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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Dzisiaj słyszymy, że mamy wybaczać siedemdziesiąt siedem Syr 2,30–28,7 Odpuść
razy, to znaczy zawsze. Ewangelia czasami jest bardzo trud- winę bliźniemu
na i wymagająca, bo skoro mamy zawsze przebaczać, a mo- Rz 14,7–9 W życiu i w
dląc się o przebaczenie, sami nie przebaczamy, to tak na- śmierci należymy do
prawdę prosimy, aby Bóg nam nie przebaczył. Sami czynimy Pana
Mt 18,21–35 Przyposię niegodnymi przebaczenia.
„Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli dozna- wieść o nielitościwym
dłużniku
wać skutków Twego miłosierdzia” – prosimy Boga
w dniu, gdy Jego słowo stawia nam trudny wymóg przebaczenia braciom. Niepojęty dla wielu sens rezygnacji z dochodzenia swego staje
się jasny, gdy praktykując ją, widzimy jej owoce w naszym życiu. Traktując słowo
Boże tylko jako piękną teorię, wybieramy zwykle łatwiejszą drogę, ale niszczy nas
złość i poczucie krzywdy. Angażując się całym sercem w wypełnianie słowa, doświadczamy Bożego uzdrowienia i pokoju.
Mira Majdan „Oremus” wrzesień 2005, s. 48

Z NAUCZANIA ŚW . J ANA P AWŁA II
Niektórzy chrześcijanie sądzą, że nie muszą podejmować tego nieustannego duchowego wysiłku, ponieważ nie odczuwają pilnej potrzeby zmierzenia się
z prawdą Ewangelii. Słysząc słowa: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą" (Łk 6, 27), próbują pozbawić je sensu
i unieszkodliwić, aby nie przeszkadzały im żyć tak, jak chcą. Słowa te wydają się
im bardzo trudne do przyjęcia i do konsekwentnego zastosowania w życiu. Wzięte na serio zobowiązują do radykalnego nawrócenia. Człowiek zaś, gdy zostanie
obrażony i zraniony, skłonny jest ulegać mechanizmom psychicznym, które każą
mu użalać się nad sobą i szukać odwetu, wbrew wezwaniu Jezusa, by miłować
nieprzyjaciół. A przecież codzienne ludzkie doświadczenie ukazuje bardzo wyraźnie, że przebaczenie i pojednanie jest nieodzownym warunkiem rzeczywistej odnowy osobistej i społecznej. Dotyczy to relacji między ludźmi, ale także między
społecznościami i narodami.

Przebaczenie drogą pokoju—Orędzie na Wielki Post 2001 r.

2

„N I E P O K A L A N A

INTENCJE
NIEDZIELA 17.IX

9:00 – O zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla
Pauliny Alboszta w 12 rocz. urodzin
9:00 – Śp. Wacław Alboszta (14 r.śm)
9:00 – O zdrowie Boże błog. opiekę MB dla Teresy
Omilianowicz w 70 urodziny
11:30 – Śp. Stanisław, Apolonia, Aleksander
Omilianowiczów
11:30 – O zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla
Urszuli z okazji urodzin
13:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
13:30 – Śp. Czesław, Halina i Tomasz, zm z rodz.
Świackich
18:30 – Śp. Franciszek Maciej Omilianowicz
18:30 – Śp. Franciszek z okazji imienin

PONIEDZIAŁEK 18.IX:
św. Stanisława Kostki

7:30 – O szczęśliwą operację dla Krzysztofa
o zdrowie, Boże blog i opiekę MB
18:00 – Nabożeństwo DNNUJ
18:30 – O Boże błog. zdrowie, opiekę MB dla
Anny z okazji urodzin
18:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)

WTOREK 19.IX:

7:30 – Intencja wolna
18:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
18:30 – Śp. Stanisław Masalski (7 mieś po śm.)

ŚRODA 20.IX: św. Andrzeja, Pawła
i Towarzyszy
7:30 – Intencja wolna
18:30 – Śp. Helena i Heliodor Ostrowscy
18:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)

CZWARTEK 21.IX: Św. Mateusza

7:30 – Intencja wolna
18:00 – Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
18.30 – Śp. Władysława Trocka (11 mieś po śm.)

