4

22.XII - IV NIEDZIELA ADWENTU
9:00 - o zdrowie Boże błog. opiekę MB dla Władysławy 95 ur. i Izabeli 4 ur.
9:00 - +Jadwiga i Alfons, z r. Chałków i Orzechowskich
12:00 - za parafian
12:00 - +Henryka Czesław Teresa Puzów
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Antoni, Weronika,
Władysław, Andrzej z r.Świackich

23.XII - PONIEDZIAŁEK
7:00 - o Boże błog. dla ks. Adama (od Fundacji)
9:30 - pogrzeb: +Leokadia Buczyńska
18:30 - o Boże błog. opiekę Niepokalanej dla wnuków Jacka, Bartosza, Julii, Andrzeja, Katarzyny,
Beaty
18:30 - dziękczynna za otrzymane łaski

24.XII - WTOREK
7:00 - o zdrowie Boże błog. opiekę MB dla Ewy
22:00 - Maćkowa Ruda:
24:00 - za parafian
24:00 - o Boże błog. opiekę MB dla Mileny i Pawła
oraz rodziców
24:00 - o Boże błog. opiekę MB dla Jakuba w 18 ur.

25.XII - ŚRODA: BOŻE NARODZENIE
9:00 - +Anna Chorążyczewska 6 r.śm.
9:00 - +Jan i Helena Tomaszewscy
9:00 - +Ryszard Helena Heliodor Danuta Rozalia
Józef, +Ostrowskich Dorochowicz, dusze w
czyśćcu cierpiące
12:00 - dziękczynno-błagalna za rodz. Bogusława,
Martę, Piotra i Pawła Nieszczerzewskich
12:00 - +Edmund Pietkiewicz, Helena i Zygmunt
Trocki

26.XII - CZWARTEK: ŚW. SZCZEPANA
9:00 - +Piotr Aleksandrowicz 6r. śm.
9:00 - +z r. Krupińskich, Milewskich, Hołubowiczów, Kalinowskich, Matosiuków
12:00 - o Boże błog. opiekę MB dla mieszkańców
Starego Folwarku
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12:00 - o Boże błog. opiekę MB dla mieszk Remieńkinia
Maćkowa Ruda: 10:30 -o Boże błog. dla dzieci
Pawła Roksany Macieja Ramuny Pauliny Pawła i
wnuków

27.XII - PIĄTEK: ŚW. JANA AP I EW.
7:00 - przez wst. Matki Bożej i św. Michała Arch. za
Jakuba, Agatę i Helenę o Boże błog. i zdrowie
7:00 - +Antoni Bucko
18:30 - +Helena Opanowska 3m. po śm.
18:30 - dziękczynna za rekol. małżeńskie, o Boże
błog. opiekę MB dla uczestników, o. Jacka, kapłanów pracujących w Wigrach
18:30 -w dniu im. Jana, dzięk. za łaski o Boże błog.
opiekę Niepokalanej dla niego i rodziny

28.XII - SOBOTA: ŚW. MŁODZIANKÓW
7:00 - +Wincenty Szupszyński (od KR. św. Rity)
11:00 - +Józef Daniłowicz (od sąsiadki)
11:00 - +Aleksandra, Michał, Henryk +Biziewskich
18:30 - dziękczynna za łaski o zdrowie Boże błog.
opiekę MB dla Eweliny Grzegorza, ich dzieci
18:30 - +Leszek Abramowicz 2m. po śm.

29.XII - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
9:00 - o Boże błog. opiekę MB dla mieszk. Żubrówki Starej i Nowej
9:00 - +Albin Matulewicz
12:00 - za parafian
12:00 - dziękczynna i o Boże błog. opiekę MB dla
mieszk. Remieńkinia
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef Cichanowicz 3m.
po śm.

+Ryszard Nowosadko
+Waleria Świacka
+Zofia Podziewska
+Leokadia Buczyńska
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IV NIEDZIELA ADWENTU

To pełne głębokiej radości orędzie rozległo się w noc betlejemską. Dzisiaj z tą samą radością Kościół głosi je na nowo: narodził się nam Zbawiciel! Wraz z przemożnym pragnieniem bliskości i pokoju ogarnia duszę fala czułości
i nadziei. Na progu szopki kontemplujemy Tego, który
z miłości do człowieka ogołocił się z chwały Bożej i stał się
ubogi. Stojąca obok szopki świąteczna choinka, mieniąca
się światłem lampek, przypomina nam, że wraz z narodzeniem Jezusa na nowo zakwita drzewo życia na pustyni
ludzkości. Szopka i choinka: cenne symbole, które przekazują czasom prawdziwy sens świąt Bożego Narodzenia.[..]
A Ty, o Maryjo, Dziewico oczekiwania i spełnienia, która
strzeżesz tajemnicy Narodzenia, spraw, abyśmy umieli
rozpoznawać w Dzieciątku, które tulisz w ramionach,
obiecanego Zbawcę, niosącego wszystkim nadzieję i pokój. Razem z Tobą Go adorujemy i pełni nadziei wyznajemy: potrzebujemy Ciebie, Odkupicielu człowieka, który znasz
oczekiwania i tęsknoty naszych serc. Przyjdź, Panie, i pozostań z nami! Niech radość
Twojego narodzenia dotrze na krańce świata!” (św. Jan Paweł II)

