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„N I E P O K A L A N A

Karol de Foucauld urodził się 15 września 1858 r. w katolickiej, arystokratycznej rodzinie w Strasburgu. Dwa dni
później przyjął sakrament chrztu świętego. 13 marca
1864 r. umarła jego matka, a w pięć miesięcy później
ojciec. Małym Karolem i jego młodszą siostrą Marią od
tej pory zajmował się dziadek Karol Morlet, pułkownik
w stanie spoczynku. 28 kwietnia 1872 r. przyszły błogosławiony przyjął pierwszą Komunię świętą.
W sierpniu 1874 roku zdał maturę, a w październiku tego
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Owocem jego podróży była książki Reconnaissance au
Maroc, która zawierała wiele ważnych informacji etnologicznych. Otrzymał za nią złoty medal Towarzystwa
Geograficznego w Paryżu. Powrócił do Francji, nie umiał
jednak już żyć jak dawnej w Paryżu. Ponownie udał się
do Algierii i chociaż tu zakochał się w młodej kobiecie Marie-Marguerite Titre, wybrał się w podróż po pustyni
Magrebu, gdzie zdecydował, że odtąd będzie żył w celibacie.

Błogosławiony Karol de Foucauld

(1.XII)

ze strony: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-01b.php3

roku wstąpił do szkoły jezuitów w Paryżu na ulicy des
Postes. Na dalsze zachowanie i poglądy Karola źle wpłynęły jego spotkania z cyganerią literacką. Odszedł od
religii już w parę miesięcy od przybycia do Paryża. Został wyrzucony ze szkoły dwa lata później. Zaczął wtedy
prowadzić beztroski tryb życia w towarzystwie przypadkowych kolegów.
3 lutego 1878 roku umarł jego dziadek i opiekun, pułkownik Morlet. Pół roku później Karol uzyskał pełnoletność i wszedł w posiadanie majątku rodzinnego. Wkrótce wstąpił do szkoły kawalerii w Saumur. W dalszym
ciągu prowadził nieuporządkowane życie. Nic więc
dziwnego, że szkołę ukończył w 1880 r. ze złymi wynikami. Udał się do Setifu w Algierii w randze podporucznika. Jednak w armii nie był długo, bo już w marcu 1881
roku został wydalony za brak dyscypliny i złe prowadzenie - sprowadził do obozu kochankę, którą przedstawił
jako swoją żonę. Karol próbował początkowo powrócić
do armii. Kiedy w maju 1881 roku wybuchło w Algierii
powstanie Bou Amama, wziął udział w kampanii w
południowym Oranie. Wsławił się nawet bohaterską
postawą, za co został odznaczony. Mimo to po pewnym
czasie złożył dymisję i udał się do Algieru, aby uczyć się
języka arabskiego. Tam przez 18 miesięcy przygotowywał się do wyprawy naukowej po Maroku, na którą
wybrał się w latach 1883-1884 w przebraniu rabina,
ponieważ jako chrześcijaninowi grozić mu mogła śmierć
z rąk muzułmanów. Podróżował także po południowych
terenach Algierii oraz Tunezji. W tym czasie pragnął też
zrehabilitować się w oczach rodziny.

