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sprzyja to rozwojowi duchowemu; że
żyjąc na granicy
dwóch
światów
O ŚW. TERESIE Z AVILI
tkwi w martwym
- MISTYCZCE, MYŚLICIELCE I REFORMATORCE
punkcie, a poświęWŁODZIMIERZ MAJCHEREK / Gość Niedzielny 12/2002
cenie się Bogu jest
Pochodziła z Avili — kastylijskiego miasta położonego połowiczne. Po latach poszukiwań odpowiedź na owe
na północny zachód od Madrytu. Była wielką mi- wewnętrzne dylematy znalazła w „Wyznaniach” św.
styczką, ascetką i myślicielką. Twórczynią reformy Augustyna; „Gdym zaczęła czytać „Wyznania” — zanotowała w swoim pamiętniku — zdawało mi się, że
terezjańskiej.
Św. Teresa od Jezusa — bo o niej mowa — urodziła się widzę w nich własny swój obraz”. Jej nawrócenie
28 marca 1515 roku jako trzecia z dziesięciorga dzieci poczęło dopełniać się. Zrozumiała, iż wolę swoją
małżeństwa Alonsa Sancheza de Cepeda i Beatricze winna zjednoczyć z wolą Bożą, istnieć jedynie z Nim
de Ahumada. Panująca w domu atmosfera miłości i i w Nim. Odtąd z większym zapałem poświęcała się
głębokiej religijności od dzieciństwa rozwijała w modlitwie wewnętrznej. 29 czerwca 1559 roku przeżyprzyszłej świętej pragnienie Boga. Już jako siedmio- ła pierwszą umysłową wizję Chrystusa. Wizje powtaletnia dziewczynka wraz z młodszym bratem Rodry- rzały się. W rok później nastąpiło przebicie serca
giem postanowiła opuścić dom i udać się do kraju Teresy. Akt ten miał charakter wyłącznie duchowy.
Maurów, aby ponieść śmierć męczeńską. Dzieci odna- Choć — jak twierdziła — i ciało miało w nim znaczny
lazł wuj Franciszek. Z biegiem lat jej zapał religijny udział (wnikliwi badacze dostrzegają ślad rany
począł wygasać. Jako dorastająca panienka, Teresa w sercu świętej, przechowywanym w Alba de Torswe zainteresowania skierowała ku życiu i rado- mes). Ze swych wewnętrznych przeżyć zwierzała się
ściom, jakie ze sobą niesie. Namiętnie czytywała jedynie swoim spowiednikom, ci jednak nie zawsze
modne wówczas powieści rycerskie. Przeżyła też wiedzieli, jak się mają do nich ustosunkować...
niewinny flirt z jednym ze swych licznych kuzynów. Jesienią 1560 roku narodził się pomysł założenia
Dopiero interwencja ojca, który odesłał ją na wycho- klasztoru, który opierałby się na pierwotnej surowej
wanie do sióstr augustianek w Avili pohamowała regule z Góry Karmel. Ze względu na szalejące w
młodzieńczy temperament. W klasztorze została Europie wojny religijne i napiętą sytuację w samej
oddana pod opiekę siostry Marii de Briceńo. Owa Avili, przygotowania do otwarcia pierwszej fundacji
świątobliwa niewiasta miała na nią wielki wpływ. Nic organizowano w tajemnicy. Wreszcie po wielu trudwięc dziwnego, że w tak sprzyjających warunkach nościach udało się założyć pierwsze zgromadzenie
pragnienie poznania Boga odezwało się na nowo i ze sióstr karmelitanek bosych. 24 sierpnia 1562 roku
wzmożoną siłą. Niestety, po rocznym pobycie na Teresa wraz z kilkoma innymi mniszkami wprowadzipensji u augustianek, z powodu choroby zmuszona ła się do nowo założonego klasztoru św. Józefa w
była powrócić do rodzinnego domu. Długo zastana- Avili. Nie był to jednak koniec problemów. Władze
wiała się nad wyborem drogi życiowej. W końcu, po kościelne i miejskie postawiły ją przed sądem, oskartrzech latach wewnętrznych zmagań i narastającego żając o nielegalne założenie klasztoru i złamanie
niepokoju, świtem 2 listopada 1535 roku zastukała do ślubów posłuszeństwa. Teresą zaczęła interesować
furty karmelitanek w Avili. W owym czasie reguła się inkwizycja. Dopiero interwencja króla Filipa II
tego zakonu nie była surowa. Mniszki długie godziny zamknęła całą sprawę.
spędzały w rozmównicy na spotkaniach z rodziną
(Ciąg dalszy na stronie 3)
i przyjaciółmi. Teresa zdawała sobie sprawę, że nie
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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Po ludzku patrząc, trąd był chorobą nieuleczalną, wyrokiem śmierci. Można było
jedynie czekać na cud. Takiego cudu oczekiwało od Jezusa dziesięciu trędowaUzdrowienie Naamana
2 Tm 2, 8-13 Jeśli trwamy tych, którzy z pewnością słyszeli już wcześniej, że Jezus jest w stanie uzdrawiać,
w cierpliwości, będziemy wskrzeszać, chodzić po wodzie, wypędzać demony. Przyszli zatem do Niego
z wiarą i nadzieją na ratunek. A On zamiast ich uleczyć, kazał im udać się do
królowali z Chrystusem
Jerozolimy i pokazać się kapłanom. Po co? Gdyż zgodnie z Prawem Izraela,
Łk 17,11-19 Wiara uzdroto jedynie kapłani mieli możliwość autorytatywnego stwierdzenia, czy ktoś jest
wionego cudzoziemca
jeszcze chory, czy też może już powrócić do społeczności zdrowych. Kapłan nie
leczył, on jedynie stwierdzał fakt zdrowia lub choroby. Tylko po co iść
do Jerozolimy, skoro oni są nadal trędowaci? Jezus zażądał od nich wielkiej wiary i zaufania. Okazali je
i w drodze zostali oczyszczeni. Jednak wyłącznie jeden z nich powrócił natychmiast po odzyskaniu zdrowia,
by „oddać chwałę Bogu”, czyli podziękować. Może dlatego powrócił, że był Samarytaninem i nie obchodziły
go żydowskie zwyczaje prawne? Ale przecież i pozostali mogli powrócić i podziękować, skoro tylko wypełnili
obowiązek pokazania się kapłanom w Jerozolimie. A jednak tego nie uczynili. A czy my potrafimy podziękować Bogu i ludziom za otrzymane dary lub wyświadczone nam dobro?
ks. Wojciech Michniewicz

