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nienia uczniowie ujrzeli chwałę Jezusa Chrystusa i poznali, że On jest umiłowanym Synem
Bożym. Każdy z nas ma udział już tu, na ziemi,
w chwale Chrystusa, gdy Jego słucha, oczekując przemiany serca mocą Bożego Słowa.
Ojciec Święty Jan Paweł II w kościele św. Roberta Bellarmina
w Rzymie w 1980 r. postulował konieczność stawiania sobie
fundamentalnego pytania: Co to znaczy słuchać Chrystusa?
Namiestnik Chrystusowy mówił wtedy: „Cały Kościół musi
dawać wciąż odpowiedź na to pytanie w wymiarach pokoleń,
epok, zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych. Odpowiedź musi być autentyczna, musi
być szczera - tak jak autentyczna i szczera jest nauka Chrystusa, Jego Ewangelia, a potem Ogrójec, Krzyż i Zmartwychwstanie. I każdy z nas musi wciąż dawać odpowiedź na to
pytanie, jeśli jego chrześcijaństwo, jego życie ma być zgodne
z wiarą, ma być autentyczne i szczere. Jeżeli nie ma narazić
się na to, aby bogiem jego stawał się brzuch - a on sam
«nieprzyjacielem Chrystusowego krzyża» (por. Flp 3, 18-19).
Odpowiedź zaś będzie za każdym razem nieco inna: inna
będzie odpowiedź ojca czy matki rodziny, inna narzeczonych,
inna dziecka”.
Czy zatem słucham Chrystusa? Wielu z nas w święto Przemienienia Pańskiego weźmie udział w Eucharystii. Będzie
przeżywać na nowo Jego Przemienienie, oglądać Jego
chwałę, słuchać Jego słów i umacniać swoją wiarę. Chrystus
przemienił się wobec uczniów, aby przekonać ich o swoim
Boskim pochodzeniu. Ukazał im chwałę, która jest zapowiedzią pełnego uwielbienia, które dokonało się w momencie
Jego chwalebnego Zmartwychwstania.
Potrzeba nam dziś wierności Bożemu Słowu: „Jego słuchajcie”. Słuchajcie Chrystusa. Słuchajcie też Kościoła. Apelował
o to Papież Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do
Ojczyzny. Kto naprawdę słucha Chrystusa, ten słucha Kościoła i jego pasterzy: papieża, biskupów i kapłanów. Wtedy
dokona się nasze przemienienie.

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
„Chryste Boże, przemieniłeś się na Górze i uczniowie ujrzeli
Twoją chwałę: aby, gdy zostaniesz ukrzyżowany, wierzyli, że
dobrowolnie wydałeś siebie; aby zwiastowali światu, że
naprawdę jesteś odbiciem chwały Ojca” - tak liturgia bizantyjska tłumaczy sens Przemienienia Pańskiego.
Święto to pojawiło się na chrześcijańskim Wschodzie już w V
stuleciu i było obchodzone 6 sierpnia. Wybór daty nie był
przypadkowy, nawiązuje bowiem do 6 stycznia. Wtedy to
wspominamy pierwsze wielkie objawienie Pana Jezusa
podczas chrztu w rzece Jordan. Liturgia rzymska wspominała tajemnicę Przemienienia w drugą niedzielę Wielkiego
Postu, łącząc ją bezpośrednio z tajemnicą męki i śmierci
Chrystusa Pana. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o sierpniowym święcie posiadamy z X wieku. Dalszy rozwój święta
związany jest ze wzrostem czci miejsc świętych w Palestynie
w dobie wypraw krzyżowych. Papież Kalikst III w 1457 r. - na
znak wdzięczności za odniesione zwycięstwo nad Turkami
pod Belgradem - wprowadził święto do kalendarza Kościoła
powszechnego. Ma ono uświadomić ludziom wierzącym
głębszy sens tajemnicy Chrystusa.
Góra Tabor, na której dokonało się Przemienienie Chrystusa,
znajduje się w północno-wschodniej części doliny Ezdrelon.
Wysokość góry wynosi 562 m n.p.m. i 780 m nad Jeziorem
Galilejskim. Nazwa góry - Tabor była już dobrze znana przed
przybyciem Żydów do Ziemi Obiecanej. Różnie tłumaczy się
sens słowa „Tabor”. Dla św. Hieronima nazwa ta oznaczała
„przychodząca światłość”. Inni tłumaczą tę nazwę jako:
czystość, wysokość, pastwisko, pulpit, stolarz, rzemieślnik.
Od XII wieku Tabor jest nazywany przez Arabów Dżebel etTur. „Tur” to słowo aramejskie, zachowane w języku arabskim.
Oznacza ono górę, jednakże pełna nazwa znaczy „Góra gór”.
Historyczne Przemienienie Jezusa na oczach uczniów było
potwierdzeniem, że jest On Synem Człowieczym, którego jako
króla wszystkich narodów oglądał w proroczym widzeniu
prorok Daniel. Jezus Chrystus jest zapowiedzianym Mesjaszem - Synem Bożym, do którego należy władza i wieczne
królestwo. Św. Piotr powołuje się na świadectwo Ojca Niebieskiego o Chrystusie, gdy jako naoczny świadek (razem ze św.
Jakubem i św. Janem) opowiada o tym, co widział na Górze
Przemienienia, a co my zobaczymy w dniu ostatecznym, gdy
Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale. W czasie Przemie-

