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Dwudziesta trzecia Niedziela Zwykła
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a (Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się
otworzą)
Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b) (Chwal, duszo
moja, Pana, Stwórcę swego)
Drugie czytanie: Jk 2, 1-5 (Bóg wybrał ubogich)
Ewangelia: Mk 7, 31-37 (Uzdrowienie głuchoniemego)

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA
14 września obchodzić będziemy w naszej parafii patronalne
święto naszej świątyni czyli uroczystość "Podwyższenia Krzyża
świętego". Z tego tytułu trochę historii tego święta. Kiedy w
roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian,
rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające
prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka
cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać
Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach
Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są
zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast
jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W
związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na
Golgocie
dwie
bazyliki: Męczenników
( Martyrium)
i
Zmartwychwstania
(Anastasis).
Bazylika
Męczenników
nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r.
odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu
biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku
13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego.
Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego
dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok
publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża. Parafialne święto
"Podwyższenia Krzyża świętego". przypomina nam wielkie
znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia,
że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji
naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu
elementów naszego codziennego stroju. Bądźmy dumni, że
nasz kościół jest pod wezwaniem tego świętego znaku, bo
Krzyż nie jest znakiem słabości Jezusa, lecz Jego chwały.
/KD/
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Kancelaria parafialna:
Poniedziałek, środa,
piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
We wtorek i czwartek
kancelaria nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota
miesiąca o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz.
9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o godz.
12.00

Chrzest św.
w każdą niedzielę
podczas Mszy św. o
godz. 12.00

Ścieżkami Jana Pawła II - „Różaniec na wodzie”.
Z uwagi na niebywałe zainteresowanie wyjazdem na „Różaniec na wodzie”, w ten jedyny dzień w
roku 15 sierpnia i pływanie ścieżkami Jana Pawła II po jeziorach mazurskich, organizatorka p.
Bogumiła Dusza zmuszona była załatwić dodatkowy mikrobus. Duży autokar Merecdes nie pomieścił
wszystkich chętnych. Również wycieczka na wodzie odbyła się dwoma pojazdami. Stylizowaną łodzią
walecznych bałtyckich wojowników Jaćwingów i nowoczesnym katamaranem. Ale za nim doszło do
finalnego programu pielgrzymki kilka słów o atrakcjach tej
dwudniowej
wyprawy.
Wczesnym
rankiem
w
Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Matki Boskiej Zielnej a
zarazem w Święto Wojska Polskiego) Ksiądz Proboszcz
Włodzimierz Czerwiński pobłogosławił pielgrzymów wyruszających
do Augustowa. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od rynku z
pomnikiem założyciela miasta Króla Polski i Wielkiego Księcia
Litewskiego - Zygmunta Augusta s. Zygmunta I Starego i Bony
Sforzy. Kolejna atrakcja Augustowa to ławeczką z Betą. To
najsławniejsza postać w Augustowie, uwieczniona w formie
pomnika Beaty z „Albatr osa” (od nazwy pobliskiej restauracji)
przy okazji jubileuszu 50. rocznicy powstania piosenki w 1965
r. napisanej i wykonywanej przez Janusza Adama
Laskowskiego z Augustowa. Modelką pozującą rzeźbiarzowi
była wytypowana decyzją mieszkańców województwa
podlaskiego na następczynię legendarnej Beaty z piosenki
Laskowskiego Barbara Bujnowska z Grajewa - laureatka
plebiscytu w 2015 r. Kolejny punkt programu to wyjazd do
Studzienicznej i nawiedzenie kościółka drewnianego Matki
Boskiej Szkapleżnej, studzienki z uzdrawiającą wodą wzrok,
pomnika JP II nad jeziorem Studzieniczna i Sanktuarium MB
Studzienicznej. Przyjazd do Hotelu Karmel w Augustowi na
smaczny obiad. O 16.15 wypłynęliśmy oryginalnym statkiem
Jadźwingów i nowoczesnym katamaranem do Studzienicznej
przez: rzekę Netta, jezioro Necko, najkrótszą w Polsce rzeką
Klonownica, jezioro Białe przez śluzę w Przewięzi do jez.
Studzienicznego. Z pokładów statków uczestniczyliśmy we
Mszy Św. sprawowanej z księżmi przez bp. Jerzego Mazura.