2 Krl 5,14-17

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

Gdy czas odejścia Jezusa Chrystusa z
tego świata już się przybliżył, zapowiedział On Apostołom „innego Pocieszyciela” (J 14,16). Jan ewangelista,
obecny tam, pisze, że podczas wieczerzy paschalnej, która poprzedziła
dzień męki i śmierci, Jezus przemówił
do nich w takich słowach: „A o cokolwiek prosić
będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był
otoczony chwałą w Synu (...). Ja zaś będę prosił Ojca,
a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze — Ducha Prawdy” (J 14,13.16 n.).
Tego właśnie Ducha Prawdy nazywa Chrystusa Parakletem. Parakletos zaś znaczy „Pocieszyciel”, a znaczy również „Orędownik” lub „Rzecznik”. Chrystus
nazywa Ducha Prawdy „innym” Pocieszycielem, drugim, gdyż On sam, Jezus Chrystus jest pierwszym
Pocieszycielem (por. 1 J 2,1); pierwszym nosicielem i
dawcą Dobrej Nowiny. Duch Święty przychodzi po
Nim i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny
zbawienia kontynuować w świecie przez Kościół. O
tej kontynuacji swego dzieła przez Ducha Świętego
mówi Chrystus kilkakrotnie w czasie tej samej rozmowy pożegnalnej, przygotowując Apostołów, zgromadzonych w Wieczerniku, do swego odejścia przez
mękę i śmierć krzyżową.

