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tym, że Maria Magdalena znajdowała się w gronie niewiast
towarzyszących Jezusowi w
Jego wędrówkach po krainie
CZY BYŁA JAWNOGRZESZNICĄ?
galilejskiej. Żaden z dwunastu
tekstów
nie
określa
jej jako jawnogrzesznicy. RówW powszechnym mniemaniu Maria Magdalena była
nież
Łk
8,2-3
nie
wskazuje
na to, aby w grupie nienierządnicą. W pewnym momencie swego grzeszwiast
galilejskich
były
jawnogrzesznice.
Mowa jest
nego życia spotkała Jezusa i zerwała z dotychczasowym stylem życia. Podczas uczty u Szymona łzami tu o niewiastach uwolnionych od "złych duchów
umywała Jego nogi. Odtąd towarzyszyła Jezusowi aż i od słabości". Bardzo prawdopodobne zatem, że
po krzyż, a On po swoim zmartwychwstaniu ukazał Maria Magdalena doświadczała słabości i pozostawała pod wpływem złych duchów. Potwierdzają to
się jej jako jedynej z niewiast.
Taki obraz postaci Marii Magdaleny do dzisiaj kreu- Ewangelie, gdzie dwukrotnie znajdujemy wzmiankę
je kaznodziejstwo. Nawrócona, pokutująca grzesz- o tym, że Marię Magdalenę "opuściło siedem złych
nica to "poręczny" przykład dla kaznodziei zachę- duchów" (Mk 16,9; Łk 8,2). Nie było to czymś wyjątcającego do walki z grzechem. Pochodzi z tradycji kowym. Jezus spotykał wielu ludzi opanowanych
Kościoła Zachodniego, sięgającej czasów św. Grze- przez złe duchy.
gorza Wielkiego (†604). Papież ten jako pierwszy Bardzo często opętani to ludzie jakby "dodatkowo"
miał utożsamić Marię Magdalenę z jawnogrzeszni- cierpiący na choroby spotykane wówczas w Izraelu,
cą, która w czasie uczty u Szymona łzami umywała jak epilepsja (Mt 17,18), paraliż (4,24b), utrata mowy
Jezusowi nogi. Uznawano też, że Maria Magdalena (9,32), ślepota (12,22; Łk 11,14). Z tego powodu, obok
to siostra Łazarza, która w Ewangelii Janowej nama- wypędzania złych duchów, Jezus dokonuje uzdrościła nogi Jezusa wonnymi olejkami (11,2). Tak zary- wień i taką władzę przekazuje uczniom (Mt 10,8; Łk
sowana postać jest bardzo ludzka i bardzo nam 9,1). Bywało, że uwolniony od złego ducha odzyskiwał mowę, wzrok lub słuch, bez osobnego uzdrobliska.
Maria Magdalena cieszy się sympatią i uznaniem, wienia z tych chorób. Istniało bowiem przekonanie,
bo mimo grzechów Pan wejrzał na nią i uwolnił ją że dolegliwość fizyczna to efekt działania szatana
od zła. W historii chętnie wracano do tej postaci, (por. Łk 13,16). Nigdzie w Ewangeliach opętania nie
aby dać przykład nawrócenia i pokuty. I chyba dla- wiąże się z popełnianiem grzechów cudzołóstwa, a
wyrzucanie złego ducha nie oznaczało uzdrowienia
tego postać ta obrosła legendą.
z upadku moralnego.
We wszystkich przypadkach teksty ewangeliczne
ukazują Marię jako świadka wydarzeń paschalnych Sam wyraz "jawnogrzesznica" (porne) pojawia się w
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Jezusa. Wyjątkiem jest werset Łk 8,2-3, mówiący o

Do Kościoła świętego
przez sakrament Chrztu zostali przyjęci:

Roma Nawalska,
Kordian Malinowski
Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

(Ciąg dalszy na stronie 3)

Sakrament małżeństwa zawarli:
Aleksandra i Adam
Krajewscy

Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
Wigry 11, 16-402 Suwałki — Ks. Proboszcz

508 27 27 52; Ks. Henryk

515 04 88 99

Numer konta parafialnego: 49 9367 0007 0010 0050 7349 000 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, (X-V: 15:00) / VI-IX: 19:00; MAĆKOWA RUDA–10:30. W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT 7:00), 18:30.
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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

"Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo
Abraham przyjmuje Boga tylko jednego". Aktywne życie, czy kontemplacja i modlitwa? Nieraz na tak
Kol 1, 24-28
postawione pytanie może paść niewłaściwa odpowiedź. Jedni powieCierpiąc z Chrystusem,
dzą: Oczywiście aktywność, bo nic samo się nie zrobi! Drudzy z kolei stwierdopełniamy Jego dzieła
dzą: Modlitwa jest najważniejsza! Bez niej ani rusz. A może jest trzecia droga?
Łk 10,38-42
Jaka? Połączenie obydwu postaw.
Marta i Maria
Jezus w swojej publicznej działalności nie próżnował. Był niezwykle aktywny,
przyjmują Chrystusa
ale miał też czas na osobistą modlitwę. Dbał o jedno i o drugie. Niczego nie
pomijał. Stąd wydaje się, że dzisiejsza Ewangelia nie gloryfikuje żadnej
z postaw. Słowo Boże wzywa nas do zdrowej równowagi. Mamy dbać o rozwój życia duchowego, ale nie
możemy zapomnieć o codziennej aktywność. Normą powinien być harmonijny miks Marty i Marii. Stań
w prawdzie. Zajrzyj do swojego serca. Zobacz, czy masz czas dla Boga? Czy nie uciekasz od modlitwy
w przesadną aktywność. A może jest na odwrót. Gros czasu poświęcasz modlitwie, a zapominasz
o obowiązkach stanu?
ks. Kamil Dąbrowski
Rdz 18,1-10a

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Nasza jubileuszowa pielgrzymka jest
podróżą duchową, której pierwszy etap
prowadził śladami Abrahama, «naszego ojca w wierze» (Kanon Rzymski;
por. Rz 4,11-12). Podróż ta przywiodła
nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie spotykamy Maryję, najprawdziwszą córę Abrahama. Maryja
bardziej niż ktokolwiek inny może nas nauczyć, co
znaczy żyć wiarą «naszego ojca». Pod wieloma względami Maryja jest oczywiście inna od Abrahama; ale w
głębszym sensie «przyjaciel Boży» (por. Iz 41,8) i młoda
niewiasta z Nazaretu są do siebie bardzo podobni.
Oboje — Abraham i Maryja — otrzymują od Boga wspaniałą obietnicę. Abraham miał się stać ojcem syna, z
którego wziął początek później wielki naród. Maryja ma
zostać Matką Syna, który będzie Mesjaszem, Pomazańcem Bożym. «Oto poczniesz i porodzisz Syna — mówi
Gabriel. — (...) Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida
(...), a Jego panowaniu nie będzie końca» (Łk 1,31-33).
Zarówno dla Abrahama, jak i dla Maryi Boża obietnica
pojawia się jako coś zupełnie nie oczekiwanego. Bóg
przerywa codzienny bieg ich życia, zakłócając jego
ustalony rytm i działając wbrew ich normalnym oczekiwaniom. Zarówno Abrahamowi, jak i Maryi obietnica