„Droga do nieba jest drogą błogosławieństw, prośmy o te błogosławieństwa dzisiaj w święto Bitwy
Warszawskiej” powiedział m.in. biskup diecezji Ełckiej. Później wspaniały różaniec na wodzie

kilkudziesięciu statków, łodzi, katamaranów, żaglówek i kajaków z lampionami, świecami, latarkami i
kolorowymi światłami ledowymi większych łodzi i katamaranów. Wróciliśmy do Augustowa do hotelu
Karmel ok. 22.00. Drug iego dnia przejazd do Suwałk i Wigier do pokamedulskiego klasztoru z kryptą.
Klasztor Kamedułów położony jest w malowniczym zakątku
Suwalszczyzny – nad jeziorem Wigry. Niewielkie wzgórze,
na którym jest usytuowany umożliwiało podziwianie
wspaniałego terenu wokół zabudowań klasztornych:
Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny z wieżą zegarową i dawnych eremów zakonników.
Kolejny etap podróży to Sejny i kościół podominikański bazylika mniejsza w
Sejnach
pw.
Nawiedzenia
Najświętszej
Maryi
Panny. Kościół ten pełni funkcję świątyni parafialnej, sanktuarium i
kolegiaty. Po drodze zatrzymaliśmy się przy pomniku-cmentarzu w
Gibach ofiar „Obławy Augustowskiej” w 1945 r. I to koniec , aż
szkoda wracać z malowniczej Suwalszczyzny, tak ulubionej przez
JP II. /KD/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś o godz. 13.15 zapraszamy na
uroczystą Mszę św. z racji Dożynek
Gminnych. Taca zbierana na
wszystkich Mszach św. przeznaczona
jest na utrzymanie Wyższego
Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie. Bóg
zapłać za troskę o przyszłe pokolenia
kapłańskie.
2. Dziękujemy nowożeńcom
Sebastianowi i Karolinie za
posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy
kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na
przyszłą niedzielę prosimy o to
również nowożeńców.
3. Rozpoczynają się Kwartalne Dni
Modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców oraz VIII Tydzień
Wychowania stojący pod hasłem „W
poszukiwaniu drogi“. Prosimy o modlitwę
w tych intencjach.

4. W środę 12 września o godz. 19.00
zapraszamy członków Rady
Parafialnej na zebranie. Omówione
będą sprawy duszpasterskie oraz
inwestycje na nadchodzące miesiące.
5. W przyszłą niedzielę 16 września o
godz. 13:15 rozpoczęcie przygotowania do
przyjęcia I Komunii Św. dla dzieci klas
III. Podczas Mszy Św. dzieci otrzymają
indeksy. Na Mszę św. zapraszamy również
ich rodziców aby omówić sprawy
organizacyjne.
6. Również w przyszła niedzielę o
godz.18:00 rozpoczniemy przygotowanie
dla Kandydatów do Bierzmowania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
przygotowanie trwa dwa lata i rozpoczyna
się w klasie III Gimnazjum. Osoby starsze,

które jeszcze nie przyjęły tego sakramentu
zapraszamy również do nadrobienia
zaległości. Wszelkie informacje dla
młodzieży bierzmowanej będą również
zamieszczane na naszej stronie parafialnej.
7. W piątek 14 września obchodzić
będziemy odpust parafialny Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i
18.00. Po głównej Mszy św. o godz. 18.00
procesja odpustowa. Mszy św.
przewodniczyć będzie ks. płk Henryk
Polak, kapelan wojskowy. Serdecznie
prosimy strażaków, ministrantów, bielanki
i wszystkie grupy parafialne o włączenie
się w tę liturgię. Odpust poprzedzi
Nabożeństwo czterdziestogodzinne.
Początek w środę 12 września Mszą św. o
godz. 10.00. Wystawienie Najśw.
Sakramentu do godz. 12.00 i od godz.
17.00. Msza św. o godz. 18.00. W
czwartek 13 września taki sam porządek
nabożeństw.
8. Do Sakramentu Małżeństwa
przygotowują się:
– Dominik Adrian Skorupski, kawaler z
par. w Drwalewie i Justyna Ilona
Piotrowska, panna z Buczynowa w par.
tutejszej – zapowiedź druga.
– Piotr Jasek, kawaler z Ługówki w par.
tutejszej i Joanna Matusik, panna z par. w
Jazgarzewie – zapowiedź druga.
– Zbigniew Józef Żebrowski, kawaler z
Sierzchowa w par. tutejszej i Agata
Bożena Kuc, panna z Kędzierówki.
Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych
polecamy modlitwie wiernych.
9. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na
stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz
tygodnik „Wieści Parafialne”

