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zniosła pierwsze święto, obchodzone przed
Niedzielą Palmową.
Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu
boleści Maryi. Są nimi: 1. Proroctwo Symeona
(Łk 2,34-35) ; 2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2,1314) ; 3. Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45); 4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim
nie wspominają); 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt
27,32-50; Mk 15,20b-37; Łk 23,26-46; J 19,17-30); 6. Zdjęcie
Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42);
7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27,57-61; Mk 15, 42-47; Łk
23,50-54; J 19,38-42)
Jest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała
jako Matka Zbawiciela. Nie wiemy, czy dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze kościelni
uważają to za rzecz oczywistą. Ich zdaniem, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem
Ducha Świętego odnośnie do rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela
świata, to również wiedziała o przyszłych cierpieniach
Syna. Inni pisarze, powołując się na miejsca, gdzie kilka
razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była
wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia i śmierci
Jej Syna.
Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana
Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie
do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury,
aby matka nie doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi.
Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest
Zbawicielem rodzaju ludzkiego.
Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym
nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu założycieli zakonu serwitów (w. XIII), św.
Bernardyna ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela pasjonistów (+1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał
imię zakonne Gabriel od Boleści Maryi (+ 1860). [....]
Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy
sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która
- jak nikt inny - była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA
PANNA BOLESNA
Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę
miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu" (Łk 2, 34a. 35).
Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania
Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica
Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym
Chrystusa, wiodącym przez krzyż.
Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla
uczczenia cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek
przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15
września—Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto
wprowadzono najpierw w Niemczech w roku 1423
w diecezji kolońskiej i nazywano je "Współcierpienie
Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci". Początkowo
obchodzono je w piątek po trzeciej niedzieli wielkanocnej. W roku 1727 papież Benedykt XIII rozszerzył je
na cały Kościół i przeniósł na piątek przed Niedzielą
Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako
Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle
w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej
cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać
serwici. Od roku 1667 zaczęło się ono rozszerzać na
niektóre diecezje. Pius VII w roku 1814 rozszerzył je na
cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary
mszał krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione
Beatae Virginis oraz drugą: De quinque doloribus B. M.
Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 roku i poznański z 1555 zawierają te Msze.
Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej, są w
pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z uroczystością Podwyższenia Krzyża
świętego. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego
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"Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień
Wj 32,7-11.13-14 Bóg
przebacza grzesznemu na rękę i sandały na nogi!" To prawda, że miłosierdzie Boże jest skandalem.
ludowi
Szczególnie, gdy patrzymy na nie jedynie z ludzkiej perspektywy. Wielu z nas
oczekuje od życia, od Boga, czystej sprawiedliwości. Raczej nie lubimy, gdy ktoś,
1 Tm 1,12-17 Chrystus
kto dopuścił się grzechu, otrzymuje kolejną szansę na poprawę. Niekiedy napawa
przyszedł na świat
zbawić grzeszników
nas to zazdrością. Dzisiaj Słowo Boże napomina w tym względzie każdego z nas
i wzywa do osobistego rachunku sumienia. Chrystus nie bagatelizuje grzechu.
Łk 15,1-32
On dokładnie wie, jakie są konsekwencje nieposłuszeństwa Bożej woli. Jezus
Radość z nawrócenia
grzesznika
z pewnością nie nawołuje do byle jakiego życia. Nie chodzi o życie w duchu haseł:
‘Róbta co chceta, bo i tak wam przebaczę’. Mamy żyć w bliskiej relacji z Bogiem,
szukać Jego woli i mądrze ją wypełniać. Nasza życiowa kondycja jest jednak dotknięta konsekwencjami
grzechu pierworodnego. To właśnie on sprawia, że nieraz błądzimy i poddajemy się pokusie. Stawiamy sobie
wtedy pytanie: Co teraz zrobić? Trzeba jak najszybciej odkryć, że Jezus pokonał nawet największy grzech.
W takich momentach warto dostrzec Dobrego Pasterza i Miłosiernego Ojca i rzucić się w Jego ramiona. Można
spytać: gdzie je odnaleźć? Odpowiedź brzmi: w najbliższym konfesjonale.
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

