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Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu świętego został przyjęty

„N I E P O K A L A N A

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

S a kr a m e n t m a ł ż e ń s t w a za w a r l i :

M ICHAŁ
Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.

V ANESSA I R AFAŁ
E WELINA I TOMASZ

Życzymy opieki
Matki Bożej Niepokalanej.
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
SŁOWO NA NIEDZIELĘ

ROK LITURGICZNY A/II

Tutaj poznajemy wiarę Piotra, wielką, odważną… I jego gorącą miłość do Je-

1Krl 19, 9a.11-13a zusa. Kto inny mógłby wpaść na pomysł, aby chodzić po wzburzonych falach jezioBóg objawia się Eliaszowi

Rz 9,1-5 Izrael jest
Ludem Bożym

Mt 14, 22-33 Jezus
chodzi po jeziorze

Z

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W WIGRACH
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NIEDZIELA: 9:00 ;12:00 ; 15:00! ; VI-IX - 19:00; MAĆKOWA RUDA - 10:30.

W TYGODNIU: 7:30 ; 18:30.

ra? Po przyzwoleniu Jezusa Piotr zrobił ten szaleńczy krok wiary. Tej wiary wystarczyło mu, aby wyjść z łodzi, postawić stopy na wodzie i ruszyć w kierunku
Mistrza. Niestety, ta wiara okazała się za mała, aby przetrwać kolejny mocny
podmuch szalejącego na jeziorze wiatru. Dlatego oprócz Piotrowego wołania:
Panie, ratuj!, mamy umiłować prośbę: Panie, przymnóż mi wiary.
Ks. Bogusław Zeman SSP

NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II
To ewangeliczne wydarzenie jest sce codziennej pracy rybaka, a z drugiej strony
pełne głębokiej treści. Dotyczy był to żywioł, z którym trzeba było konfrontonajważniejszego problemu życia wać swe siły i doświadczenie.
ludzkiego — wiary w Jezusa Człowiek nie może stawać się niewolnikiem
Chrystusa. Piotr z pewnością miał swoich różnych skłonności i namiętności, niewiarę, którą wyznał później tak kiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezwspaniale pod Cezareą Filipową, ale w tym pieczeństwem trzeba się bronić. Trzeba umieć
momencie nie była ona jeszcze ugruntowana. używać swojej wolności wybierając to, co jest
Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać!
ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Pio- Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić
tra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wia- pseudo-wartościami, półprawdami, urokiem
ry. Jego wierze zabrakło istotnego elementu — miraży, od których później będziecie się odwracałkowitego oparcia się na Chrystusie, całko- cać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawitego zaufania Chrystusowi w chwili wielkiej wet ze złamanym życiem.
próby, zabrakło całkowitego pokładania w Nim Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest
nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością sta- w życiu duchowym osobista łączność z Chrynowią fundament życia chrześcijańskiego, stusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłęktórego kamieniem węgielnym jest Jezus Chry- biać. W jaki sposób to czynić? Przede wszyststus.
kim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się
Jezioro kojarzy się z obrazem świata — rów- i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie
nież i świata współczesnego, w którym żyje- Słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem
my, w którym Kościół spełnia swe posłannic- w sakramencie pokuty i Eucharystii.
two. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie, tak jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Jan Paweł II, fragment Homilii podczas spotkania
Piotra. Było mu ono bliskie i znane jako miej- z młodzieżą na Placu Mickiewicza, Poznań 3 VI 1997 .
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
7:30 - zdrowie Boże błog. op. MB dla Tomasza
9.VIII - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
9:00 - + Albin Matulewicz 9r. śm
9:00 -+Bronisława (k) i Czesław Szostakowscy
12:00 - za parafian
12:00 - + Anna Jan Wierzbiccy, Apolonia
Stanisław Żyndów
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 - Boże błog. dla Gabrysi Matyldy Mikołaja
19:00 - +Paweł Wiesław z r. Sudnik Parszywka
Maćkowa Ruda:
10:30 - Boże błog. dla Sylwii i Korneli w pracy

10.VIII - PONIEDZIAŁEK: ŚW. WAWRZYNIEC
7:30 - +Andrzej Janicki, Pelagia i Aleksander
Dybałów
18:30 - w 6 r. ślubu Agnieszki i Wojciecha
o Boże błog. opiekę MB dla nich i Olka
18:30 - + Roman Jankowski

11.VIII - WTOREK: ŚW. KLARA
7:30 - zdrowie duchowe i fizyczne, o Boże błog.
i opiekę MB dla Blanki, Mai, Ewy, Macieja
18:30 - +Ireneusz Wasilewski 4r. śm.
18:30 - w int. Rodziców Róży Róż św. Rity modlących się za dzieci, o Boże błog.

