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„N I E P O K A L A N A

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

(OGŁOSZENIA Ciąg dalszy ze strony 3)

16.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.

Kościół katolicki 8.XII obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bozej łaski. Tajemnica ta pokazuje
szczegolną rolę Maryi a takze, ze kazdy z
nas cieszy się Bozą pomocą w zadaniach,
ktore Bog stawia na drodze naszego zycia.
Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraza
prawdę o tym, ze rodzice Maryi - Joachim i
Anna - poczęli swoją corkę, ktora została
przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane
przez grzech pierworodny dotyczy tylko
Maryi, ktora w wyjątkowy sposob została
zachowana od grzechu ze względu na to,
ze stała się Matką Syna Bozego.
Niepokalane poczęcie jest czyms innym
od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa
przez Maryję z Ducha Sw. Boza interwencja w wypadku początku zycia Maryi nie
polegała na zastąpieniu działania rodzicow, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiscie
Syn Bozy w swoim człowieczenstwie rowniez nie był dotknięty grzechem.
Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi
mozna przyjąc jednie rozumem oswieconym wiarą. Koscioł uroczyscie ogłosił ją

jako dogmat wiary w srodku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w.
Dokonał tego papiez Pius IX w 1854 r. w
bulli "Ineffabilis Deus" (Niewyrazalny
Bog). Czytamy tam następującą formułę:
"Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła
oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i
określamy, że nauka, która utrzymuje,
iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą
szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych
zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
rodzaju ludzkiego - została zachowana
nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni
powinni w nią wytrwale i bez wahania
wierzyć".
Dogmat ukazuje niezwykłosc i wolnosc
Bozego działania. Chociaz zbawienie ludzkosci dokonało się przez smierc i zmartwychwstanie Chrystusa, na mocy przewidzianych zasług Zbawiciela Maryja juz
uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego. W ten sposob Bog przygotował ją do
niezwykłego zadania w historii zbawienia.

15.Zachęcamy do nabywania i czytania
prasy katolickiej, które posiadają ciekawe artykuły. Mamy tygodnik NIEDZIELA.
oraz IDZIEMY, miesięcznik: RÓŻANIEC, TAK
RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ dla młodzieży,
ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci.

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Wigry 11, 16-402 Suwałki
Ks. Proboszcz 508 27 27 52
Ks. Adam 515 04 88 99
http://parafia.wigry.pro —
Fundacja Wigry PRO: http://wigry.org
–—–——————– P o r z ą d e k M s z y ś w . –————––——––
W niedzielę - 9:00 i 12:00. Mackowa Ruda - 10:30. W tygodniu - 7:30 (Adwent 7:15) i 18:30

ROK LITURGICZNY B,II

Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

1 Kor 1, 3-9

Oczekujemy objawienia się
Jezusa Chrystusa

Mk 13, 33-37

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie

Czasem spada na nas nagle, czasem dojrzewa powoli,
wspomagane kaprysami losu albo kolejnym fiaskiem
naszych dobrych chęci – poczucie, że wszystko dzieje się
tak, jakby Boga nie było. Mamy wrażenie, jakbyśmy błąkali
się po wielkim domu, który nam zostawił, wyjeżdżając w
daleką podróż. Czy rzeczywiście tu był? Czy powróci kiedyś? Skąd tyle zła? Jak długo jeszcze? Zgiełk pytań, na które nie możemy znaleźć odpowiedzi. A może przestaliśmy
już pytać? Dziś zaczyna się Adwent – czas powrotu do zapomnianych pytań, czas spodziewania się, czas nadziei.
Wojciech Czwichocki OP, „Oremus” grudzień 2008, s. 4

Dzisiejsza I Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół na nowo wyrusza w drogę i zachęca nas
do głębszej refleksji nad tajemnicą Chrystusa - tajemnicą zawsze nową, która nie
wyczerpuje się z czasem. Chrystus jest Alfą
i Omegą, początkiem i końcem. Dzięki Niemu historia ludzkości pielgrzymuje niejako
ku wypełnieniu się Królestwa, które On sam
zapoczątkował poprzez swoje wcielenie i
swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.
Dlatego Adwent jest synonimem nadziei:
nie daremnym oczekiwaniem na jakiegoś
bezosobowego boga, lecz konkretną i niezawodną ufnością w powrót Tego, który
już raz do nas przyszedł, «Oblubieńca»,
który swoją krwią przypieczętował zawarte
z ludzkością wieczne przymierze. Jest to
nadzieja, która pobudza do czujności, cnoty wyróżniającej ten szczególny okres litur-

