ZAPOWIEDZI
Sakrament Małżeństwa mają zamiar
zawrzeć:
Tomasz
Baluta,
stanu
wolnego,
zamieszkały: Suwałki, ul. Utrata, par. Św.
Wojciecha w Suwałkach i Urszula
Korsakowska, stanu wolnego, zamieszkała:
Burdeniszki, paraﬁa tutejsza.
Zapowiedź I.
Kto by wiedział o przeszkodach
istniejących
między
wymienionymi
proszony jest o powiadomienie kancelarii
paraﬁalnej.

POGRZEBY
Modlitwie paraﬁan polecamy zmarłego w
minionym tygodniu:

Śp.
Jana Jakubowskiego
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy
współczucia. Msza św. w 30 dzień zostanie
odprawiona 21 lipca o godz. 18:30.

XXVI MIĘDZYNARODOWA
PIELGRZYMKA PIESZA
SUWAŁKI – WILNO
Wielu z nas, młodszych i starszych, brało kiedyś
udział w pieszej pielgrzymce. Chciałbym zachęcić
wszystkich
do
udziału
w
wyjątkowej
Międzynarodowej Pielgrzymce Pieszej z Suwałk
do Wilna. Dlaczego Pielgrzymka ta jest
wyjątkowa? W Polsce wszyscy pielgrzymują do
Czarnej Madonny na Jasnej Górze a my idziemy
do tej, co w Ostrej Świeci Bramie. Ważne jest
również to, że na drogach Litwy, po której
idziemy, można spotkać wyjątkowych ludzi Polaków i Litwinów, którzy chcą się ubogacić
wspólnym spotkaniem. Można przeżyć swoistą
lekcję historii i odbyć prawdziwe rekolekcje w
drodze. Zapraszam serdecznie do udziału w tej
Pielgrzymce.

Rozpoczęcie Pielgrzymki: 15 LIPCA 2016 r. godz. 7.00 - Msza św. w Paraﬁi Matki Bożej
Miłosierdzia. W przeddzień o godz. 21.00
odprawimy Apel Maryjny. Do Suwałk trzeba
dotrzeć 14 lipca, aby odebrać identyﬁkator i pakiet
pielgrzyma. Wokół kościoła można rozbić namiot
lub przenocować na korytarzu w domu
paraﬁalnym.
Zakończenie Pielgrzymki jest kilkustopniowe: 24
LIPCA 2016 r. - godz. 13.00 (czasu litewskiego) uroczysta Msza św. przed cudownym obrazem
Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie.
Pielgrzymi, którzy zapisali się na powrót
autokarem w tym dniu, wracają po południu do
Suwałk lub Warszawy. 25 LIPCA - dzień
przeznaczony na zwiedzanie. Będą zorganizowane
wycieczki po Wilnie i do różnych miejsc na
Litwie. 26 LIPCA - rano po Mszy św. powrót
autokarami do Polski. W Suwałkach będziemy
około południa. Powrót nie jest obowiązkowy
można pozostać w Wilnie.
Zapisy na pielgrzymkę: W paraﬁi Matki Bożej
Miłosierdzia w Suwałkach - Salezjanie Księdza
Bosko - do 14 lipca 2016. Zapisać się można
osobiście,
przez
Internet
lub
drogą
korespondencyjną. Kartę zgłoszenia, jak również
szczegółowe informacje można wydrukować ze
strony internetowej pielgrzymki: www.suwalkiwilno.salezjanie.pl; Kierownik Pielgrzymki: Ks.
Tomasz Pełszyk SDB; ul. Prymasa St.
Wyszyńskiego 3, 16-400 Suwałki; suwalkiwilno@salezjanie.pl; tel. 87 567 18 26 lub tel.
kom. 602 121 646

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat
powołania. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, że w czasie odpoczynku mamy być
świadkami Bożej obecności i działania w świecie? Prośmy o siłę w dawaniu
wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali naszych
chrześcijańskich obowiązków.
Rozpoczął się ostatni tydzień czerwca. Jeszcze raz pragniemy zachęcić do
wspólnej modlitwy do Jezusowego Serca. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele
po Mszy św. o godz. 18:30.
W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
To dwa ﬁlary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na
wspólną modlitwę na Mszach Świętych o godz. 9:00; 11:30; 18:00 i 18:30 w intencji
całego Kościoła, papież, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy
stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku. Zbierana
w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Świętej.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Ga 5,1.13-18 Postępowanie według Ducha daje wolność