12.VIII - ŚRODA
7:30 - dziekcz. za otrzymane łaski i emeryturę
o Boże błog opiekę MB Władysławy i Andrzeja
18:30 - +Ryszard Nowosadko 8m. po śm.
18:30 - +Lucjan, Irena, Stanisław, Jadwiga
z r. Chmielewskich i Andruszkiewiczów

13.VIII - CZWARTEK
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
18.00 - Nowenna do MB Niepokalanej
18:30 - w 3 r. ślubu Aleksandry i Łukasza o Boże
błog. opiekę MB
18:30 - + Halina, Mieczysław, Marianna, Leon

14.VIII - PIĄTEK: ŚW. M. M. KOLBE

18:30 - w 15ur. Krzysztofa Nowel o Boże błog.
opiekę MB dla niego i całej rodziny
18:30 - z ok. ur Mikołaja Gościńskiego o Boże błog.
opiekę MB dla niego i całej rodziny
19:30 - +Jan Grudkowski 5m. po śm. (od mieszkańców Wigry-Magdalenowo)

19:30 - +Szymon Hołubowicz i zm. z r.
Hołubowicz, Chrulskich i Gołębickich

15.VIII - SOBOTA: WNIEBOWZIĘCIE NMP
9:00 - Boże błog, zgodne relacje, miłość Iwony
Tomasza i ich Rodzin
9:00 -+Czesława Balewska
9:00 -+Tadeusz 6r.śm. i z r. Jakubowskich
11:00 - za parafian
11:00 - zdrowie, Boże błog dla Agnieszki i Zbigniewa Mackiewicz wraz z dziećmi
11:00 - + Stanisław, Apolonia, Aleksander
Omilianowicz
13:00 - Jubileusz 300-lecia Suwałk
13:00 +Marianna, z r. Morozów i Brylińskich
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
17:00 - ślub: Aleksandra i Jakub
19:00 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz i
ntencjach powierzonych
19:00 -+Józefa(k), Teofil, Witold, Eugenia
z r. Fiszerów, Jan Napierała

16.VIII - XX NIEDZIELA ZWYKŁA
9:00 -+ Grzegorz Alboszta 8r. śm
9:00 -+ Janusz Domysławski
9:00 -+ Irena Ziółkowska 1r. śm.
12:00 - Dożynki, za parafian
12:00 -+ Antoni i Stanisława
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -Boże błog opiekę MB dla Michała (ur.)
19:00 -+Roman, z r.Jankowskich Makowskich
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Mirosław 2r. śm.

BIULETYN
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PARAFIALNY

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały
tydzień. W miesiącu sierpień zachęcamy do podjęcia trzeźwości, jako wypełnienie Ślubów Jasnogórskich. Po mszy o godz. 12.00 zapraszamy na
koncert organowy.
2. W poniedziałek zapraszamy na godz. 21.00 do
naszego kościoła na Apel Jasnogórski w łączności
z pielgrzymami naszej diecezji. Będzie transmisja
onl-ine.
3. W piątek, wigilię odpustu msza św. na cmentarzu o godz. 19.30, w sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP (MB Zielnej) odpust, Jarmark
Wigierski. Błogosławieństwo ziół i kwiatów,
święto Wojska Polskiego, rocz. Cudu nad Wisłą,
msze św. o godz. 9.00, 11.00 z procesją (proszę o
przygotowanie), 13.00 Jubileuszowa 300-lecie
założenia miasta Suwałki z udziałem Biskupa
Ełckiego (wystąpi Chór Primo z Suwałk), 15.00,
17.00 (ślubna) i 19.00. W niedzielę Dożynki Parafialne, msza z wieńcami o godz. 12.00 (wystąpi
chór Ojczyzna z Węgorzewa). Będą występy zespołów, Jarmark, wystawcy, atrakcje, kino plenerowe (szczegóły na plakacie i Biuletynie). Prosimy,
aby nas czas uroczystości stosować się do poleceń służb porządkowych.
4. Dzięujemy Panu Wójtowi Gminy Suwałki
i wszystkim którzy pomogli zorganizować spływ
kajakowy. Na ręce Pani Renaty-Sołtys Maćkowej
Rudy, składamy podziękowanie za przyjęcie
uczestników spływu i przygotowanie agapy
u Państwa Cichanowiczów .
5. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
6. Otrzymaliśmy relikwie, bł. M. A. Truszkowskiej, św. Alphonsy, bł. s. Kanizji i s. Sergii oraz
czekamy na odbiór relikwii św. Brata Alberta, bł.

I. Kłopotowskiego, bł. H. Chrzanowskiej, w planie
są jeszcze relikwie św. Z. Sz. Felińskiego. Będziemy potrzebować drugie relikwiarium w kaplicy
oraz relikwiarze.
7.Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 1160zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej. Dziś ofiary na
fundusz remontowy.
8. Na Dożynki prosimy na miarę możliwości, by
każda miejscowość przygotowała wieniec jako
dziękczynienie za plony, by potem reprezentować
na dożynkach diecezjalnych w Krasnopolu .
9. Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście. W Domu
Bożym obowiązuje godny ubiór. Uszanuj powagę
tego świętego miejsca, zakryj ramiona, dekolt,
kolana i plecy! Nie wchodź w stroju plażowym!
Nie żuj gumy! Wyłącz telefon! Jeśli potrzebujesz
okrycia – są dostępne w recepcji lub zakrystii za
dobrowolną ofiarę, którą przeznaczymy na kwiaty
do kościoła. Jest też do nabycia książka. Stanisława Krajskiego Savoir vivre w kościele. Dziękujemy za zrozumienie.
11. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
12. Jest do nabycia modlitewnik o bł. Mariannie Biernackiej patronki Teściowych „Ja pójdę za nią” (20zł) i
„Oblicza Miłosierdzia” o świętych czyniących dzieła
miłosierdzia (20zł), oraz „Powróćmy na Eucharystię” –
przewodnik aby zrozumieć znaczenie Mszy św. (5zł)

13. Trwa w kaplicy całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia. Msza św. o godz. 15.00
zostaje tylko w niedzielę.
14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza
do podjęcia studiów na kierunkach: teologia
i nauki o rodzinie. Szczegóły na stronie
www.uwm.edu.pl