Ks. Jan Augustynowicz

Odszedł do wieczności:
+Jan Warakomski

Zmarłego polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.
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Koh 1,2;2,21-23 Cóż ma

"Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?". Mówią, że trumna nie ma kieszeni. To prawda,
że biedny po śmierci nic nie zostawi, zaś bogaty niczego ze sobą nie zabierze.
Kol 3,1-5.9-11 Szukajcie
Stąd dzisiejsza Ewangelia wzywa do harmonii. Dbaj o życie doczesne i mądrze
tego, co w górze, zadajz niego korzystaj, ale pamiętaj, że jest wieczność. Słowa tej perykopy mogą
cie śmierć temu, co jest
zaskakiwać szczególnie teraz. Jesteśmy w samym centrum wakacji. Wielu z
przyziemne
Łk 12,13-21 Marność dóbr nas korzysta z uroków urlopu. Wypoczywamy w przepięknych sceneriach. To
ważne, aby dbać o swój odpoczynek, ale Bóg nawet w tych okolicznościach
doczesnych
delikatnie przypomina o tym, co najważniejsze. Pamiętaj, że ta Ewangelia
wynika z troski, jaką Bóg Cię darzy. On nie chce zakłócać Twojego wypoczynku. Te na pozór szorstkie słowa mają przypomnieć Ci, że świat jest ulotny. Każdy kto pokłada całą swą ufność w bogactwach, ten prędzej czy później bardzo się rozczaruje. Pomyśl
dzisiaj o swoich „bogactwach”. Zastanów się, czy nie przysłaniają Ci Boga i drugiego człowieka?
człowiek z wszelkiego
trudu swego?

ks. Kamil Dąbrowski

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Umiłowani Bracia i Siostry,
Słowo i Chleb Eucharystii, tajemnica i
dar paschalny, pozostają przez wieki
jako nieustanna pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa!
Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,
my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na
świecie: Zostań z nami, Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo
ludzkości kroczącej drogami czasu!
Ty, żywe Słowo Ojca, napełnij ufnością i nadzieją tych,
którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego
prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju.
3. Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca, naucz nas słów i
czynów pokoju: pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią
i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar; pokoju dla
krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie nadal przelewa
się tyle krwi; pokoju dla całej ludzkości, której wciąż
grozi niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego, łamany i dzielo-

