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gotowań do późniejszej misji.
Ojciec Pio – Stygmatyk
W piątek, 20 września 1918 roku,
CZŁOWIEK, KTÓRY STAŁ SIĘ MODLITWĄ Ojciec Pio udał się po Mszy świętej
Andrzej Sujka, KAI / (fragment artykułu ze strony: Stacja7.pl)
na chór, by tam odprawić dziękczynienie przed Krucyfiksem. Ponad
Ojciec Pio zadziwił cały świat swoim niezwykłym życiem godzinę siedział skulony na drewnianej ławce i kontemi gorącą wiarą. Krzyż Zbawiciela stał się dla niego szkołą plował oblicze Ukrzyżowanego. Wtem zobaczył tajemnikapłaństwa i źródłem miłości wobec ludzi, których czą postać, której „ręce, nogi, klatka piersiowa, ociekały
spowiadał, uzdrawiał i pocieszał. Kościół katolicki krwią”.
wspomina go 23 września.
„Ogarnął mnie stan jakiegoś spoczynku, podobny do
Ojciec Pio zadziwił cały świat swoim niezwykłym życiem słodkiego snu – zapisał Ojciec Pio. – Wszystkie zmysły
i gorącą wiarą. Przede wszystkim był – tak samo jak inny wewnętrzne i zewnętrzne, jak również same władze
stygmatyk, święty Franciszek – żywym obrazem Chrystu- duszy pogrążyły się w odpoczynku nie do opisania. Przy
sa Ukrzyżowanego. Krzyż Zbawiciela stał się dla niego tym wszystkim wokół mnie i we mnie panowała całkoszkołą kapłaństwa i źródłem miłości wobec ludzi, któ- wita cisza, natychmiast nastąpił wielki pokój i zgoda na
rych spowiadał, uzdrawiał i pocieszał. Był spowiedni- całkowite wyrzeczenie się wszystkiego oraz wytchnienie
kiem, którego Bóg obdarzył łaską przenikania ludzkich w nieszczęściu. Wszystko to wydarzyło się w okamgniesumień. Kiedy odprawiał Mszę świętą, wszyscy wiedzieli, niu. A w czasie gdy to wszystko się działo, zobaczyłem
że na ołtarzu rzeczywiście dokonuje się wielka tajemni- przed sobą tajemniczą postać, podobną do tej, którą
ca wiary. Otrzymał dar bilokacji i poznania języków widziałem wieczorem 5 sierpnia, różniącą się tylko tym,
obcych, których nigdy nie studiował. Przewidywał przy- że z jej dłoni, stóp i boku ściekała krew. Jej wzrok mnie
szłość, uzdrawiał słowem, dotykiem, a także na odle- poraził, tego co czułem w tym momencie w sobie, nie
głość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem umiałbym opowiedzieć. Czułem, że umieram, i byłbym
Matki Bożej. Nie wypuszczał z rąk różańca. Toczył zwy- umarł, gdyby nie zainterweniował Pan, podtrzymując
cięskie boje z szatanem.
moje serce, które czułem, że wyskakuje z piersi. Obraz
Urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie koło Bene- postaci zniknął, a ja zobaczyłem, że dłonie, stopy i bok
wentu w południowych Włoszech. Na chrzcie otrzymał były zranione i ściekała z nich krew. Proszę sobie wyobimię Franciszek. 6 stycznia 1903 roku zgłosił się do razić, jakiej udręki doświadczyłem wtedy i jakiej doklasztoru kapucynów w Morcone. 22 stycznia tegoż roku świadczam ciągle prawie każdego dnia. Rana serca
Uważał, że apostolat modlitwy jest najwyższym aposto- broczy krwią, zwłaszcza od czwartku wieczorem aż do
latem, jaki można wypełniać w Kościele. Dlatego, gdy w soboty. […] Umieram z bólu z powodu udręki i zamiesza1942 roku Pius XII wezwał cały Kościół do ożywienia nia, jakie potem nastąpiły, a których doświadczam w
chrześcijaństwa poprzez modlitwę, Ojciec Pio zaczotrzy- swej duszy. Boję się, że umrę z wykrwawienia, jeśli Pan
mał habit zakonny i nowe imię – brat Pio. W roku 1907 nie wysłucha jęków mojego biednego serca”…
złożył śluby wieczyste. W sierpniu 1910 roku otrzymał W roku 1918 Ojciec Pio przeżył jeszcze doświadczenie
święcenia kapłańskie.
„włóczni w sercu”. Tak o tym napisał: „Od kilku dni odMłody kapłan cieszył się opinią pobożnego mnicha, lecz czuwam w sobie rzecz podobną do żelaznej włóczni,
w pierwszych latach życia zakonnego niczym się spe- która od dolnej części serca przechodzi aż pod prawą
cjalnie nie wyróżniał. Przełożeni mieli z nim sporo kło- łopatkę w kierunku poprzecznym. Powoduje ostry ból i
potu. Ciągle niedomagał, a lekarze nie umieli zdiagnozo- nie pozwala mi na chwilę wytchnienia: cóż to może być?
wać jego choroby. W latach 1909–1916 musiał kilkakrot- To nowe zjawisko zacząłem odczuwać po ponownym
nie wyjeżdżać do rodzinnego domu, gdyż tylko w Pietrel(Ciąg dalszy na stronie 3)
cinie odzyskiwał siły. Dziś wiemy, że był to okres przy-
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Pewien nieuczciwy zarządca defraudował majątek swego pana. Kiedy sprawa
Am 8,4-7
wyszła na jaw, został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Ale wcześniej postanowił
Bóg ukarze gnębicieli
ubogich
raz jeszcze naruszyć prawo kosztem swego pana, obniżając zobowiązania jego
wierzycieli. Zyskał przez to przyjaciół, ale postąpił kolejny raz nagannie. Pan
1 Tm 2, 1-8
owego zarządcy (nie Jezus!), chociaż poniósł nowe straty, pochwalił go za jego
Wspólne błagania
za wszystkich ludzi
przebiegłość i przemyślność. A co Jezus na to? A Jezus w oparciu o tę historię
zauważa smętnie, że synowie tego świata mają, niestety, w sobie więcej zaradŁk 16,1-13
ności i zapobiegliwości w sprawach doczesnych, materialnych, aniżeli synowie
Nie możecie służyć
Bogu i Mamonie
światłości (czyli Jego uczniowie) w sprawach duchowych. Stąd też płynie zachęta
Jezusa skierowana do Jego uczniów, aby potrafili czynić sobie przyjaciół wykorzystując te dobra materialne, które posiadają. Żeby czynili to uczciwie i hojnie. Żeby w czynieniu dobra
byli przebiegli i sprytni jak węże, ale niewinni jak gołębie. Ostatecznie przecież wszelkie dobra materialne –
jak komentuje Jezus – są rzeczą drobną w porównaniu z Królestwem niebieskim. To ono jest tym
„prawdziwym dobrem” i do tego „własnym”, które czeka na uczniów Jezusa.
ks. Wojciech Michniewicz