W nauczaniu samego Chrystusa ten
odziedziczony ze Starego Testamentu
obraz doznaje uproszczenia i pogłębienia
zarazem. Widać to może najlepiej na
przypowieści o synu marnotrawnym (Łk
15,11-32), w której słowo „miłosierdzie” nie
pada ani razu, równocześnie zaś sama
istota miłosierdzia Bożego wypowiedziana zostaje w sposób szczególnie przejrzysty. Służy temu nie samo słownictwo, jak w Księgach starotestamentalnych, ale analogia,
która najpełniej pozwala zrozumieć samą tajemnicę miłosierdzia, jakby głęboki dramat rozgrywający się pomiędzy
miłością ojca a marnotrawstwem i grzechem syna.
Ten syn, który otrzymuje od ojca przypadającą mu część
majątku i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich
stronach wszystko roztrwonić „żyjąc rozrzutnie”, to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego,
który po raz pierwszy utracił dziedzictwo łaski i sprawiedliwości pierwotnej. Analogia jest w tym miejscu bardzo
pojemna. Przypowieść dotyka pośrednio każdego złamania przymierza miłości, każdej utraty łaski, każdego grzechu. Mniej uwydatnia się w tej analogii niewierność całego
ludu Izraela, tak jak to miało miejsce w tradycji prorockiej,
ale również i tam sięga analogia marnotrawnego syna. Ten

syn „gdy wszystko wydał (...) zaczął cierpieć niedostatek”
tym bardziej, że „nastał ciężki głód w owej krainie”, do
której udał się, opuszczając dom ojcowski. I w tym stanie
rzeczy pragnął pożywić się czymkolwiek, bodaj tym, czym
„żywiły się świnie”, które podjął się pasać u „jednego
z obywateli owej krainy”. Ale nawet tego nikt mu nie chciał
podać.
Analogia wyraźnie przesuwa się ku wnętrzu człowieka.
Dziedzictwo, które otrzymał od ojca, było pewnym zasobem dóbr materialnych; jednakże ważniejsza od tych dóbr
była godność syna w domu ojca. Sytuacja, w jakiej się
znalazł wraz z utrata owych dóbr, musiała mu uświadomić tę właśnie utraconą godność. Nie myślał o tym
w przeszłości, wówczas kiedy domagał się od ojca swojej
część majątku, ażeby pójść z nią w świat. I zdaje się nie
uświadamiać sobie tego nawet i teraz, kiedy mówi do
siebie: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę”! Mierzy siebie miarą tych
dóbr, które utracił, których „nie ma”, podczas gdy najemnicy w domu jego ojca „mają”. Słowa te świadczą przede
wszystkim o stosunku do dóbr materialnych. A jednak
poza powierzchnią tych słów kryje się cały dramat utraconej godności, świadomość zmarnowanego synostwa.
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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 na cały tydzień. Bóg
zapłać Księżom Michalitom za obecność i przeprowadzenie peregrynacji św. Michała Archanioła w naszej parafii.
Wszystkim którzy pomogli przygotować i przeprowadzić
peregrynację. Otrzymamy kopię figury, która będzie odwiedzać nasze domy, abyśmy mogli wypraszać Boże
błogosławieństwo dla naszych rodzin. Dziękujemy ks.
Hieronimowi za pomoc duszpasterską.
• Dziękuje wszystkim którzy zaangażowali się w nowennę
różańcową w intencji powołań kapłańskich, poprze adorację i modlitwę różańcową. W sobotę rozpoczęcie Tygodnia Wychowania, modlitwy za dzieci, młodzież, wychowawców i Ojczyznę oraz Dzień Sybiraka i kolejna rocznica
napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
• W dniach 16-18.09 odbędą są rekolekcje o. Józef Witko
OFM o tematyce: Panie, ile razy mam przebaczyć? (Mt
18,21). Skorzystajmy z tego daru. W planie modlitwa uwielbienia i uzdrowienia, konferencje. Szczegóły i zapisy
w recepcji (tel. 508146007).
• W tym tygodniu: W czwartek święto Podwyższenia Krzyża św. zadbajmy o krzyża przy drogach i domach. Nowenna
do Matki Bożej o 18:00, na mszy poświęcenie krzyży.
W sobotę piesza pielgrzymka z Suwałk do Wigier rozpoczęcie o g.12:00 przy kościele św. Aleksandra. W sobotę o
17:00 poświęcenie nowego krzyża w Leszczewku.
• Sprostowanie dotyczące wieńców dożynkowych z naszej parafii, które dostały wyróżnienie, nie zajmując żadnego miejsca w konkursie na Dożynkach Diecezjalnych w