Intencje Mszalne 09 IX 2018 – 16 IX 2018
Niedziela, 09.09.
Tweet od Papieża
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i dary Ducha św. dla Bożeny i
jej rodziny z okazji 42 rocznicy urodzin
„Miłość Chrystusa, przyjęta otwartym
8.30 (Czachówek) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Elżbiety
sercem, zmienia nas, kształtuje i czyni
i Stanisława w rocz. ślubu
zdolnymi do kochania..”
10.00 + Kazimierza w w 18 rocz. śm., Katarzyny,
/Franciszek/
Stanisława Gozdalików, Anieli, Jana i Zdzisława Bursa
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Karoliny z okazji 18
urodzin
Refleksja na
12.00 + z rodz. Kłosiewiczów
XXIII Niedzielę zwykłą
CHRZEST: Barbara Pośnik, Aleksandra Pęczek
Dzisiejszą
Ewangelię
możemy
13.15 + Sławomira Bogusza, Wiktorii i Henryka Bogusz,
odczytywać w sensie otwarcia się na
Janiny i Romualda Szryba, Czesława Szruba i Antoniego
Jezusa i na Jego zbawcze Słowo.
Piecyka
Gdy człowiek dorosły przygotowuje
13.15 Dożynki gminne - Dziękczynna za plonu tego roku
się na przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jednym
Poniedziałek 10.09.
z jego elementów jest właśnie obrzęd "Effata",
18.00 + Natalii Wincentak – int. Andrzeja Pośnika z rodz.
mający kandydatowi do chrztu "otworzyć uszy" na
Wtorek,11.09.
słuchanie Słowa Bożego i "otworzyć usta" na
18.00 + Reginy Puchalskiej w 30 dni po śmierci
głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało
Środa, 12.09.
uświadamiamy sobie, że to Effatha z dzisiejszej
10.00 int. wolna
Ewangelii dotyczy każdego z nas, wszyscy bowiem
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
potrzebujemy całkowitego otwarcia się na Słowo
Za parafian,
Boże i gotowości aby za nim pójść. /ks. Arkadiusz
+ Ewy Urbańskiej w 20 rocz. śm., Tomasza i Janiny
Nocoń – Radio Watykańskie/
Karaszkiewiczów i zm. z rodz. Arkitów
Czwartek, 13..09.
10.00 int. wolna., Anny Wrotek w 23 rocz. śm.
18.00 + Marianny w 4 rocz. śm., Bolesława, Wacława i
Radosława Buraczyńskich
Piątek, 14.09.
Przyprowadzili Jezusowi głuchoniemego
10.00 + Zofii Józwowicz w 25 rocz. śm., Eugeniusza i
Michała Józwowiczów
nad sam brzeg Jeziora Galilejskiego,
18.00 Za parafian
prosząc aby położył na niego rękę
Sobota,15.09.
i skończył chorego od urodzenia udrękę.
17.00 ŚLUB: Karolina Tokarz – Łukasz Olczak
18.00 + Krzysztofa Iwaniuka w 14 rocz. śm., Ireny i
A On spojrzał w niebo i rzekł «Effatha»
Stanisława Milewskich
- (Otwórz się).
Niedziela, 16.09.
I biedak usłyszał dźwięki tego świata.
8.30 (Czachówek) + Jana i Cecylii Dębskich
10.00 + Andrzeja Pacholskiego w 2 rocz. śm., Jerzego i
Andrzeja Michalskich, dziadków Michalskich i Dolińskich
Kazimierz
10.00 + Piotra (w 20 roc\z. sm.), Marianny i Stanisława
Anuszewskich
W następnym numerze relacja z wycieczki na
12.00 + Wiesława Kopyta w 8 rocz. śm., Jana w 23 rocz.
Kaszuby oraz rejsu promem do Szwecji, a także o
śm, Józefy i Władyslawa Kopyt
spacerze po uroczym Gdańsku, zrealizowanych
CHRZEST: Julia Jagiełło, Filip Biczyk, Oskar Myszyński
dzięki Kołu Przyjaciół Radia Maryja.
13.15 + Tadeusza (w 21 rocz. śm.) i Krystyny Szymaniaków
I spotkanie rodziców i dzieci I Komunijnych
18.00 Msza św. dla młodzież przygotowującej się do
Bierzmowania
Redakcja: Kazimierz Dusza
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