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Do Kościoła świętego przez sakrament Chrztu
świętego został przyjęty

Jan Wojciech Łukowski
Życzymy opieki MB Niepokalanej

w chrześcijańskim wzrastaniu.

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

Od esz ła d o wieczn ości:

+Tadeusz Łukowski
Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

Z DZIENNICZKA ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

ZAPISKI BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ

„Przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam
w adoracji, które odprawiałam codziennie przez pół
godziny (…) przed Najświętszym Sakramentem. W tym
czasie poznałam głębiej siebie i Boga. Pomimo, że miałam wiele przeszkód do odprawienia takiej modlitwy.
Niech dusza wie, że aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musie się uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne. Trudności
wewnętrzne – zniechęcenie, oschłość, ociężałość, pokusy; zewnętrzne – wzgląd ludzki i uszanować chwile,
które są przeznaczone na modlitwę. Sama tego doświadczyłam, że jeżeli nie odprawiłam modlitwy w czasie dla nie przeznaczonym, później już jej nie odprawiłam, bo mi obowiązki nie pozwoliły, a jeżeli ją odprawiłam, to z wielkim trudem, myśl ucieka do obowiązku.
Zdarzała mi się ta trudność, że jeżeli dusza dobrze odprawiła modlitwę i wyszła z niej z wewnętrznym, głębokim skupieniem, inni sprzeciwiają jej się w tym skupieniu, a więc musi być cierpliwość, aby wytrwać w modlitwie. Zdarzała mi się rzecz taka niejednokrotnie,
że kiedy dusza moja była głębiej pogrążona w Bogu
i większy owoc odniosła z modlitwy i obecność Boga
towarzyszyła w ciągu dnia, a przy pracy było większe
skupienie i większa dokładność i wysiłek w obowiązku”.
(Dz 147)

„Modliłam się tylekroć. W kościołach pełnych, wśród
krążenia wiernych, wśród szelestu nóg. I w kościołach
pustych, przed lampką czerwoną. Marzyło mi się nie
dalej jak dziś o świcie: oby moje serce było jak lampka
czerwona… Myśl zuchwała, myśl-pokusa! Gdzież mojemu sercu do lampki wieczystej! Mój Boże, pamiętaj!
Sypałam ci kiedyś kwiatki! Będę Ci Boże, sypała do
końca moich dni szczodrze, całymi garściami, całe naręcza kwiatów! Daj, bym nigdy nie była pusta, by nie
przejrzało dno! A jeśli pod nogi padnie Ci wyrwany ze
mnie chwast…. Nie pogardź chwastem wyrwanym!
Bo oto, Boże mój, uczyniłam tak niewiele! Oddałam Ci
wolę i serce. A Tyś mnie za to obsypał hojnymi dary.
Rozwiązałeś mi mowę. Do, zdawało się, zatrzaśniętych
na wieki wrót piękna dałeś mi klucz niebieski. Pozwalasz mi w swoim świetle oczy sycić kształtami, barwami, uszy pieścić słowami, dźwiękami. Jestem jak ta oto
pajęczyna, zatopiona w błękicie. Lecz nie powiedziane
jest: czekajcie, a doczekacie się, czekajcie z założonymi
rękami, póki nieznana siła nie złoży ich do modlitwy.
W boskich słowach nie ma bezwładu, ani marzącego
drzemania! „Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie
wam otworzono”. Kołaczmy oburącz! Jak zemdleją
ręce, czołem tłuczmy w święte podwoje! A będą nam
otworzone!”

Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne
6 października 2020 r.
18:30 - Eucharystia,
po Mszy Św. - konferencja
(Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP)

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W WIGRACH
✉WIGRY 11, 16-402 SUWAŁKI — KS. PROBOSZCZ ☏ 508 27 27 52 — KS. TOMASZ ☎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 . –——–——–—–——–———
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Często gniewamy się i postępujemy na złość innym. Chcemy ich przeIz 5, 1-7 Pieśń o winnicy chytrzyć. Pan Jezus pokazuje, że nawet z naszego grzechu wyprowadza
Flp 4, 6-9 … Bóg pokoju dobro. Każde odrzucenie jest wołaniem o miłość. Tak jak Bóg nie zostawił
Izraela w niewoli, tak i ciebie nie opuści. Boża logika jest inna. Nie jest
będzie z wami
prawem zemsty, ale prawem miłości. Czy był w twoim życiu moment,
Mt 21, 33-43 O dzier- w którym Bóg wyprowadził dobro z jakiejś twojej przeszłej słabości czy
żawcach w winnicy
grzeszności?
Źródło: modlitwawdrodze.pl