Po powrocie do Paryża zamieszkał u zamężnej siostry,
nieopodal kościoła pod wezwaniem św. Augustyna.
Podczas długich modlitw w tym i innych kościołach
powtarzał modlitwę: "Boże mój, jeśli istniejesz, spraw,
abym Cię poznał". 29 lub 30 października 1886 roku
spotkał w kościele św. Augustyna wikarego ks. Huvelin,
z którym zaczął odtąd prowadzić długie rozmowy religijne. Zaprzyjaźnili się i gdy Karol poprosił go o znalezienie
kierownika duchowego, ten nakazał mu najpierw przystąpienie do spowiedzi. Tak zaczęło się trwałe nawrócenie Karola, a ks. Huvelin pozostał jego kierownikiem
duchowym aż do jego śmierci.
Od tej pory de Foucauld rozpoczął intensywne życie
duchowe. W sierpniu 1888 r. odwiedził klasztor trapistów w Fontgombault. W końcu listopada wyjechał na
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Boże Narodzenie w sposób szczególny przeżył w Betlejem. 5 stycznia odwiedził
Nazaret, który go zachwycił i pobudził do kontemplacji
ukrytego życia Jezusa. 14 lutego wrócił do Paryża. Potem
odbył rekolekcje w kilku klasztorach. W bazylice Montmartre 6 czerwca 1889 r. zawierzył swoje życie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wszystko to prowadziło do
tego, że Karol postanowił iść drogą powołania zakonnego w ukryciu przed światem. W połowie stycznia 1890 r.
pożegnał się z rodziną i wstąpił do trapistów w klasztorze Matki Bożej Śnieżnej w Masywie Centralnym, przyjmując imię zakonne Maria Alberyk (Marie-Albéric).
W czerwcu 1890 r. na własną prośbę przeniósł się do
ubogiego klasztoru filialnego Matki Bożej Śnieżnej w
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Jeszcze nie możemy pójść tam, gdzie Jezus. Jeszcze do Niego nie dorastamy. Jesteśmy zbyt słabi, zbyt grzeszni, zbyt uwikłani w sprawy tego
świata. Rozumiemy zaledwie nikłą część z tego, co przekazuje nam
Ap 21,1-5a
Bóg otrze wszelką łzę o swoim i naszym Ojcu. Jednak Jezus widzi nie tylko nasz obecny stan,
ale i ten, do którego chce nas doprowadzić. Widzi w nas dzieci, które
J 13,31-33a.34-35
Przykazanie nowe
niewiele potrafią i rozumieją, ale szukają i chcą się uczyć. Przemawia
daję wam
z ciepłem i dobrocią, wskazując drogę miłości, która z czasem upodobni
nas do Niego i pozwoli wejść do Jego królestwa. Wszystko jest możliwe
– jeśli tylko nie wyjdziemy z orbity Jego działania, jak Judasz z Wieczernika. (Mira Majdan)
Dz 14,21b-27

Bóg działa przez ludzi

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Krzyż Chrystusa rzuca tak przenikliwie
zbawcze światło na życie człowieka, a
w szczególności na jego cierpienie,
ponieważ przez wiarę trafia do niego
wespół ze Zmartwychwstaniem: tajemnica pasyjna zawarta jest w tajemnicy paschalnej. Świadkowie męki Chrystusa są zarazem świadkami Jego Zmartwychwstania. Pisze Paweł: „bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w
Nim... przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego
zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach
— w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci,
dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych”. Istotnie, Apostoł naprzód doświadczył „mocy Chrystusowego zmartwychwstania” na drodze pod Damaszkiem, a potem dopiero w tym paschalnym świetle
doszedł do takiego „udziału w Jego cierpieniach”,
jakiemu daje wyraz chociażby w Liście do Galatów.
Droga Pawłowa jest wyraźnie paschalna: uczestnictwo w Krzyżu Chrystusa przychodzi przez doświadczenie Zmartwychwstałego, przez szczególny więc
udział w Zmartwychwstaniu. Stąd też w wypowiedziach Apostoła na temat cierpienia tak często pojawia się motyw chwały, której Krzyż Chrystusowy daje
początek.