wydaje się nierealna. Sara, żona Abrahama, była bezpłodna, a Maryja nie ma jeszcze męża: «Jakże się to
stanie — pyta — skoro nie znam męża?» (Łk 1,34).
Podobnie jak Abraham, Maryja zostaje wezwana, aby
powiedzieć «tak» wobec czegoś, co nie zdarzyło się
nigdy przedtem. Sara jest pierwszą z opisanych w Piśmie Świętym bezpłodnych żon, które stają się brzemienne dzięki mocy Bożej, podobnie jak Elżbieta będzie
ostatnią. Gabriel mówi o Elżbiecie, aby upewnić Maryję:
«A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej
starości syna» (Łk 1,36).
Jak Abraham, tak również Maryja musi kroczyć w ciemności i może jedynie ufać Temu, który Ją powołał. Ale
nawet Jej pytanie: «Jakże się to stanie?» zdaje się
oznaczać, że Maryja gotowa jest powiedzieć «tak»
mimo lęków i niepewności. Maryja nie pyta, czy obietnica może być spełniona, ale tylko jak zostanie spełniona. Nie jesteśmy zatem zaskoczeni, gdy ostatecznie
wypowiada swoje fiat: «Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1,38).
Przez te słowa Maryja ukazuje, że jest prawdziwą córą Abrahama, staje się Matką Chrystusa i Matką wszystkich wierzących. […]
Z homilii z mszy w bazylice Zwiastowania Nazaret 2000
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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 życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Wszystkim życzymy błogosławionych wakacji, nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej mszy św. Dzisiaj w niedzielę i za tydzień w kaplicy adoracji będą wystawione relikwie krzyża św. do naszej osobistej modlitwy, które zostały udostępnione przez Legata Tomasza Radziewicza Zakonu
Templariuszy.
• Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji
pokoju o godz. 17:15 (w niedziele 18:15).
• W tym tygodniu: poniedziałek Nowenna do Ducha Św.
Wtorek spotkanie Akcji Katolickiej. Czwartek Nowenna
do Matki Bożej. Piątek odpust ku czci św. Marii Magdaleny, dodatkowa msza św. o 19:30 na cmentarzu w Magdalenowie (dyspensa od pokarmów mięsnych, warunkiem
adoracja NS lub modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju na świecie). Niedziela po każdej
mszy św. błogosławieństwo pojazdów ku czci św.
Krzysztofa, dobrowolne ofiary na MIVA Polska (pojazdy
misjonarzom).
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 450 zł (wkład
własny parafii do projektów ok. 80 000 zł na prace:
część muru oporowego od strony płd., ołtarz Bożego
Narodzenia, II etap ołtarza królewskiego).
• 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.
• W czwartek spływ kajakowy Szlakiem Papieski (zapisy
w recepcji), w sobotę w kawiarni o godz. 19:00 koncert
zespołu „Byle Dalej”, o godz. 20:00 Nocne Zwiedzanie
„Śladami Kamedułów” (zapisy w recepcji), a w niedzielę
o 20:00 w Dużej Galerii koncert pieśni z okresu międzywojennego.
• Dnia 28.VII wyruszy piesza pielgrzymka z Suwałk na
Jasną Górę (informacje u ks. Łukasza Kordowskiego tel.
516-237-040; email: venejk.4.4@wp.pl).
• 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 czcicieli św. Rocha (10 zł), Do Aniołów
Stróżów, Matki Bożej, św. Józefa, św. Krzysztofa, św.
Antoniego, św. Faustyny, św. Rity (5 zł).
• Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście. W Domu Bożym
obowiązuje godny ubiór. Uszanuj powagę tego świętego
miejsca, zakryj ramiona, dekolt, kolana i plecy! Nie
wchodź w stroju plażowym! Nie żuj gumy! Wyłącz telefon! Jeśli potrzebujesz okrycia – są dostępne w recepcji
lub zakrystii za dobrowolną ofiarę, którą przeznaczymy
na kwiaty do kościoła. Dziękujemy za zrozumienie.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - za parafian
9:00 - +Jan Domysławski
9:00 - +Małgorzata Paluch (g. 14)
12:00 - z ok. 30 r. ślubu Bożeny i Zdzisława, w 2 r. ślubu
Natalii i Tomasza o Boże bł. op. Maryi
12:00 - +Bronisława, Józef, Fabian, Zofia, Anna +r. Motulewskich, Stanisław, Gabriel, Emilia +r. Nowackich
19:00 - +Paweł i Antoni
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Czesław, Halina, Tomasz, Walentyna, Lucjan z r. Świackich
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 15)
7:30 - +Jan Grudkowski
18:30 - dziękcz. za otrzymane łaski o dalsze Boże bł. op.
Maryi w rodz. Głowa

18:30 - z ok. 40 rocz. ślubu Elżbiety i Zbigniewa Jabłońskich o Boże bł. op. Maryi
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 16)
18:30 - +Wincenty Szupszyński (imieninowa)
18:30 - +Maria Krawczuk 8m. po śm.
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 17)
18:30 - +Czesław Nieszczerzewski
18:30 - +Piotr Jankowski
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 18)
18:00 - Nowenna
18:30 - +Anastazja Jakubowska 1 r. śm.
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i