ny między współbiesiadników: obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj cierpią i umierają z nędzy i głodu, są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie czy padają
ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.
W mocy Twojego Zmartwychwstania niech i one staną
się uczestnikami nowego życia.
4. Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i
my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po
wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są
duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty
jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6,68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluja!
Z Orędzia Paschalnego, Watykan, 27 marca 2005 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne
WTOREK 2/08/2022 r.: 18:30 - Msza święta,
następnie konferencja w kościele
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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. Od jutra rozpocznie się miesiąc sierpień. Zachęcamy do podjęcia trzeźwości, jako
wypełnienie Ślubów Jasnogórskich. Dziękujemy ks.
Janowi za pracę w Fundacji i pomoc duszpasterską.
Życzymy Bożego błog. w nowej funkcji proboszcza w
Krasnopolu.
• Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji pokoju o godz. 17:15 (w niedziele 18:15). We wtorek można
uzyskać odpust „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami:
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w
Boga, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
• W tym tygodniu: wtorek spotkanie biblijne, a w środę
Bractwa św. Józefa po Mszy wieczornej. Czwartek Nowenna do Matki Bożej. I piątek odwiedziny chorych
(ofiary na fundusz misyjny). I sobota Msza w apartamentach 8:30, adoracja, a wieczorem Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18:45 różaniec z rozważaniami, Msza św.,
procesja i apel. O przewodniczenie prosimy mieszkańców Starego Folwarku.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 1000 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). Rolników prosimy o zebranie zboża na wieńce dożynkowe.
• 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.
• Dziś koncert organowy po Mszy o 12:00. W czwartek
spływ kajakowy Szlakiem Papieski (zapisy w recepcji),
w sobotę w kawiarni o godz. 19:00 koncert Julii Harbat,
o godz. 20:00 Nocne Zwiedzanie „Śladami Kamedułów” (zapisy w recepcji). Wieczorem 21:30 kino plenerowe
pt. „Wyklęty”.
• W sobotę 6.08 odbędzie się spływ kajakowy Szlakiem
Papieskim do Maćkowej Rudy (pod patronatem Gminy
Suwałki i Krasnopola), zbiórka o 10:00, potem Msza św.
o 12:00 wypłynięcie i zakończenie agapą (zgłoszenia do
1.08, ul. Świerkowa 45, tel.: 875659342 mail:
w.jurewicz@gmina.suwalki.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 - +Czesław Nieszczerzewski (od r. Hanc)
9:00 - +Leokadia i Leon Hołdyńscy, Helena i Jan Luty (od
córek i syna z rodz.)
12:00 - za parafian
12:00 - z ok. ur. Lidki o Boże bł. op. Maryi, potrzebne łaski
19:00 - +Małgorzata Paluch (g. 28)
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Czesława(k) Bogdanowicz
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 29)
7:30 - +Helena Sitko
18:30 - +z r. Biziewskich i Janczulewiczów
18:30 - +Bolesław i +z r. Tarasiewicz

7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 30)
18:30 - +Marianna w rocz. śmierci

BIULETYN
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ŚW. JAN M. VIANNEY
Urodził się 8 maja 1786 w Dardilly k. Lyonu w rodzinie
rolnika Mateusza i Marii z d. Beluze. Z powodu wybuchu
rewolucji we Francji (1789), a w konsekwencji prześladowań Kościoła, Jan Vianney przyjął I Komunię Świętą w
1791 roku w znajdującej się w pobliżu domu stodole. Mając
17 lat, zdecydował się zostać księdzem, co spotkało się ze
sprzeciwem ojca, który uważał, że powołaniem syna jest
praca na roli. Na pytanie matki o motywy wstąpienia do
seminarium duchownego Jan Vianney odpowiedział: Chcę
pozyskać dusze dla dobrego Boga. W 1806 roku został
uczniem księdza Balley'a - proboszcza z Ecully. Następnie
przyjęto go do wyższego seminarium duchownego. Zły
stan zdrowia oraz trudności z przyswojeniem wiedzy
teologicznej były powodem rodzących się wśród wykładowców wątpliwości co do prawdziwości powołania kapłańskiego Jana Vianney'a. W celu ostatecznego rozeznania powołania Jan udał się z pielgrzymką do grobu jezuity
francuskiego, św. Franciszka Regis. Ta wizyta przyczyniła
się do utwierdzenia Vianney'a w powołaniu kapłańskim.
W 1815 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie
pracował jako wikariusz w Ecully. W 1818 roku został
mianowany proboszczem w liczącej 270 mieszkańców
osadzie Ars. Mieszkańców wioski cechowała obojętność
religijna, gdyż niewielu uczęszczało na niedzielne nabożeństwa, a plagą było pijaństwo. Tam, dzięki świadectwu
ewangelicznego życia (modlitwa, ubóstwo, służba w konfesjonale) udało mu się nawrócić miejscową ludność.
Tematem przewodnim głoszonych kazań była dobroć i