Świadkowie Krzyża i Zmartwychwstania byli przeświadczeni, iż „przez wiele ucisków trzeba nam
wejść do królestwa Bożego” Paweł zaś pisząc do
Tesaloniczan, tak się odzywa: „Chlubimy się wami z
powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich
waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga;
celem jego jest uznanie was za godnych królestwa
Bożego, za które też cierpicie”. Tak więc uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa jest równocześnie
cierpieniem dla królestwa Bożego. W oczach sprawiedliwego Boga, w obliczu Jego sądu, uczestnicy
cierpień Chrystusa stają się godni tego królestwa.
Przez swoje cierpienie odwzajemniają oni niejako tę
nieskończoną cenę męki i śmierci Chrystusa, która
stała się ceną naszego Odkupienia: za tę cenę królestwo Boże zostało ugruntowane na nowo w dziejach człowieka, stając się ostateczną perspektywą
jego ziemskiego bytowania. Chrystus wprowadził
nas do tego królestwa przez swe cierpienie. I przez
cierpienie również dojrzewają do niego ludzie ogarnięci tajemnicą Chrystusowego Odkupienia.
LIST APOSTOLSKI SALVIFICI DOLORIS, 21
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi. Dziękujemy ks. Krzysztofowi za pomoc duszpasterską.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych o godz. 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o
godz. 9:00. Podtrzymujmy tradycję śpiewania Litanii
przy krzyżach, kapliczkach i domach rodzinnych.
3. W tym tygodniu: poniedziałek Koronka do Ducha
Św. i modlitwa do św. Andrzeja Boboli, a po Mszy
spotkanie AK. W środę modlitwa do św. Stanisława
Papczyńskiego. Sobota pielgrzymka piesza z Suwałk do Wigier, rozpoczęcie o godz. 12:00 przy par.
św. Aleksandra. Można zamawiać Mszę św. przy
krzyżach o urodzaje i błog. pól i rolników.
4. Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się
do I Komunii św. w niedzielę po Mszy o 9:00. Wtorek
i czwartek po Mszy wieczorem.
5. Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji pokoju o godz. 17:15 (w niedziele po 9:00).
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło
1200 zł. Dziś ofiary na fundusz remontowy i utrzymania kościoła.

7. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za
wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały
rok dla danej miejscowości, który obecny jest w
naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla
wszystkich rodzin. Plan adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda. Pamiętajmy o spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.
8. W Krasnymborze 28.V odbędzie się kongres różańcowy. Zachęcamy do udziału przedstawicieli
poszczególnych róż różańcowych.
9. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik NIEDZIELA (8 zł), IDZIEMY (5 zł), miesięcznik:
MARTYRIA (3 zł), RÓŻANIEC (7,50 zł), TAK RODZINIE
(7,50 zł), MIŁUJCIE SIĘ (8 zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci
(7,20 zł) i prasa misyjna. Książki: Symbolika ryby w
Piśmie Świętym (10 zł), Modlitewnik: Ze św. Janem
Pawłem II (10 zł), Fatima Orędzie nadziei (5 zł).
10. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z
oferty posiłków na wynos. Można również zgłosić
się do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i
szczegóły pod tel. 789-190-068.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - +Bolesław Krajewski (g.29)
9:00 - +Janusz Domysławski
12:00 - +Halina 10r. śm. Antoni z r. Czajkowskich i Wasilewskich
12:00 - +Anna Karycka w rocz. śm. o łaskę nieba
15:00 - za parafian
17:00 - Leszczewo: Msza o urodzaje
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Jan, Janina z r. Tomczyków i Poświatowskich
7:30 - w int. Zofii o Boże bł. op. Maryi
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Bolesław Krajewski (g:30)
18:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.1)

7:30 - w int. zmarłej, za dusze w cz.ć.
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Czesław, Zdzisław, Jacek z r.Pietrewiczów
18:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.2)
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.3)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - dziękcz. o dalsze Boże bł. dla Urszuli, Marka,
Jakuba
18:30 - +Jadwiga, Alfons, z r.Chałków i Orzechowskich
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.4)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Antoni Koncewicz 5m. po śm.