Słowa, do których tutaj będziemy się odwoływać,
znajdują się w zapisie Ewangelii Janowej. Każde
z nich dodaje jakąś nową treść do tej samej zapowiedzi i obietnicy. Równocześnie zaś są one wewnętrznie ze sobą powiązane, nie tylko perspektywą tych
samych wydarzeń, ale równocześnie perspektyw
tajemnicy Ojca, Syna i Ducha Świętego, która nigdzie
może w Piśmie Świętym nie znajduje tak szczególnego wyrazu, jak właśnie tutaj.
Oto Chrystus mówi z kolei: „A Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja
wam powiedziałem” (J 14,26). Duch Święty będzie
Pocieszycielem Apostołów oraz Kościoła, jako stale
obecny wśród nich — choć niewidzialny — Nauczyciel
tej samej Dobrej Nowiny, co Chrystus. „Nauczy”
i „przypomni” — to znaczy nie tylko, że w sobie właściwy sposób będzie nadal pobudzał do rozpowszechniania Ewangelii zbawienia, ale znaczy także,
iż będzie dopomagał we właściwym zrozumieniu
treści Chrystusowego Orędzia, że zapewni mu ciągłość i tożsamość wśród zmieniających się warunków i okoliczności. Duch Święty sprawi więc, że
w Kościele trwać będzie zawsze ta sama Prawda, jaką
Apostołowie usłyszeli od swego Mistrza.
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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.
Zapraszamy do modlitwy różańcowej (godz. 18:00 w dni
powszednie, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00) z
prowadzeniem przez poszczególne grupy i miejscowości.
• Za tydzień w niedzielę rocznica wyboru Kard. Wojtyłę na
Stolicę Piotrową i Dzień Papieski. Ofiary do puszek na
fundusz stypendialny „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. O godz.
11:40 młodzież przedstawi montaż słowno-muzyczny, a po
Mszy koncert Szkoły Muzycznej z Suwałk.
• W tym tygodniu: piątek Dzień Edukacji, pamiętajmy w
modlitwie o nauczycielach, w sobotę kolejna pielgrzymka
piesza z Suwałk do Wigier, rozpoczęcie o godz. 12:00 przy
par. św. Aleksandra.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 1200 zł (wkład własny
parafii ok. 80 000. zł na prace: część muru oporowego od
strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza

królewskiego). Dziś ofiary na fundusz remontowy.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji pokoju na świecie oraz różaniec o godz. 18:00 (niedziela w
miesiącu październikowym po Mszy o 9:00). Jest już nowa
rozpiska na kolejne miesiące. Intencja na październik: o
szybkie zakończenie konfliktu i trwały pokój we wschodniej Ukrainie.
• W sobotę 22.X w Wigrach odbędzie się dzień skupienia
dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Zapisy i
informacje w recepcji.
• Możemy już składać kartki na wypominki za naszych
zmarłych, których będziemy polecać w modlitwie różańcowej (od 2.XI). Prosimy o wyraźne wypisywanie i podanie
miejscowości. Sprzątanie cmentarza zaplanowane jest na
29.X, prosimy mieszkańców Leszczewa.
• Rozpoczynamy katechezę dla dorosłych, która odbywać
się będzie w poszczególnych miejscowościach naszej
(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - w 10 r. ślubu o Boże bł. op. Maryi dla Ewy i Jana ich
dzieci
9:00 - +Zygmunt Bierdzio 3r. śm.
12:00 - za parafian
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.8)
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Feliksa, Aleksander, Bożena, Adrian, +r. Świackich i Hołubowiczów
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 9)
18:30 - o zdrowie Boże bł. dla całej rodziny Ekiert
18:30 - +Michalina i Franciszek Żynda
11/10 Wtorek
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 10)
18:30 - o zdrowie Boże bł. dla Urszuli i całej rodz.
18:30 - +Krystian Ołownia 9m. (od r.Aleksandrowiczów)
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 11)
18:30 - o zdrowie Boże bł. dla wnucząt: Amelii, Szymona,
Wiktora, Piotra, Mikołaja
18:30 - +Irena Bobrowska
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 12)
7:30 - +Janina z r. Czupryńskich
18:30 - dziękcz. za 60 lat życia i emeryturę Wiesławy o Boże
bł. dla niej i Ireneusza

18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i: 1. o szczęśliwą
operację i Boże bł. dla Teresy (im.); 2. Boże bł. op. Maryi
dla wnuka Franka z ok. 18ur; 3. +Jagna Wróblewska (od
siostry Danuty z rodz.); 4. +Józef i jego rodzice;
5. +Jadwiga Wierzbicka (od siostry Zofii)
7:30 - o potrzebne łaski dla Michała, Tomasza, Stefani i ich
najbliższych
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 13)
18:30 - o Boże bł. dla Jadwigi Andruszkiewicz i łaskę zbawienia dla Edwarda
18:30 - +Wacław Wasilewski 26 r.śm. i +r. Wasilewskich
7:30 - +Sławomir Krajewski (g.14)
10:00 - +Gabriela, Wacław, Teresa
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach
powierzonych
18:30 - za Różę Różań. Św. Teresy Boże bł.
18:30 - +Teresa Jeromin
9:00 - +Janusz Domysławski
9:00 - +Leonarda i +z r. Krupińskich
12:00 - za Katarzynę i Ferdynanda Ostrowskich z ok. 25r.
ślubu Boże bł. dla nich i całej rodz.
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.15)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Zofia 32r.śm. Marian 10r.śm. Świaccy

BIULETYN
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Św. Teresa z Avila
(Ciąg dalszy ze strony 4)