18:30 - +Stanisława i Roman Palacz
18:30 - +Józef Bobrowski 3m. po śm. (od r.Trockich)

7:30 - +Anna Nowicka
18:30 - +Jagna Wróblewska 10m. po śm.
(od córki Lidii z rodziną)
18:30 - 50 ur. Katarzyny o Boże błog. op. Maryi

7:30 - za nowożeńców Agnieszkę i Jakuba o Boże bł. op.
Maryi na nowej drodze życia
8:30 - w intencjach pielgrzymów za wst. Św. JPII
10:30 - za uczestników spływu kajakowego
16:00 - ślub: Olga i Marcin
17:30 - ślub: Paula i Rafał
19:30 - w intencjach rodzin mieszkańców Starego Folwarku
19:30 - +Alfons i Jadwiga, z r.Chałków i Orzechowskich

7:30 - w intencjach chorych

Ze strony https://silesia.edu.pl/index.php/Św._Jan_Vianney

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

18:30 - +Stanisława Korsakowska 10m. po śm. (od r. Wasilewskich)

7:30 - o zdrowie Boże błog. dla dzieci i wnucząt
18:00 - Nowenna
18:30 - o zdrowie Boże błog. dla Zuzanny Krejpcio
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i o nawrócenie
duchowieństwa, które odeszło od Kościoła, o Boże bł.
op. Maryi dla kapłanów

miłosierdzie Boga. Po niedługim czasie, do Ars zaczęli przychodzić wierni z pobliskich miejscowości
słuchać homilii owego proboszcza, przystępować do
sakramentów świętych, głównie spowiedzi. Jan
Vianney zmarł z wycieńczenia 4 sierpnia 1859. Został
pochowany w Ars. 8 stycznia 1905 został beatyfikowany
przez papieża Piusa X, a następnie kanonizowany przez
papieża Piusa XI (1925). Został ogłoszony patronem proboszczów (1929), a 150 lat po śmierci (2009) patronem
duchowieństwa katolickiego. Do grobu Świętego pielgrzymował w 1986 roku papież Jan Paweł II. Co roku do Ars
przybywa około 450 tys. pielgrzymów.
Program duszpasterski ks. Jana Vianneya można zawrzeć
w kilku punktach:
* Być człowiekiem modlitwy i Eucharystii: ludzie, wśród
których posługiwał byli pod wrażeniem jego przyjaźni i
zjednoczenia z Bogiem. Sam Jan Vianney powtarzał, że
nie ma nic większego niż Msza święta.
* Celem życia - zbawienie ludzi: W 1818 roku Jan Vianney,
udając się do Ars, poprosił o wskazanie drogi przypadkowo spotkanemu chłopcu słowami: Wskaż mi drogę do Ars,
a ja wskaże ci drogę do Nieba - słowa te stały się mottem
przewodnim życia ks. Vianney'a.
* Męczeństwo konfesjonału: Jan Vianney posługiwał w
konfesjonale do 17 godzin dziennie. W ostatnim roku życia
skorzystało z jego posługi około 100 000 wiernych.
* Wrażliwość na potrzeby społeczne parafian: Jan Vianney, oprócz posługi sakramentalnej, głosił potrzebę walki
z tym wszystkim, co może zniszczyć życie rodzinne parafian (alkohol, przemoc, egoizm). Sam, żyjąc ubogo, uwrażliwiał mieszkańców na potrzeby biednych.

9:00 - +Bronisława i Czesław Szostakowscy
9:00 - +Stanisław 31r.ś. Ryszard Dębski, Jan, Janina Aleksander Grzymkowski, Tadeusz Agnieszka
12:00 - za parafian

12:00 - +Albin Matulewicz (kol. rocz. śm.)
19:00 - w 5 ur. Helenki o Boże bł. op. Maryi
Maćkowa Ruda: 10:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich, Pietkiewiczów dusze w czyśćcu cierp.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Patrycja i Paweł Zawadek,
Zuzanna i Patryk Zdancewicz,
Izabela i Gerard Hernando Ruiz,
Klaudia i Karol Jegliński.
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

