por. Mt 2,9).
Ewangelista św. Mateusz, pisząc o gwieździe, bez
wątpienia ma na myśli jakieś niezwykłe zjawisko.
Wydaje się, że daremne są wszelkie próby naturalnego jego wyjaśnienia. Z pewnością chodzi tu o
nawiązanie do proroctw Starego Testamentu. U
ludów Wschodu panowało przekonanie, że każdy

+Leokadia Krzemińska

Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
człowiek ma swoją gwiazdę, a cóż dopiero Chrystus! Gwiazda Betlejemska zdaje się być symbolem Mesjasza i przychodzącego wraz z Nim światła, mającego zajaśnieć nad wszystkimi narodami.
Zapamiętajmy: Wydarzenia zbawcze, poprzez
które Jezus objawił się światu, stanowiły początek wezwania do wiary wszystkich narodów
i każdego człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, i odkupionego krwią Chrystusa. Każdy z nas, tak jak niegdyś Mędrcy ze
Wschodu, powinien pozwolić prowadzić się wierze i powinien dar wiary nieść innym, ukazując
w ten sposób nieskończoną miłość Boga ku każdemu człowiekowi.

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 i gości i polecamy Was Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane

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.
W tym tygodniu: poniedziałek spotkanie sołtysów po
Mszy o godz. 18:30; wtorek spotkanie biblijne po Mszy o
godz. 18:30. W czwartek 6.I. Uroczystość Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli) Msze jak w niedzielę, błogosławieństwo kredy i kadzidła. Po Mszy o 12:00 Orszak
Trzech Króli do ogrodów klasztornych zakończonych
śpiewem i ogniskiem, zachęcamy do przebrania się za
królów i podzielenie się ciastem do agapy. Ofiary na
Krajowy Fundusz Misyjny. W piątek odwiedziny chorych
od godz. 9:00.
Kurs przedmałżeński dla narzeczonych 21-23.I w
klasztorze. Zapisy w recepcji.
Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do
I Komunii św. w niedzielę 16.I po Mszy o 9:00
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.

na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 100zł. Za
tydzień ofiary na fundusz remontowy
Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Od stycznia zapraszamy naszych parafian oraz wspólnoty na wyznaczone dni adoracji w
miesiącu, a przez Sołtysów wybierzemy św. Patrona
na cały rok dla danej miejscowości, który obecny jest
w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Plan adoracji i lista
do dobrowolnego zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda. W czwartki będą wprowadzone
Msze św. zbiorowe, aby polecać intencje z Nowenny do
Matki Bożej oraz według potrzeby można zamówić
własną.
Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (8zł), IDZIEMY(5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ
STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna. Do nabycia: płyta "W
drodze do Betlejem" z kolędami i pastorałkami (10zł),
Kalendarz ścienny z Wigier (5zł), i Katolicki (3zł), książki: Wszystko o Bożym Narodzeniu (10zł), Symbolika
ryby w Piśmie Świętym (10zł).
Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2022 Plan kolędy:
Rozpoczęliśmy 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. 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.

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).
10.I od 10:00 - Burdeniszki;
11.I od 14:00 - Ryżówka;
12.I od 10:00 - Królówek i Piertanie;
13.I od 10:00 - Rosochaty Róg;
14.I od 10:00 - Żubrówka Stara i Nowa;
15.I od 9:30 - Mikołajewo (2 kapłanów).