BIULETYN
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(CIĄG DALSZY ZE STRON Y 4)
Akbes w Syrii. Spędził w nim sześć lat. Mnisi, poza
modlitwą i kontemplacją, pracowali w polu i przy budowie dróg. 2 lutego 1892 r. Karol de Foucauld złożył
pierwsze śluby zakonne. Jako mnich ciągle myślał o
życiu bardziej ubogim i odosobnionym. Został wysłany
do Staouéli w Algierii.
Wrócił jeszcze na studia do Rzymu, ale przełożeni uznali, że Bóg wyznaczył mu szczególną drogę. 14 lutego
1894 r. został zwolniony ze ślubów prostych i złożył dwa
śluby prywatne: czystości i nie posiadania niczego poza
narzędziami potrzebnymi do pracy fizycznej. Został
wysłany do klasztoru klarysek w Nazarecie, gdzie potrzebna była pomoc przy pracach w gospodarstwie. Był
tam skromnym bratem. Zamieszkał w komórce na narzędzia i czuł się szczęśliwy. Za namową ksieni zakonu
klarysek w 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Wyjechał do Beni-Abbes, na południu Algierii, niedaleko granicy marokańskiej. Jadąc tam zdawał sobie sprawę, że na tych słabo zaludnionych terenach nie będzie
miał misyjnych osiągnięć, ale nie miało to dla niego
znaczenia. Chciał cichego życia, by móc się nieustannie
modlić. Zawsze jednak był otwarty na ludzkie problemy. Otaczał opieką niewolników, karmił ich i podtrzymywał na duchu. Ściągał na siebie gniew miejscowego
biskupa Guérina za krytykowanie niesprawiedliwych
poczynań kolonizatorów francuskich. W 1903 roku planował wyjazd do Maroka, ale zrezygnował na rzecz
ewangelizacji Tuaregów. W sierpniu 1903 roku zajmował
się rannymi podczas bitwy pod Tanghit. W 1904 roku

udał się w kolumnie żołnierzy do krainy Tuaregów,
gdzie pozostał do stycznia 1905 roku.
W 1905 r. osiedlił się w Tamanrasset, gdzie zaprzyjaźnił
się z szefem Tuaregów Mussą Ag Amastanem. Gdy na
przełomie 1906 i 1907 r. był bliski śmierci, miejscowa
ludność zaopiekowała się nim. Noszono go na rękach i
karmiono jak niemowlę kozim mlekiem, nie pozwalając, by wpadł w depresję.
W tym czasie Karol de Foucauld pisał regułę swojej
wymarzonej wspólnoty Małych Braci Jezusa, która
powstała niestety dopiero po jego śmierci. W 1910 r.
wysłał gotowe statuty do Rzymu, lecz odpowiedzi
nigdy nie otrzymał. W czerwcu 1915 roku skończył po
jedenastu latach prace nad słownikami.
W 1916 r. wybuchła wojna między miejscowymi plemionami. Walki i napady rabunkowe objęły niemal
całą południową Saharę. Karol został zmuszony do
ufortyfikowania swojej pustelni w Tamanrasset. Gdy
wieczorem 1 grudnia 1916 r. grupa uzbrojonych jeźdźców otoczyła fort, prawdopodobnie pilnujący go
uzbrojony szesnastolatek wystrzelił ze strachu i przypadkowo zabił Karola. Pustelnia została splądrowana,
a Najświętszy Sakrament wyrzucono w piasek pustyni.
Gdy przybyli tam francuscy oficerowie, zobaczyli leżące
obok Karola Ciało Jezusa. Jeden z nich ukląkł, podniósł
Hostię i przyjął Komunię. Ciało brata Karola de Foucauld od 1929 r. złożone jest w El Goléa.
Proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został
zamknięty 4 marca 2003 roku w Mediolanie, a beatyfikacja odbyła się 13 listopada 2005 roku w Rzymie.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
Św. na czas egzaminów
1. +Krystian Ołownia 4m. po śm.(od Krystyny Buziuk)
18:30 - +Wacław Bielecki 6m. po śm. (od córki Agnieszki
2. +Anna, Antoni z r. Sikorskich
z rodz.)
3. +Zofia Andruszkiewicz
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz inten4. +Marcin Żukowski 2m. po śm. (od r. Poświatowskich)
cjach powierzonych
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.5)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - o Boże bł. op. Maryi dla ks. Proboszcza
18:30 - +Maria Krawczuk 6m. po śm. (od r. Trockich)
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.6)
7:30 - o Boże bł. op. Maryi dla O. Jacka w r.św.
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - w int. młodzieży bierzmowanej o dary Ducha

9:00 - +Anastazja Jakubowska 10m. po śm.
9:00 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.6)
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Iwony z ok. im.
12:00 - +Zofia Andruszkiewicz, Bernard, Teofil, Józef
Pietraszewski
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich,
Ko złowskich, Pietkiewiczów d.w.cz.ć.