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I

Jeśli Kościół jest sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, to
jest nim w Jezusie Chrystusie, w którym
to zjednoczenie jest pełną rzeczywistością zbawczą. Jest nim w Jezusie Chrystusie: za sprawą Ducha Świętego. Pełnia
owej zbawczej rzeczywistości, jaką jest
w dziejach człowieka na ziemi Chrystus, rozprzestrzenia
się w sposób sakramentalny w mocy Ducha-Parakleta. W ten sposób jest On „innym Pocieszycielem”, nowym
Pocieszycielem, gdyż przez Jego oddziaływanie Dobra
Nowina przyobleka się w ciało ludzkich serc i sumień
i rozszerza się w historii. We wszystkich tych wymiarach
Duch Święty daje życie.
Gdy używamy słowa „sakrament” w odniesieniu do Kościoła, winniśmy pamiętać, że tekst soborowy odróżnia
sakramentalność Kościoła od tej, jaka jest właściwa Sakramentom w ścisłym znaczeniu, mówi bowiem: „Kościół
jest niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem”. Ale to, co zasługuje na uwagę i co wypływa z analogicznego sensu, w
jakim to słowo jest użyte w obu wypadkach, to związek
Kościoła z mocą Ducha Świętego, który jedynie daje
życie: Kościół jest znakiem i narzędziem obecności i
działania Ducha Ożywiciela.
Sobór Watykański II dodaje, iż Kościół jest „sakramentem