PIĄTEK 22.IX:

7:30 – Intencja wolna
18:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
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18:30 – Dziękczynno-błagalna za mieszkańców
Leszczewka

SOBOTA 23.IX: św. O. Pio

7:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
15:00 – Msza św. w Starym Folwarku z poświęceniem krzyża
18:30 – O zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla
Ireny przez wstawienn. bł. Ks. J. Popiełuszko
18:30 – Śp. Antoni Krejpcio (od Stanisławy Andruszkiewicz wraz z rodziną)

NIEDZIELA 24.IX

9:00 – O zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla
Mariusza Nowel w 40 rocz. urodzin
9:00 – Śp. Józef Żukowski (kolejna rocz śm.)
11:30 – Śp. Henryka, Czesław, Teresa Puzów
11:30 – Śp. Danuta Chylińska (13 rocz. śm.)
13:30 – Śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
18:30 – Dziękczynno-błagalna o Boże błog,
łaskę zdrowia i opiekę MB dla Małgorzaty
Bobrowskiej
18:30 – Śp. Wanda (2 rocz. śm.)
_____________________________________________________________________

CHRZTY
Dnia 10.09.2017r. do wspólnoty Ludu Bożego
poprzez Sakrament Chrztu św. zostali
włączeni: N ATALIA G LISZCZYŃSKA
I G ABRIELA W OŁUKANIS
_____________________________________________________________________

Terminy Rekolekcji
na Wigrach

22-24.09.2017 r. – Rekolekcje dla osób
poranionych
29.09-1.10.2017 r. – Rekolekcje dla
małżeństw
27-29.10.2017 r. – Rekolekcje dla Dzieła
Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa
15-18.11.2017 r. – Rekolekcje kapłańskie
Zgłoszenia pocztą elektroniczną
recepcja@wigry.pro, tel. recepcja 87 566 24 99
Więcej informacji www.wigry.org

Wigierskie wtorki biblijne
3.X — 14.XI — 5.XII 2017 r.
(po zakończeniu mszy św. wieczornej o 18:30)

BIULETYN
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PARAFIALNY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 17.IX.2017 r.
XXIV Niedziela zwykła
1. Witamy serdecznie wszystkich gości na
terenie klasztoru i naszej parafii. Życzymy
dobrego odpoczynku i miłego pobytu.
2. Przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Sybiraka i rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, a w Kościele - Dzień Środków Społecznego Przekazu.
3. Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy do
godz. 18.00.
4. Przypominamy, że od października nastąpi
zmiana w godzinach odprawiania Mszy św.
W dni powszednie pozostaje msza św.
poranna o godz. 7:30 (z wyjątkiem I soboty
miesiąca kiedy jest Msza św. w Apartamentach Papieskich o 8:30), wieczorem
18:30 a nabożeństwa (różaniec, wypominki,
droga krzyżowa, majowe, czerwcowe, Ipiątkowe, Nowenna i inne) o godz. 18:00
przed mszą. Niedziela msza św. o godz. 9:00
i Suma o godz. 12:00, a w sezonie letnim
(czerwiec-wrzesień) wieczorna o godz.
19:00. W Maćkowej Rudzie w niedzielę
msza św. o godz. 10:30. Spotkania dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
będą od października w niedzielę o godz.
11:30 przed mszą św.
5. Przygotowujemy się do remontu plebanii,
w której konieczna jest wymiana drzwi
i okien drewnianych (koszt 12 okien ok. 20
tyś zł a 3 drzwi ok. 10 tyś zł).
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
na Kościół i Klasztor. Od Ofiarodawców
wpłynęło 400 zł. Na cele remontowe z ofiar
zebrano 3 tyś zł.
7. Dzisiaj ofiary do puszek na fundusz Sióstr
Karmelitanek w Ełku.
8. Za tydzień taca przeznaczona jest na potrzeby WSD w Ełku.
9. Dziękujemy za wszelkie dary złożone na
mszy św. dziękczynnej za plony ziemi
szczególnie za komplet alb i ornaty.
10.W poniedziałek o godz. 18.00 nabożeństwo
do Ducha Świętego Dzieła Nieustannej
Nowenny Uczniów Jezusa.