Jak co roku, w okresie wakacji zachęcamy
wiernych do wzięcia udziału w Ełckiej Pieszej
Pielgrzymce na Jasną Górę. Grupę SUWAŁKI
prowadzi ks. Arkadiusz Dardziński. Pielgrzymka
wyrusza 28 lipca, a kończy się 11 sierpnia. Zapisu
na pielgrzymkę dokonujemy w zakrystii par. św.
Aleksandra oraz św. Ap. Piotra i Pawła. Wszelkie
informacje odnośnie pielgrzymki, wymarszu oraz
opłat znajdziemy na plakacie. Spotkania
przedpielgrzymkowe: 26 czerwca oraz 17 lipca po
Mszy św. o 18:00 w par. św. Aleksandra.
Zapraszamy.

www.wigry.pro

26 Czerwca 2016 r.

1 Krl 19,16b.19-21 Powołanie Eliasza

Ełcka Piesza Pielgrzymka na
Jasną Górę

Księża pracujący w paraﬁi wszystkim Paraﬁanom i Gościom życzą błogosławionej niedzieli.

Zapraszamy na stronę:

NR 240

www.paraﬁa.wigry.pro
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Łk 9,51-62 Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie
możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli.
Trafną deﬁnicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona
postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek
może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego
powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia
konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia oﬁary. Chodzi oczywiście o
trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu. Otwórzmy nasze serca na
słowo Boże.

KALENDARIUM
LITURGICZNE
26.06. – Niedziela
XIII Niedziela Zwykła.
27.06. – Poniedziałek
Dzień powszedni.
28.06. – Wtorek
Wspomnienie Św. Ireneusza, Biskupa i
Męczennika.
29.06. – Środa
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i
Pawła.
30.06. – Czwartek
Dzień powszedni.
01.07. – Piątek
Dzień powszedni. I piątek miesiąca.
02.07. – Sobota
Dzień powszedni. I sobota miesiąca.
Nabożeństwo Fatimskie. Pielgrzymka
chorych i niepełnosprawnych do
Sanktuarium w Studzienicznej.
03.07. – Niedziela
XIV Niedziela Zwykła.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ
NIEDZIELA 26 Czerwca
9:00
–
O
zdrowie
i
Boże
błogosławieństwo dla Jowity i Nikoli.
9:00 – Dziękczynna w 25 lecie zawarcia
Sakramentu Małżeństwa Jolanty i
Wiesława Chroctowskich.
11:30 – Dziękczynna za 20 lat
kapłaństwa ks. proboszcza.
11:30 – Za śp. Anna i Jan Wierzbiccy.
11:30 – Za śp. Janina i Antoni Kurzyn
13:30 – Za śp. Piotr Świacki.
13:30 – W 17 rocznicę ślubu Renaty i
Jerzego Cichanowicz.
18:30 – Za śp. Zdzisław Świacki (1
r.śm.).
18:30 – Za śp. Zygmunt Trocki.
PONIEDZIAŁEK 27 Czerwca

18:30 – Za śp. Zygmunt Zujewicz
(4r.śm.),
Józef
i
Aleksandra
Gajdamowicz.
WTOREK 28 Czerwca
18:30 – Za śp. Lucjan, zmarłych z
rodziny Albosztów i Sztermer.

16:00 – Ślub: Ewa Terlecka i Taylor
Ahlborg.
19:30 – Za śp. Henryk, zmarłych z
rodziny Buziuków.
19:30 – Za śp. Jerzy Wasilewski
(4r.śm.).

ŚRODA 29 Czerwca
9:00 – O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski w 25 rocznicę ślubu
Marianny i Marka Barszczewskich, oraz
o opiekę Niepokalanej dla Urszuli.
11:30 – Za śp. Wacława Szczytkowska
(2 mieś. po śm.).
18:00 – Za śp. Józef (22 r.śm.) i
Marianna Smaga.
18:30 – Za śp. Paweł i Marianna,
zmarłych z rodziny Gwiazdowskich..
18:30 – O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski w 48 rocznicę ślubu
Jadwigi i Mirosława Kurzyn.