giczny. Do czujności w modlitwie, ożywianej pełnym miłości oczekiwaniem; czujności wyrażającej się w dynamice konkretnej
miłości, której towarzyszy świadomość, że
Królestwo Boże przybliża się tam, gdzie
ludzie uczą się żyć jak bracia.
Z takimi uczuciami wspólnota chrześcijańska wchodzi w czas Adwentu, zachowując
duchową czujność, aby lepiej przyswoić
sobie przesłanie słowa Bożego. […]
To błaganie o pokój zawierzam Maryi —
Dziewicy czuwającej i Matce nadziei. Za
kilka dni z odnowioną wiarą będziemy obchodzić uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Niech Ona prowadzi nas na tej drodze, pomagając każdemu człowiekowi i
wszystkim narodom kierować spojrzenia
na «górę Pana», symbol ostatecznego tryumfu Chrystusa i nadejścia Jego Królestwa pokoju.
2 XII 2001 r. — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»
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I NIEDZIELA ADWENTU 3.XII:
9:00 - + Stefania 23 r.śm. Konstanty zm.
z rodz. Grzędzińskich i Bierdziów
9:00 - +Barbara Lachowicz
12:00 - za parafian
12:00 - +Celina Nieszczerzewska (g.28)
12:00 - dziękczynna za ukończenie studiów
Marty i Krystyny, o Boże błog, opieke MB
na dalsze lata
Maćkowa Ruda
10:30 - +Fabian Jakubowski

PONIEDZIAŁEK 4.XII: św. Barbary
7:15 - +Celina Nieszczerzewska (g.29)
7:15 - intencja misyjna (dantis 1)
18:30 - o Boże błog. i opiekę MB dla Barbary
18:30 - +Roman Jankowski 10 m.po śm.

WTOREK 5.XII:
7:15 - w intencji Bogu wiadomej
7:15 - intencja misyjna (dantis 2)
18:30 - +Celina Nieszczerzewska (g.30)
18:30 - w intencji o. Jacka i uczestników
spotkań biblijnych

ŚRODA 6.XII: św. Mikołaja
7:15 - intencja misyjna (dantis 3)
18:30 - +Antoni Krejpcio 5 m. po śm.
18:30 - +Aleksander Trocki 31 r. śm.

CZWARTEK 7.XII: św. Ambrożego
7:15 - w intencji Bogu wiadomej
7:15 - intencja misyjna (dantis 4)
18:00 - Nabożeństwo do Niepokalanej
18:30 - za wstawiennictwem MB
w intencjach pielgrzymów i ofiarodawców

„N I E P O K A L A N A

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

REKOLEKCJE PARAFIALNE
PIĄTEK 8.XII:

Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP

9:00 - + Konstanty, Krystyna z rodz. Kwiakowskich i Wasilewskich, Jerzy, Jan
9:00 - +Jan Jabłoński
12:00 - za parafian
12:00 - +zm z rodz. Szenhor, Prasek, Jańczy
i Burko
18:30 - dziękczynno-błagalna z ok. urodzin Roberta Namiotko o Boże błog, opiekę MB
18:30 - dziękczynno-błagalna w intencji Rodziców Róży modlącej się za dzieci i ich rodzin

SOBOTA 9.XII:
9:00 - dziękczynno-błagalna od Koła
Różańcowego ze wsi Piertanie i Tartak
9:00 - +Wacław Kramkowski
12:00 - o zdrowie, Boże błog. opiekę MB
dla Przemysława, Moniki i Tomasza
12:00 - +zm z rodz. Fołtów, Kowalewskich
i Rytwińskich
16:00 - Maćkowa Ruda
18:30 - za uczestników Kursu Alfa o błogosławione owoce i Dary Ducha Św.
18.30 - przez wstawiennictwo św. JPII
o zdrowie, Boże błog. opiekę MB dla Ireny
i całej rodziny Ostrowskich

II NIEDZIELA ADWENTU 10.XII:
9:00 - +Regina Dubin 11 r.śm. Anna
Anzulewicz 11 m.po śm. Stanisław-Józef
Zaborowski
9:00 - za parafian
12:00 - +Elżbieta, Józef zm z rodz. Pietkiewicz, Bronisława i Władysław zm. z rodz.
Kozłowskich i Tulińskich
12:00 - +Henryka, Czesław, Teresa z rodz.
Puzów
12:00 - +Janusz Gaweł 10 r. śm., Antoni,
Helena i Andrzej
Maćkowa Ruda
10:30 - +Józef Cichanowicz