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
WIGRY 11, 16 - 402 SUWAŁKI — Ks. Proboszcz

508 27 27 52 — Ks. Adam

515 04 88 99

Numer konta parafialnego: 4 9 9 3 6 7 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 5 0 7 3 4 9 0 0 0 1
https://parafia.wigry.pro —
https://fundacja.wigry.pro —
http://wane.wigry.pro

———————––—–————––———– P O R Z Ą D E K M S Z Y Ś W . ——––——–—–——–——————————

NIEDZIELA: 9:00 i 12:00 (VI–IX: 19:00) Maćkowa Ruda - 10:30

W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT 7:00); 18:30
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PARAFIALNY

ŁK 2,1-14
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
W tej uroczystej chwili wychwalajmy
Boga, naszego Ojca, za świętą noc,
w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Marii Dziewicy. Przeżyjmy
tamto wydarzenie opisane w Ewangelii św. Łukasza. (Łk 2,1-14)
Jezusa Chrystusa, który przyszedł na
świat, aby nas zbawić prośmy by obdarzył nas miłością i pokojem, powtarzajmy:
Obdarz nas miłością i pokojem
• Panie Jezu, udziel naszej rodzinie
daru zgody i pojednania, szczęścia i
radości:
Obdarz nas miłością i pokojem.
• Panie Jezu, obdarz nas szczęściem,
radością, miłością i pokojem, także
naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych: Obdarz nas...
• Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych, pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia: Obdarz nas …
• Panie Jezu, obdarz, naszych zmarłych krewnych, bliskich, znajomych
szczęściem i wiecznym zbawieniem:
Obdarz nas...
• Pozostając w ciszy przedstawmy z wiarą, Bogu
nasze osobiste podziękowania,
prośby
aby je pobłogosławił ......:

Ciebie Prosimy, wysłuchaj nas Panie
Zjednoczeni w miłości, odmówmy
wspólnie modlitwę, której nauczył nas
Jezus Chrystus:
Ojcze nasz ....
Polećmy Bogu przez pośrednictwo
Matki Jezusa Chrystusa – naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów,
gości, samotnych i chorych:
Zdrowaś Maryjo .....
Panie Boże, Ty sprawiłeś , że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna: spraw,
abyśmy w naszym codziennym postępowaniu jaśnieli blaskiem Twojej
światłości.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi
będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się
chlebem, miłością i życzliwością z
każdym człowiekiem. Obdarz nas
wszystkich Twoim pokojem, abyśmy
wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w
całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
do Judei, do miasta Dawidowego zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną
sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas
rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze
i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki
i leżące w żłobie».
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom, w których sobie upodobał».

1. Witamy wszystkich szczególnie gości, których
polecamy opiece Maryi. Kończy się czas Adwentu
jutro poniedziałek i wtorek ostatnie roraty, 24.XII
wieczorem Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy
tego dnia do zachowania tradycji powstrzymania się
od spożywania potraw mięsnych. Pasterka w Maćkowej Rudzie o godz. 22:00 a w Wigrach o 24:00. Pół
godziny przed pasterką zapraszamy na wspólne kolędowanie. Pamiętajmy o samotnych, chorych i o naszych zmarłych. Pierwszy dzień świąt Msze św. o
godz. 9:00 i 12:00; nie ma Mszy w Maćkowej Rudzie.
W drugi dzień Świąt porządek niedzielny (taca na WSD
w Ełku). Składamy najserdeczniejsze życzenia na
Święta od ks. bpa Jerzego Mazura i od nas, kapłanów
wigierskich.
2. W piątek 27.XII bp Jerzy Mazur udzielił dyspensy
od pokarmów mięsnych. Warunkiem jest modlitwa
Ojcze nasz w intencji dzieci nienarodzonych. Wieczorem po Mszy św. wieczornej zapraszam na spotkanie
opłatkowe Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej.
3. W poniedziałek przed Świętami odwiedzimy chorych (spoza Pierwszego piątku) od g. 10:00.
4. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na cele remontowe. Od osób indywidualnych wpły-

nęło 300 zł, a z ostatniej niedzieli 2600 zł. Ofiarodawców polecamy naszej modlitwie.
5. Spotkanie dla Seniorów odbędzie się 28.XII.
O godz. 11:00 Msza św., 12:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 12:30 spotkanie opłatkowe.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy do
15:00 zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia i
błogosławieństwem eucharystycznym.
7. Po świętach w okresie Bożego Narodzenia pragniemy rozpocząć wizytę duszpasterską aby spotkać się z
naszymi parafianami i udzielić błogosławieństwa dla
rodzin, domów, gospodarstw. Początek kolędy w
poniedziałek 30.XII - miejscowość Wigry, Magdalenowo, Czerwony Folwark od godz. 14:00 – 3 kapłanów.
Będziemy wdzięczni za pomoc w dotarciu do wszystkich domów. Przy okazji kolędy możemy złożyć ofiary
na utrzymanie kapłanów oraz fundusz remontowy
kościoła. W przeciągu najbliższych lat planowane jest
dokończenie remontu schodów głównych kościoła (ok.
30 tys. zł), zakrystii, plebanii, refektarza oraz pierwszych części murów oporowych od strony bramy
wjazdowej. Można też przekazać ofiarę roczną na
sprzątanie kościoła (30 zł) od rodziny.