(...) jedności całego rodzaju ludzkiego”. Chodzi o tę jedność, jaką rodzaj ludzki — sam w sobie wielorako zróżnicowany — ma od Boga i w Bogu. Jedność ta zakorzenia
się przede wszystkim w tajemnicy stworzenia, z kolei zaś
uzyskuje nowy wymiar w tajemnicy Odkupienia, w odniesieniu do powszechnego zbawienia. Ponieważ Bóg chce,
ażeby „wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2,4), dlatego Odkupienie ogarnia wszystkich ludzi, a poniekąd całe stworzenie. W tym samym też
uniwersalnym wymiarze Odkupienia działa, w mocy „odejścia” Chrystusowego, Duch Święty stąd Kościół, zakorzeniony przez swą własną tajemnicę w trynitarnej ekonomii
zbawienia, ma prawo rozumieć siebie jako „sakrament
jedności całego rodzaju ludzkiego”. Kościół wie, że jest
nim dzięki mocy Ducha Świętego; jest znakiem i narzędziem tej mocy w realizacji zbawczego planu Boga.
W ten sposób urzeczywistnia się owa „kondescendencja”
nieskończonej Miłości trynitarnej: przybliżanie się Boga,
który jest Duchem niewidzialnym, do świata, który jest
widzialny. W Duchu Świętym Bóg Trójjedyny udziela się
człowiekowi od początku poprzez swój „obraz i podobieństwo”. Pod działaniem zaś tego samego Ducha człowiek,
a przez człowieka świat stworzony, odkupiony przez
Chrystusa przybliża się do swoich ostatecznych przeznaczeń w Bogu.
Dominum et Vivificantem 64
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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. Dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dziękujemy dla O. Józefa Witko za przeprowadzone rekolekcje.
•W tym tygodniu: w poniedziałek Koronka do Ducha
Św. a po mszy spotkanie AK. W czwartek Nowenna do
Matki Bożej. W niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy na
wspólną adorację w intencji pokoju.
•Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od ofiarodawców, których
polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 300zł
(wkład własny parafii ok. 80tyś. zł na prace: część
muru oporowego od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza królewskiego). Za tydzień taca
na WSD w Ełku.
•Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie oraz różaniec w języku polskim o

godz. 17.15 (w niedziele 18.15). Intencja na wrzesień: za
rządzących oraz osoby odpowiedzialne za politykę i
sprawy społeczne, aby w duchu dialogu, z pokorą i
wytrwałością, stawały się budowniczymi pokoju.
•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 - 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
7:30 - + Ryszard Dębski (g. 19)
18:30 - +Maria Gościńska (urodzinowa)
18:30 - +Antoni Koncewicz 9m. po śm.
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 20)
18:30 - +Maria Krawczuk 10m. po śm. (od Siostrzeńca
Dariusza z rodz.)
18:30 - +Wacław Bielecki 10m. po śm. (od Alicji z rodz.)
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 21)
18:30 - +Helena, Franciszek z r. Bobrowskich oraz dzieci
+Jan, Anna, Stefan

7:30 - + Ryszard Dębski (g. 22)
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. +Marcin Żukowski 6m. po śm. (od Fundacji)
2. +Henryk Żukowski (od Fundacji)
3. +Helena Opanowska 3r. śm.
4. +Heliodor Chałko, Tadeusz Łukowski, z rodz. Chałko i
Łukowskich
7:30 - zdrowie, Boże bł. w gospodarstwie rodz. Lipskich
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 23)
18:30 - +Teodora Wasilewska 30 dz. po śm.

7:30 - +Irena Sutkowska 4m. po śm. (od r. Biziewskich)
11:00 - chrzest: Wiktor
16:00 - ślub: Anna i Czesław
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 24)
18:30 - +Henryk Żukowski 30 dz. po pogrzebie
9:00 - +Ryszard Dębski (g. 25)
9:00 - +Władysława Tarasiewicz (od r. Molek)
12:00 - za parafian
12:00 - +Heliodor Chałko, z r. Chałko
17:00 - Adoracja w int. pokoju
19:00 - +Jakub Giejsztorewicz
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Ryszard Mieszczański
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