BIULETYN

PARAFIALNY

1.Witamy serdecznie wszystkich gości na
terenie klasztoru i naszej parafii. Życzymy dobrego odpoczynku i miłego pobytu.
2.Adoracja NS w kaplicy do godz. 16.00.
3.Zakończył się miesiąc listopad, szczególnej modlitwy za zmarłych. Dziękujemy
za ofiary i wspólną modlitwę różańcową.
4.Rozpoczęliśmy czas Adwentu – oczekiwanie na przyjście Pana i nowy rok liturgiczny pod hasłem „Duch który umacnia
miłość” a zadaniem będzie odkrywanie
Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów.
Zapraszamy w tygodniu na codzienne
roraty o godz. 7.15 a dzieci i młodzież w
środę i sobotę. Za udział w roratach dzieci
będą otrzymywać świąteczne naklejki.
Pamiętajmy o lampionach a dzieci przynoszą jeszcze podpisane serduszka
(wykonane własnoręcznie) wraz z dobrym
postanowieniem aby potem wylosować
osobę, która zabierze figurę MB do domu
na modlitwę do następnych rorat. Na koniec adwentu serduszka zawisną na choince przy żłóbku Pana Jezusa.
5.Ofiary na tacę przeznaczone są dzisiaj
na WSD Ełk. Dziękujemy za obecność ks.
dk. Arkadiusza Gutowskiego. Życzymy
błogosławieństwa Bożego i opieki MB.
6.We wtorek kolejne spotkanie biblijne z
o. Jackiem. Najpierw msza św. o godz.
18.30 a potem spotkanie w Dużej Galerii.
7.W czwartek zapraszamy o godz. 18.00
na nasze Nabożeństwo do MB Niepokalanej by modlić się za naszą parafię oraz
w intencjach pielgrzymów i ofiarodawców. Tego dnia sprzątanie kościoła, prosimy mieszkańców Remieńkinia.
8.W piątek Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP i odpust w naszym kościele oraz rozpoczęcie rekolekcji adwentowych. Msze św. godz. 9.00, 12.00,
18.30. W sobotę w Maćkowej Rudzie o
godz. 16.00. W piątek na wieczornej
mszy św. będziemy gościć św. Mikołaja,
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który chce się spotkać z dziećmi naszej
parafii. Zapraszamy. W piątek i sobotę
okazja do spowiedzi przed każdą mszą
św. Nie odkładajmy spowiedzi. W tym
dniu z racji odpustu nie obowiązuje post
od pokarmów mięsnych.
9.Za tydzień w niedzielę ofiary będą przeznaczone dla księdza rekolekcjonisty
jako nasze podziękowanie za głoszone
słowo. W sobotę taca przeznaczona będzie na kościoły w potrzebie, szczególnie
na wschodzie.
10.Od dzisiaj możemy w zakrystii nabywać opłatki na stół wigilijny. Dobrowolne
ofiary przeznaczone są na pokrycie
kosztów związanych z odnowieniem obrazu i tła MB Niepokalanej.
11. W minionym tygodniu z udziałem
przedstawicieli Rady Parafialnej odbyło
się spotkanie z przedstawicielem Firmy
KAMO, która zajmuje się różnymi systemami ogrzewania kościołów. W naszej
świątyni po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków najlepszym rozwiązaniem
będzie zastosowanie mat grzewczych na
ławki, które są bezpieczne dla człowieka
i elementów zabytkowych. Zostało podpisane zlecenie dla naszej parafii a termin realizacji to druga połowa stycznia.
Koszt całej inwestycji wraz z montażem
to 40 tyś zł. Po zainstalowaniu urządzeń
będziemy mieli 10 miesięcy na spłacenie
należności. (szczegóły na stronie
www.kamo.com.pl)
12.Można już zgłaszać chorych z naszych
rodzin, których odwiedzimy przed świętami.
13.Rodzice i dzieci przygotowujących się
do I Komunii św. zapraszamy w niedzielę
24 XII o godz. 11.00.
14.Dziękujemy wszystkim za modlitwę i
ofiary na Kościół i Klasztor. Od Ofiarodawców wpłynęło 500 zł.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

