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plakacie, ulotkach i stronie internetowej
www.rozaniecdogranic.pl). W tym dniu
wspomnienie MB Różańcowej. Zapraszamy wszystkie KOŁA RÓŻAŃCOWE naszej
parafii by modlić się w ich intencji, rodzin.
Na mszy św. poświecenie różańców.
19. 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
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Ryszarda Sawickiego o św. Stanisławie
Papczyńskim „Ocalony-Ocala”.
20.Ogłoszenie Policji w sprawie roztropności podczas wypraw do lasu (w gablocie)
21.ZAPOWIEDZI: w związek małżeński mają
zamiar wstąpić: SZYMON ŻYLIŃSKI, kawaler,
zam. w Mikołajewie par. tutejszej i NATALIA GWIAZDOWSKA, panna zam. w Suwałkach par św. Brata Alberta (zapowiedź I).
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach
kanonicznych między tym osobami, powinien powiadomić kancelarię parafialną.

PA Ź D Z I E R N I K O W E

Różaniec tó módlitwa, która prżemienia świat, żwłaśżcża gdy jeśt ódmawiana wśpólnie. Każda
ż tajemnic różanca kóncentruje śię na jednym ważnym wydarżeniu ż życia Jeżuśa Chryśtuśa i jegó
matki, Maryi i pómaga nam naśladówac Ich w naśżym życiu óśóbiśtym, ródżinnym i śpółecżnym.
Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w historii
modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów.
Pażdżiernik nabrał śżcżególnegó żnacżenia maryjnegó w XVI w. pó śłynnej bitwie i żwycięśtwie
wójśk chrżeścijanśkich nad flótą turecką, pód Lepantó, 7.X.1571 róku. Wtedy tó papież Piuś V, prżypiśując nieócżekiwane żwycięśtwó flóty chrżeścijanśkiej interwencji Matki Bóżej wżywanej na różancu, ógłóśił świętó Matki Bóżej Różancówej. Oficjalnie dópieró papież León XIII w 1885 róku,
ż racji różanca, ógłóśił pażdżiernik mieśiącem maryjnym. Dó óżywienia nabóżenśtw różancówych
w pażdżierniku prżycżyniły śię na pócżątku żeśżłegó śtulecia óbjawienia w Fatimie, 13.X.1917 róku
trójgu pórtugalśkim paśtuśżkóm, w których Matka Bóża ż różancem w ręku prżedśtawiła śię, jakó
Pani Różanca Świętegó i żapróśiła świat dó prżygótówania wielkiegó żwycięśtwa nad śżatanem ża
pómócą różanca.
Tak pówśtały nabóżenśtwa grómadżące tłumy wiernych na wśpólnej módlitwie różancówej, a śam
pażdżiernik wpiśał śię na śtałe w Kóściele katólickim, jakó maryjny mieśiąc różancówy.
Św. Jan Paweł II dódał cżwartą grupę pięciu tajemnic światła. Opublikówanó tó 16.X.2002 w Liście
apóśtólśkim Rosarium Virginis Mariae. Mimó, że ódmawianie tajemnic światła Jan Paweł II prżedśtawił jakó própóżycję, tó inicjatywa papieża żóśtała bardżó chętnie prżyjęta w całym Kóściele katólickim i jeśt pówśżechnie praktykówana.
Wi gi er ski e wtor ki bi bli j ne :
3.X. - 14.XI. - 5.XII.2017 r. (po mszy św. o 18:30)
—–——————————————————————————————————————————————

Terminy Rekolekcji na Wigrach
29.IX-1.X. Rekolekcje dla małżeństw; 27-29.X. Reko-

lekcje dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów
Jezusa; 15-18.XI. Rekolekcje kapłańskie.
Zgłoszenia e-mail: recepcja@wigry.pro, tel. recepcja
87 566 24 99. Więcej informacji www.wigry.org