ukazaniu się tej samej tajemniczej postaci w dniach 5 i 6
sierpnia, i 20 września”.
„Cały płonę ogniem Jego miłości”
Dla przełożonych cała sprawa stygmatów Ojca Pio była
wielce kłopotliwa. Najpierw liczyli, że one znikną. Później
wezwali lekarzy specjalistów. We wrześniu 1919 roku
sprawą zajął się profesor Jerzy Festa, który stwierdził:
„Ręce są przebite na wylot; otwór jest taki, że można
przez niego zobaczyć to, co znajduje się na drugiej stronie. Dłoń można tylko przymknąć z wielkim wysiłkiem i
nie całkowicie. Na stopach są okrągłe rany. Ciągle sączy
się z nich krew, która moczy buty. Naciśnięcie tych ran
palcem sprawia bardzo silny ból. Na lewym boku klatki
piersiowej jest zranienie w formie odwróconego krzyża.
Dłuższy odcinek ma siedem centymetrów, a krótszy pięć.
Z tej rany sączy się więcej krwi aniżeli z innych. Ojciec
ma ją zawsze zabandażowaną i co parę godzin zmienia
opatrunek, który przemięka krwią”.
Znamienną cechą stygmatów było to, że nie podlegały
fizjologicznym prawom zwykłych ran. Nie dały się zaleczyć, nie ropiały, nie przechodziły stanów zapalnych i
zazwyczaj wydawały delikatny zapach kwiatów. Pozostały otwarte i krwawiące przez pół wieku. Zaczęły się
zasklepiać i zanikać w roku 1966. Najpierw zagoiły się
stopy i bok. Latem 1968 roku zanikły rany dłoni po zewnętrznej stronie. 22 września 1968 roku Ojciec Pio odprawił swoją ostatnią Mszę świętą. Wtedy był jeszcze
widoczny stygmat na lewej dłoni. Następnego dnia stygmatyk z San Giovanni Rotondo zmarł. Ostatni strup odpadł w chwili śmierci. Po ranach nie pozostały najmniejsze blizny.
Sens stygmatów oddają słowa samego Ojca Pio: „Jezus
tak bardzo zakochał się w moim sercu, że sprawia, iż
cały płonę ogniem Jego miłości”.
Poprzez cierpienia pięciu ran Święty uczestniczył w
sposób heroiczny w męce Zbawiciela. Przez pół wieku
zanurzał w ranach Chrystusa całe swoje życie. W nich
odnajdywał nadzieję na drogach swego wyczerpującego
posługiwania kapłańskiego. Jego życie było na przemian cierpieniem i błogosławieństwem. Można powie-

Do Kościoła świętego
przez sakrament Chrztu został przyjęty:
Tadeusz Górski

Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

dzieć, że odsłaniał niebo. Upodabniając się stale do
Chrystusa Ukrzyżowanego, potwierdzał nieosiągalną dla
nas prawdę, że maksymalne cierpienie może być maksymalną radością. Nie prosił Boga o widoczne stygmaty.
Przeciwnie, próbował się targować z Panem Jezusem,
aby zostały mu odebrane. Ten fakt jest znamienny, gdyż
oznacza, że źródłem łaski stygmatów nie mogą być
jakiekolwiek wysiłki ascetyczne – co najwyżej dobrym
podglebiem – a jedynie decyzja samego Boga, z którym
mistyk jest duchowo zjednoczony. Teologowie mówią:
stygmatyk Ojciec Pio znalazł się na najwyższym poziomie łaski wlanej.
Msze Ojca Pio
Eucharystia była dla niego – jak przypomniał Jan Paweł
II podczas swego pobytu w San Giovanni Rotondo w dniu
23 maja 1987 roku – źródłem i szczytem, punktem oparcia oraz ośrodkiem całego życia i działania. Święty we
Mszy św. widział całą Kalwarię, przeżywał ją jako wstrząsającą tajemnicę Męki Pańskiej.
Przygotowanie do sprawowania codziennej Eucharystii
rozpoczynał w nocy, o drugiej trzydzieści. Był święcie
przekonany o konieczności ofiarowania Bogu pierwocin
wszystkiego. Przed świtem, o czwartej trzydzieści rano
przychodził do kościoła, gdzie już oczekiwały na niego
rzesze wiernych. Wszystkich przywiodła do San Giovanni
Rotondo jedna myśl: być jak najbliżej „ człowiekatajemnicy” i „świętego”, jak najbliżej kapłana upodobnionego do Chrystusa-kapłana.
Ksiądz Nello Castello zanotował niezwykłe wyznanie
Świętego: „W czasie Mszy przeżywam trzy godziny agonii
na krzyżu”. Włoski mistyk rozpoczynając Eucharystię
otrzymywał łaskę widzenia całej ziemi i nieba, a nie
tylko przenikania sumień pojedynczych osób – co działo
się przy kratkach konfesjonału. Gdy przystępował do
ołtarza, jego każdy krok naznaczony był cierpieniem i
wydawało się że wstępował na Kalwarię. Już w chwili
wypowiadania „Spowiadam się”… skupiał na ołtarzu
grzechy świata, brał na siebie przewinienia wszystkich.
Jego twarz przyjmowała wyraz całkowitego wyniszczenia. – Wyrok na grzesznika spada na mnie – mówił. […]
Całość na stronie: https://stacja7.pl/swieci/ojciec-pioczlowiek-ktory-stal-sie-modlitwa/

Sakrament małżeństwa zawarli:
Dominika i Radosław Kryjer
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