BIULETYN
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

Ewangeliach tylko trzykrotnie (Mt 21,31.32; Łk
15,30). W żadnym z tych trzech tekstów wyraz ten
nie występuje w kontekście uzdrowienia lub wyrzucenia złego ducha. Kobiety, którą pochwycono na
cudzołóstwie (J 8,3), nie nazywa się opętaną lub
chorą. Prawo Mojżeszowe uznaje cudzołóstwo za zło
i nakazuje je surowo karać (Kpł 20,10; Pwt 22,22-27).
Przyprowadzonej jawnogrzesznicy Jezus nie uzdrawia tak, jak to czynił wobec cierpiących wskutek
dolegliwości fizycznych, ale przebacza jej grzechy
(J 8,11).
Maria Magdalena była wśród niewiast, które Jezus
"uwolnił od złych duchów i od słabości". Wyraz
"słabość" (astheneia) oznacza brak sił, słabość,
niemoc, chorobę. W kontekście nowotestamentalnym wyraz ten oznacza chorobę ciała (np. Łk 13,11; J
5,5; 11,4) albo słabość ciała, której przeciwstawia się
moc Ducha (np. Rz 8,26; 2 Kor 12,10; 13,4; Hbr 4,15, 5,2;
7,28). Czy do tych słabości należy zaliczyć niemoralne prowadzenie się? Wydaje się, że tak, ale braku
zahamowań moralnych nie należy uważać za szczególną słabość. Nie można zatem powiedzieć, że
wyłączną słabością Marii Magdaleny były wykroczenia przeciw czystości moralnej. Mogła cierpieć na
pewne dolegliwości fizyczne, ale też mogła mieć
ograniczoną kontrolę nad władzami umysłowymi. Do
tego stwierdzenia uprawnia fakt, że była opanowana
przez "siedem złych duchów". Opanowaniu przez

złego ducha towarzyszyły często różne schorzenia.
Ewangelie nie podają, jak wyglądało spotkanie
Marii Magdaleny z Jezusem w chwili uzdrowienia.
Możemy przypuszczać, że jej cierpienie było duże,
a Jezus wybawił ją od udręk powodowanych przez
złego ducha, jak też od prawdopodobnych schorzeń
fizycznych lub braku równowagi umysłowej. Wpływ
złego ducha musiał być bardzo duży. Liczba siedem
może mieć tu znaczenie symboliczne. W tradycji
żydowskiej siedem to pełnia, a zatem stopień opanowania przez siedem złych duchów jest ogromny,
całkowity. Było to z pewnością dla Marii Magdaleny
powodem nieszczęścia, społecznego napiętnowania
lub nawet potępienia. Miała poczucie wyizolowania
ze społeczeństwa, odosobnienia. Dopiero uwolnienie od złych duchów sprawiło, że znalazła się
w gronie osób życzliwych, towarzyszących Jezusowi.
Brakuje danych, na których podstawie można by
Marię Magdalenę uznać za jawnogrzesznicę. Nie
można też jednoznacznie stwierdzić, że Maria
z Magdali to niewiasta grzeszna, która na uczcie
u Szymona umywała Jezusowi nogi. Dane zawarte
w Ewangelii niezupełnie zgadzają się z tymi, które
przekazuje tradycja. Postać ukazana w Ewangelii
jest nieco inna niż ta, którą przedstawia tradycja
Kościoła Zachodniego. Czy przez to Maria Magdalena może być mniej nam bliska, mniej ludzka lub
mniej kobieca?
Ks. Andrzej Lewandowski / https://biblia.wiara.pl

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
1. +Antoni Koncewicz 7m. po śm.
2. +Marcin Żukowski 4m. po śm.
3. +Czesław Bobrowski
4. +Celestyna, Stanisław i Czesław
5. +Jadwiga,Marianna Świacka 7 r.śm.,Lucjan Świacki 8 r.śm.

10:00 - Egzekwie: +Anastazja Jakubowska 1r. śm.
15:30 - ślub: Patrycja i Paweł
15:30 - ślub: Zuzanna i Patryk
18:30 - z ok. ur. Kacpra o Boże błog., op. Maryi
18:30 - +Jarosław Dzienisiewicz (urodzinowa)

7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 19)
18:30 - +Maria Krawczuk 8m. po śm.
18:30 - +Wacław Bielecki 8m. po śm.
Cmentarz Magdalenowo:
19:30 - +Romualda Maciejewska
19:30 - +Irena Sutkowska 2m. po śm. i Józef

9:00 - za parafian
9:00 - z ok. im. Krystyny Malinowskiej o Boże bł. op. Maryi,
potrzebne łaski
9:00 - +Krystyna Kępisty
12:00 - +Stanisław Tomaszewski w rocz. śm.
12:00 - +Kazimierz, Natalia, Antoni, z r. Dermont i Żaborowskich
19:00 - +Małgorzata Paluch (g. 21)
Maćkowa Ruda: 10:30 - za wnuczęta, ich rodziców i całej
rodz. o Boże błog. dla nich i Maryli

7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 20)
7:30 - w 18 ur. Zuzanny o Boże błogo p. Maryi