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Wigry 11, 16-402 Śuwałki
http://parafia.wigry.pro
Fundacja WIGRY PRO: http://wigry.org
ks. Proboszcz 508 272 752
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 kóściele w niedżielę - 9:00 i 12:00; Mackówa Ruda - 10:30. W tygódniu - 7:30 i 18:30.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Myśli Boże górują nad myślami naszymi, a Jego drogi nad naszymi drogami. Dzisiejsza Ewangelia o gospodarzu, który tak
Iz 55,6-9 Myśli moje nie są
samo wynagradza robotników pracujących przez wiele godzin,
myślami waszymi
i tych, którzy dołączyli w ostatniej chwili, może rodzić w nas odruch
Flp 1, 20c-24. 27a
Dla mnie żyć – to Chrystus buntu. „Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry?” – pyta
Mt 20,1-16a Przypowieść gospodarz. Bóg pragnie zbawić nas wszystkich, także tych, którzy
naszym zdaniem zupełnie na to nie zasługują. Czeka na choćby
o robotnikach w winnicy
jedno drgnienie skruszonego serca, aby je przygarnąć i uleczyć.
Jeśli nadmiar Jego dobroci i cierpliwości nas gorszy, módlmy się,
aby nauczył nas patrzeć na innych i siebie samych Jego oczami – miłosiernie. (B.P.)
Michał Piotr Gniadek, „Oremus” wrzesień 2008, s. 88

Z NAUCZANIA ŚW . J ANA P AWŁA II
Na koniec należy jeszcze wyjaśnić tajemnicę Gospodarza z dzisiejszej Ewangelii. „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy... chcę też temu
ostatniemu dać tak samo jak tobie... Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” (Mt 20,13-15).
Bóg mówi do człowieka – winnicy swoich odwiecznych i ostatecznych przeznaczeń: dlaczego chcesz Mnie ograniczyć miarami swojej tylko sprawiedliwości? Ład sprawiedliwości jest podstawowy,
ale nie ostateczny. W królestwie Bożym sprawiedliwość jest dopełniona. Jest „przewyższona” miłością. Jest to miłość przygarniająca człowieka, podnosząca go, choćby nawet był marnotrawnym synem. Nie ma pełnej sprawiedliwości bez miłości.
„Dlaczego chcesz Mnie przymierzać do twoich ludzkich miar?”
Pozwól mi być Darem. Wszak jestem Stworzycielem: wszystko, co istnieje, jest wyrazem podstawowego obdarowania.
Pozwól mi być Darem. Miłość jest większa niż wszystko, co ty, człowieku możesz
pomyśleć. Miłość pozwoliła „Ojcu posłać Syna na świat” (por. Ga 4, 4), ażeby nikt
z nas nie zginął. Natomiast Syn „zginął” na krzyżu: dał życie. I zmartwychwstał: „Do
końca... umiłował”. Pozwól mi wreszcie być Eucharystią!
Z homilii w czasie Mszy Św. dla świata pracy, Gdańsk 12.06.1987
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INTENCJE
NIEDZIELA 24.IX

9:00 - o zdrowie, Boże błog. opiekę MB
dla Mariusza w 40 rocz. urodzin
9:00 - śp. Józef Żukowski (kolejna r. śm.)
11:30 - śp. Henryka, Czesław, Teresa Puzów
11:30 - śp. Danuta Chylińska (13 r. 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 r. śm.)
PONIEDZIAŁEK 25.IX: bł. Władysława
7:30 - int. wolna
18:30 - śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
WTOREK 26.IX: św. Kosmy i Damiana
7:30 - intencja wolna
18:30 - śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
18:30 - śp. Heliodor Chałko (6 m. po śm.)
ŚRODA 27.IX: św. Wincentego a Paulo
7:30 - intencja wolna
18:30 - śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
CZWARTEK 28.IX: św. Wacława
7:30 - śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
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18:00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18.30 - śp. Wanda Warakomska (11 m. po śm.)

PIĄTEK 29.IX:

św. arch. Michała, Gabriela i Rafała
7:30 - intencja wolna
18:30 - śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.)
18:30 - śp. Anna Krystyna Stankiewicz
(4 m. po śm.)
SOBOTA 30.IX: św. Hieronima
7:30 - intencja wolna
18:30 - śp. Czesławę Bogdanowicz (greg.,
2 mies. po śm.)
18:30 - w 1 r. ślubu Ewy i Piotra Łukowskich
NIEDZIELA 1.X: św. Teresy z Lisieux
9:00 - śp. Anna Jakubowska, Helena i Stefan
Jakubowscy
9:00 - dziękczynna za plony – od mieszkańców
Leszczewa
10:30 Maćkowa Ruda - śp. Ryszard Mieszczański (9 r. śm)
12:00 - śp. Sabina Stelmachowska, Wacław
Hanc, Franciszek Hanc, Janina Hanc, Małgorzata Łukaszewicz
12:00 - śp. Helena, Franciszek, Helena, Władysław Troccy

NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE: 5-6.X.2017
Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję.
Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często
wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania
Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.
Dawniej nabożeństwo czterdziestogodzinne najczęściej służyło jako wprowadzenie
do Wielkiego Postu. W dzisiejszych czasach jednak mówi się nie tyle o czterdziestogodzinnym nabożeństwie, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania.
Termin ten zachował się w praktyce duszpasterskiej i zwłaszcza w Polsce określa
się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed
Wielkim Postem, albo przez kolejne trzy dni do Środy Popielcowej. Zachęca się również, by urządzać je w Adwencie czy też przed ważnymi momentami dla danego Kościoła lokalnego. W naszej diecezji nabożeństwo jest sprawowane bez ustanku
w kolejnych parafiach: gdy tylko kończy się w jednym miejscu, rozpoczyna się
w następnym.
W naszej parafii będziemy przeżywać to Nabożeństwo w 5-6.X (czwartek i piątek).
W tych dniach będzie całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Mszą
św. o godz. 7:30, 12:00, 18:30.

BIULETYN
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 24.IX.2017 r.
1. Witamy serdecznie wszystkich gości na
terenie klasztoru i naszej parafii. Życzymy
dobrego odpoczynku i miłego pobytu.
2. Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy
do godz. 18:00.
3. Za tydzień nastąpi zmiana w godzinach
odprawiania Mszy św. W dni powszednie
pozostaje msza św. poranna o godz. 7.30,
wieczorem 18.30 a wszelkie nabożeństwa
(różaniec, wypominki, droga krzyżowa,
majowe, czerwcowe, I-piątkowe, 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.
4. Spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się
w niedzielę 1.X o godz. 11.30 na plebani.
5. W najbliższym czasie niezbędny jest remont plebani do przygotowania kancelarii i salki parafialnej na spotkania. 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 600 zł.
7. Dzisiaj ofiary na tacę przeznaczone są na
potrzeby WSD w Ełku.
8. Dziękujemy mieszkańcom Leszczewka za
sprzątanie kościoła. Następne 6 października prosimy mieszkańców Leszczewa.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania
prasy katolickiej, które posiadają ciekawe artykuły. Mamy tygodnik NIEDZIELA.
oraz IDZIEMY, Będzie jeszcze miesięcznik:
RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ dla
młodzieży, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci.

10.KALENDARZ ROLNIKÓW na nowy rok cena
22 zł oraz KALENDARZ NA 2018 ROK O WIGRACH w cenie 5 zł jako cegiełka na remont Klasztoru.
11.Dzieci ze SP otrzymują „ZIARNA” – barwne karteczki z fragmentami Ewangelii na
każdą niedzielę roku oraz ciekawymi zadaniami, rebusami, krzyżówkami nawiązującymi do zdarzeń biblijnych. Rozwiązania przynosić na następną niedzielę.
12.Trwają prace remontowe przy naszej
świątyni. Polecajmy w naszych modlitwach to dobre dzieło Boże, prosząc w
intencji szczególnie pracowników i bezpieczeństwa wykonywanych prac.
13.Ze względu na zbliżający się remont Kaplicy Kanclerskiej nie będzie czynna Biblioteka, jak również Apartamenty Papieskie.
14.Miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej, o którą prosiła w różnych objawieniach Matka Boża. Zachęcamy do wspólnego odmawiania różańca w kościele, szczególnie w intencji
naszej parafii, wszystkich rodzin, poszczególnych grup. W niedzielę nabożeństwo różańcowe po mszy św. o godz. 9.00
Porządek nabożeństw różańcowych w
tygodniu podamy w następną niedzielę.
15.Spotkanie Rady Parafialnej w poniedziałek 2.X po mszy św. o godz. 18:30.
16. 5-6.X. (czwartek i piątek) przypada w
naszej parafii NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE. W tych dniach będzie całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Mszą św. o godz. 7:30,
12:00, 18:30.
17.Nabożeństwo Fatimskie w październiku
poprowadzą mieszkańcy Leszczewa.
18. 7.X – inicjatywa modlitewna RÓŻANIEC DO
GRANIC, najbliżej w Sejnach (szczegóły na