11.W czwartek o godz. 18.00 zapraszamy na
nabożeństwo do MB Niepokalanej.
12.Sprzątanie kościoła w piątek 22.IX: zapraszamy mieszkańców Leszczewka, a następne 6.X prosimy mieszkańców Leszczewa.
13.W sobotę 23.IX o godz. 15:00 w Starym
Folwarku msza św. z poświęceniem krzyża.
14.Schola parafialna pod kierunkiem P. Ani
ma próbę w niedzielę 24.IX o godz. 10:30.
Zapraszamy chętnych do wspólnego śpiewania.
15.Prosimy dzieci ze szkoły podstawowej by
zabierały ze sobą ZIARNA.
16.Zachęcamy do nabywania i czytania
prasy katolickiej. (NIEDZIELA - Różaniec
do granic)
17.Jest do nabycia Kalendarz Rolników na
nowy rok (cena 22 zł) oraz kalendarz na
2018 rok o Wigrach (cena 5 zł) jako cegiełka
na remont Klasztoru (może być dobrym
prezentem na gwiazdkę czy Nowy Rok)
18. W zakrystii jest do nabycia album
„Maryjo, bądź nam Przewodniczką w wierze!” z okazji 25-lecia Diecezji Ełckiej,
przedstawiający Peregrynację Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Diecezji Ełckiej.
Album jest w cenie 65zł. Zostały jeszcze
ostatnie egzemplarze książki ks. dr Ryszarda Sawickiego o św. Stanisławie Papczyńskim „Ocalony-Ocala”.
19.Dnia 23-24 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin, której w tym roku będzie
przewodniczyć Diecezja Ełcka. Szczegóły
na plakacie w gablocie.
20.Trwają prace remontowe przy naszej
świątyni. Polecajmy w naszych modlitwach
to dobre dzieło Boże, prosząc szczególnie
w intencji pracowników i bezpieczeństwa
wykonywanych prac.
21.Dziękujemy mieszkańcom Cimochowizny
i Leszczewka za przewodniczenie Nabożeństwu Fatimskiemu. W październiku modlitwę poprowadzą mieszkańcy Leszczewa.
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KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ:
„Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem koadiutorem diecezji warszawskopraskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej
Romualda Kamińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Aguntum.”
Polecajmy w modlitwie ks. bpa Romualda
prosząc o Boże błogosławieństwo w nowej posłudze Kościołowi.
JUBILEUSZ 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ MATKI
BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE i 50. ROCZNICY
KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ
GIETRZWAŁDZKIEJ KORONAMI PAPIESKIMI
Rok 2017. to dla nas czas szczególny, bowiem w tym roku przeżywamy 140. rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Matko Niebieskiego Pana, Lekarko dusz i ciał ludzkich, Pani
Gietrzwałdzka, Ty która wsławiłaś to miejsce Swoją obecnością, racz wejrzeć na mnie łaskawym wzrokiem i uproś
u Swego Syna Jezusa Chrystusa tak bardzo potrzebne mi łaski… Przyjdź, litościwa i miłosierna Pani Niebios, z pomocą moim prośbom i postanowieniom. Amen.

22-24.09.2017 r. – REKOLEKCJE DLA OSÓB PORANIONYCH

Często dostrzega się w osobie Abrahama obraz człowieka ufającego Bogu bez granic. Zapomina się jednak, że Abraham musiał się zmierzyć z bolesnymi doświadczeniami, które dla nas
stanowią drogowskaz i pomoc w życiu obfitującym w krzyże. Dla tych, którzy doznali różnego
rodzaju zranień, przejście przez ścieżkę życia za przewodnictwem Abrahama może służyć jako
pomoc w odkryciu, że zranienia nie muszą nas ograniczać, lecz udostępnić nam horyzonty
wzrastania w łasce i w świętości. Św. Jan Paweł II, podkreślając związek między wiarą Abrahama a wiarą Najświętszej Maryi Panny wskazał na katolicki „klucz”, który wlewa w nasze
serca moc dla podźwignięcia się z trudności. Dzieje się to przy duchowym wsparciu i wstawiennictwie Matki Bożej, u której wiara Abrahama znalazła swoje spełnienie. Udaj się więc na
wzgórze wigierskie pod opieką Niepokalanej i odkryj ponownie uzdrawiające właściwości
słowa Bożego na przykładzie Abrahama, który nauczył się wędrować drogą wiary.
Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefański.
Informacje i zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro, tel. recepcja 87 566 24 99

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
Wigry 11, 16-402 Suwałki

ks. Proboszcz 508 272 752
http://parafia.wigry.pro

ks. Adam 515 048 899

—–————–——– P o r z ą d e k M s z y ś w . o d 0 1 . 1 0 . 2 0 1 7 –—–—–————–
W kościele w niedzielę - 9:00 i 12:00; Mackowa Ruda - 10:30. W tygodniu - 7:30 i 18:30.