Przez kilka lat żyła wraz ze współsiostrami pogrążona
w odosobnieniu i modlitwie. W tym okresie pisała
swoją „Autobiografię” i „Drogę do Doskonałości”.
W roku 1567 gościł w Avili ojciec Rubeo, generał zakonu karmelitów. Pragnął on poznać Teresę. Ich
spotkanie zaowocowało ideą rozszerzenia fundacji
na inne miasta, jak również założenia męskiego
zgromadzenia karmelitów bosych. Tak rozpoczął się
nowy, najpełniejszy etap jej życia. Przez piętnaście
lat będzie niezmordowanie przemierzała drogi Kastylii i Andaluzji, zakładając nowe klasztory. Czasem
odbywało się to wręcz spontanicznie; otrzymywała
zezwolenie i, nie mając pieniędzy, ruszała w drogę,
w towarzystwie dwóch lub trzech sióstr. Przybywszy
na miejsce, wynajmowała, kupowała, negocjowała,
co w rezultacie owocowało powstaniem kolejnego
konwentu. Łącznie na terenie Hiszpanii założyła
36 nowych klasztorów. Kiedy w 1567 roku przebywała
w Medina del Campo, spotkała tam Jana od Krzyża.
Za namową Teresy ojciec Jan i ojciec Antoni od Jezusa 28 listopada 1568 założyli pierwszy klasztor Karmelitów Bosych. A gdy została mianowana przeoryszą swego dawnego klasztoru Wcielenia w Avili,
poprosiła Jana od Krzyża, by został spowiednikiem
jej podopiecznych. W tym okresie ten wielki mistyk
napisał słynną „Noc Ciemną”. Niestety, w 1576 roku
szalejąca zawierucha omal nie zniweczyła reformy
terezjańskiej. Teresie zakazano prowadzenia dalszej
działalności, natomiast ojca Jana uwięziono w klasztorze Karmelitów reguły złagodzonej w Toledo. Represje zakończyły się dopiero w czerwcu 1580 roku
powstaniem odrębnej prowincji karmelitów bosych.
Teresa od Jezusa zmarła 4 października 1582 roku,
podczas wizytowania fundacji w Alba de Tormes.
Przez całe życie niesiona była pragnieniem ujrzenia
Boga i śmierć przyszła do niej jako spełnienie długiego oczekiwania.

Odeszła do wieczności:
+Jadwiga Wierzbicka

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

9-31.X.2022

PORZĄDEK
MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
09. Ojcowie i Mężczyźni
10. Rosochaty Róg
11. Aleksandrowo i Wysoki Most
12. Leszczewek
13. Remieńkiń
14. Koło Róż. św. Rodziny
15. Koło Róż. św. Teresy
16. Młodzież Bierzmowana
17. DNNUJ; 18. Domowy Kościół; 19. Koło Róż. św. Rity;
20. Żubrówka Stara i Nowa; 21. Leszczewo; 22. Koło Róż.
św. JPII; 23. Matki i kobiety; 24. Akcja Katolicka; 25.
Cimochowizna; 26. Mikołajewo; 27. Piertanie i Królówek;
28. Koło Róż. Św. Michała; 29. Czerwony Folwark; 30.
Dzieci od I Komunii; 31. Koło Róż. Św. Józefa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE — cd. ze str. 2
parafii w II środę miesiąca o godz. 19:30. Ks. Henryk przybędzie do jednej z rodzin, która zechce użyczyć swego
domu mieszkańcom na czas katechezy. Prosimy, aby
takie spotkanie odbywało się bez poczęstunków, kolacji
zarówno dla księdza, jak i uczestników. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12.X w Maćkowej Rudzie 37C u Państwa Sawickich.
• Zapraszamy do grupy postu i modlitwy w intencji naszej
Parafii. Takie duchowe wsparcie parafii polegać będzie
na tym, że każdy wybierze sobie jeden dzień w miesiącu
(oprócz niedziel i uroczystości) w którym podejmuje post
o chlebie i wodzie, bądź inny post łącząc go z intensywniejszą modlitwą tego dnia. Nie będzie to post pod sankcją grzechu, gdyby ktoś zapomniał danego dnia. Będzie
się też można zamienić datą z inna osobą, gdy zaistnieje
taka potrzeba. Proponujemy taka formę na rok, a chętni
będą mogli pozostać na kolejny rok. Zapraszamy te osoby, które jeszcze nie przynależą do żadnej wspólnoty
parafialnej. Osoby już zaangażowane mogą zawsze podjąć taki post indywidualnie. Koordynatorem będzie ks.
Henryk, do niego prosimy się zapisywać i zgłaszać po
szczegółowe informacje.
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10 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.