Lipsku. Dziękujemy mieszkańcom z Leszczewa i Mikołajewa, którzy podjęli trud wykonania i dla nas były najpiękniejsze.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 900zł (wkład własny parafii ok. 80tyś. 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 oraz różaniec w języku polskim i ukraińskim
o godz. 17:15 (w niedziele 18:15).
• Dzisiaj po mszy o 12:00 koncert Chóru i Orkiestry kameralnej pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy”. W piątek 16.09
o godz. 19:00 przy kościele na ul. Jana Pawła II 3 rozpocznie się kolejna edycja Kursu Alpha. W niedzielę 25.09
o godz. 12:00 przy parafii św. Piotra i Pawła rozpocznie
się Marsz dla Życia i Rodzin zakończony Festynem
w Parku Konstytucji.
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.
• Mszę św. dziękczynne za tegoroczne plony oraz o Boże
błog. dla mieszkańców poszczególnych wsi będą odprawione: za Burdeniszki 16.XI g. 18:30; za Maćkową Rudę
3.XII g. 16:00; za Mikołajewo 7.XII g. 18:30; za Cimochowiznę 8.XII g. 12:00; za Czerwony Folwark 10.XII g. 18:30.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - +Ryszard Dębski (g. 11)
9:00 - o Boże błog. op. Maryi dla Teresy i Mariusza Nowel
w kol. rocz. ślubu
12:00 - za parafian
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Krystyny i Jerzego oraz
dzieci
19:00 - +Andrzej Malinowski 8r. ś. o łaskę nieba
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Czesław, Halina, Tomasz z r.Świackich
7:30 - +Irena Bobrowska
7:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Barbary, Franciszka i Henryka
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 12)
18:30 - za Urszulę w 18 ur. Boże bł. dary Ducha św.

7:30 - +Ryszard Dębski (g. 13)
18:30 - +Jarosław Dzienisiewicz 9r. śm.
18:30 - +Krystian Ołownia 8m. po śm. (od r.Ziółkowskich)
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 14)
18:30 - +Marianna Smokowska 2r. śm.
18:30 - +Wacław i Romuald, z r. Żukowskich
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 15)
18:00 - Nowenna
18:30 - o Boże Miłosierdzie, op. Maryi w życiu osobistym,
małżeński, rodzinnym Janka i Agaty
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i - 1. +Zygmunt
25r. śm.; 2. +Helena i Fabian; 3. +Halina Cichanowicz
2m. po śm.; 4. +Ryszard 4r. śm. z r. Żylińskich

BIULETYN
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PARAFIALNY

„PANIE, ILE RAZY MAM PRZEBACZYĆ?”

(MT 18,21)

REKOLEKCJE PROWADZI O. JÓZEF WITKO OFM
POKAMEDULSKI KLASZTOR W WIGRACH 16-18.09.2022
16:30 - Modlitwa uwielbienia
17:00 - Konferencja
18:00 - Kolacja
19:30 - Msza św.
20:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem
08:00 - śniadanie
09:00 - modlitwa uwielbienia
09:30 - konferencja
10:30 - kawa/herbata
11:30 - konferencja
13:00 - obiad
15:00 - koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 - konferencja

Do Kościoła świętego
przez sakrament Chrztu została przyjęta:

Maria Turowicz

Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

16:00 - kawa/herbata
16:30 - kolacja
18:30 - Msza św.
20:00 - Modlitwa o uzdrowienie zakończona Apelem Maryjnym

08:30 - śniadanie
10:30 - Modlitwa uwielbienia
11:00 - konferencja
12:00 - Msza św.
13:30 - obiad i zakończenie
Informacje i zgłoszenia w Recepcji:
tel. 508-146-007

Odszedł do wieczności:
+Stanisław Buczyński

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

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 16)
18:30 - za Urszulę z ok. ur. Boże bł. op. Maryi
18:30 - za Mariusza i Katarzynę, ich dzieci o Boże błog.
opiekę Maryi
19:30 - za uczestników rekolekcji
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 17)
16:30 - ślub: Dominika i Radosław
17:00 - Leszczewek – poświęcenie Krzyża
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach
powierzonych
18:30 - za Feliksa w 4 ur. Boże bł. op. Maryi

9:00 - z ok. ur. Mariusza o Boże błog. op. Maryi dla niego i
całej rodz.
9:00 - +Ryszard Dębski (g. 18)
9:00 - +Janusz Domysławski
12:00 - w 16 ur. Pauliny Alboszta o Boże błog.
12:00 - +Ryszard Ćwikliński
19:00 - +Franciszek-Maciej Omilianowicz 20r. śm.
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian

Sakrament małżeństwa zawarli:
Paulina i Bartłomiej Orężak
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