NIEDZIELA 3 Lipca
9:00 – Za śp. Leokadia, Antoni,
zmarłych z rodziny Frydrych i
Wojciechowskich.
9:00 – Za śp. Marian Izbicki (z okazji
imienin i 10r.śm.), zmarłych z rodziny
Buchowieckich.
11:30 – Za śp. Apolonia, Aleksander,
zmarłych z rodziny Sokołowskich.
11:30 – Za śp. Halina i Stanisław
Żukowscy.
13:30 – Za śp. Edward, Władysław,
zmarłych z rodziny Bogdanowiczów,
Stelmachów i Cichockich.
18:30 – Za śp. zmarłych z rodziny
Warakomskich i Szczytkowskich.

CZWARTEK 30 Czerwca
18:30 – O dar potomstwa dla Piotra i
Karoliny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PIĄTEK 1 Lipca.
7:30 – Intencja wolna.
18:00 – O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Haliny Janczulewicz
z okazji imienin.
19:30 – O Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski w 16 rocznicę ślubu dla
Barbary i Mirosława, o dalszy powrót
do zdrowia dla Mirosława, i opiekę
Niepokalanej
dla
Patryka
i
Przemysława.
SOBOTA 2 Lipca
7:30 – Intencja wolna.
8:30 – Za śp. Jadwiga, Krzysztof,
Zygmunt
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1. Witamy bardzo serdecznie wszystkich
pielgrzymów i wypoczywających na
terenie klasztoru i naszej paraﬁi.
Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku i
nabrania nowych sił duchowych.
2. W dniu dzisiejszym przypada w
kalendarzu liturgicznym XIII Niedziela
Zwykła. Oﬁary składane do puszek po
Mszy Św. są przeznaczone na fundusz
duszpasterstwa młodzieży diecezji ełckiej
3. W dniu dzisiejszym wystawienie
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Adoracji do godz. 18:00..
4. Nabożeństwa Czerwcowe ku czci NSJ
jeszcze do piątku są odprawiane w dni
powszednie po Mszy Św. o godz. 18:30, a
w niedzielę po Mszy Św. o godz. 9:00.
5. W środę 29 czerwca przypada
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Msze św. w tym dniu o godz. 9:00, 11:30,

18:00 i 18:30.. Oﬁary składane na tacę są
przeznaczone w tym dniu na potrzeby
Stolicy Apostolskiej.
6. W tym tygodniu przypada I piątek i I
sobota miesiąca. Chorych odwiedzę w
piątek od godz. 9:00.
7. Natomiast w sobotę o godz. 8:30 Msza
św. w kaplicy apartamentów papieskich, a
następnie wystawienie Najświętszego
Sakramentu w kaplicy adoracji w kościele
do godz. 19:00.
8. Wieczorem w sobotę Nabożeństwo
Fatimskie, które rozpocznie się o godz.
19:00 – Modlitwą Różańcową; 19:30 –
Msza św.; 20:30 – Procesja z Figurą Matki
Bożej Fatimskiej po terenie klasztoru;
21:00 – Apel. Do przewodniczenia
modlitwie różańcowej i niesienia Figury
Matki Bożej Fatimskiej w miesiącu lipcu
zapraszamy mieszkańców Cimochowizny,
Leszczewka i Starego Folwarku.
9. Msze św. w paraﬁi są odprawiane w dni
powszednie o godz. 18:30, w niedzielę o
godz. 9:00, 11:30, 13:30 – Maćkowa Ruda
i 18:30 (od czerwca do końca września).
Na czas wakacji od 1 lipca do 31 sierpnia
zostaje również wprowadzona w dni
powszednie dodatkowa Msza św. o godz.
7:30. Nowenna do Niepokalanego Poczęcia
NMP w czwartek po Mszy św. o godz.
18:30..

HUMOR PARAFIALNY
- Na lekcji religii ksiądz prowadził katechezę na
temat nieba. Czy chcecie dzieci pójść do nieba.
Wszystkie dzieci podniosły ręce oprócz Marka. Marku dlaczego ty nie chcesz iść do nieba? Mama kazała mi po szkole nigdzie nie chodzić.
Jak się czuje piesek: Jeden z watykańskich
prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc
sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była
jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową
umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym,
coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje
Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież
spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił:
"Hau, hau".
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