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Na progu nowego tysiąclecia
z głębi serca kieruję do was ponownie naglące wezwanie, byście
otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi - Słowu, które" wszystkim (...), którzy Je przyjęli, dało
moc, aby się stali dziećmi Bożymi" (J 1, 12).
Przyjąć Chrystusa znaczy otrzymać od Ojca
misję życia miłością do Niego i do braci, w
poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej różnicy; znaczy wierzyć, że w ludzkich
dziejach, choć naznaczonych złem i cierpieniem, ostatnie słowo należy do życia i miłości,
ponieważ Bóg zamieszkał wśród nas, abyśmy
mogli zamieszkać w Nim.
Przez wcielenie Chrystus stał się ubogi, aby
nas wzbogacić swoim ubóstwem, i obdarzył
nas odkupieniem, które jest przede wszystkim
owocem krwi przelanej przez Niego na krzyżu
(por. KKK, 517). Na Kalwarii "On się obarczył
naszym cierpieniem, (...) był przebity za nasze
grzechy" (Iz 53, 4-5). Najwyższa ofiara Jego
życia, dobrowolnie złożona za nasze zbawienie,
jest świadectwem nieskończonej miłości Boga
do nas. Tak pisze o tym apostoł Jan: "Tak

bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,
16). Posłał Go, aby we wszystkim z wyjątkiem
grzechu dzielił naszą ludzką naturę; "darował"
Go bez reszty ludziom nie bacząc na ich uporczywy sprzeciw (por. Mt 21, 33-39), aby
przez Jego śmierć uzyskać dla nich pojednanie.
"Bóg stworzenia objawia się jako Bóg odkupienia, który jest wierny Sobie Samemu, wierny
swej miłości do człowieka i do świata, wyrażonej w dniu stworzenia. (...) Jakąż wartość
musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro
zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela" (Redemptor hominis, 9. 10). Kontemplujcie
i rozważajcie tę prawdę! Bóg stworzył nas,
byśmy mieli udział w Jego własnym życiu;
powołuje nas, byśmy byli Jego dziećmi. Wzywa
nas, byśmy "należeli" do Niego: pragnie, aby
wszyscy byli święci. Młodzi przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On
jest święty!
Źródło: Jana Pawła II, Orędzie do młodych całego
świata z okazji XV Światowego Dnia Młodzieży,
Watykan 29 VI 1999, nr 2.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - + Franciszek Michalina Henryk Krystyna
Żyndów, Stanisław Katarzyna Dąbrowskich
9:00 - + Franciszek i Helena Troccy
12:00 - za parafian
12:00 - +Cecylia Daniłowicz (g. 4)
12:00 - o Boże błog. i opiekę MB dla Ewy, Jana
i dzieci
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - za Urszulę i Zbigniewa w 25r. ślubu o Boże
błog, opiekę MB dla nich i całej rodziny

7:30 - o miłość i zgodę w rodzinie
11.00 - przez św. JPII w intencjach pielgrzym
18:00 - Różaniec
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g.5)
18:30 - o opiekę MB św. Jozefa św. Faustyny dla
rodz. modlących się na różańcu za dzieci

7:30 - + Cecylia Daniłowicz (g.6)
7:30 - + Wanda 7r. śm z r. Jarmołowicz, Milewskich, Sobolewskich
11:00 - o łaskę nawrócenia z nałogu
18:00 - Różaniec
18:30 - +Zygmunt Bierdzio 1r. śm.
18:30 - +Anna Burba
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
7:30 - dziękcz. za Katarzynę i Mariano, ich rodzinę
z Chile i Polski o Boże bł i opiekę MB
18:00 - Różaniec
18:30 -+Jan Świacki 5m po śm.
18:30 -+ Cecylia Daniłowicz (g.7)

7:30 -o Boże błog. opiekę MB dla r. Kimszal
17:45 - Nowenna i Różaniec
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 8)
18:30 - + Eugeniusz Bazylewicz 4m po śm (od rodz.
Stworów Krystyny i Jacka)

7:30 - zdrowie Boże błog. dla Anny, Barbary, Jadwigi
18:00 - Różaniec
18:30 - +Zofia Andruszkiewicz 30 dz. po pogrz.
18:30 - +Cecylia Daniłowicz (g. 9)
18:30 - +Helena Wojtkiewicz 3m po śm (od Sylwii
chrześnicy)

7:30 - +Zofia Andruszkiewicz (od Jerzego Krejpcio z
rodz.)

10:00 - w int Środowisk Twórczych
18:00 - Różaniec
18:30 - +Wincenty Szupszyński 1r. śm.
18:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 10)

9:00 - dziękcz w 45 r. ślubu Mieczysława i Bożenny
Bąk o Boże błog opiekę MB
9:00 - +Jadwiga i Kazimierz Nieszczerzewski
9:00 - +Zofia Słodyczka 12r. śm. z r. Plewa, Furca
i Słodyczka
12:00 - za parafian
12:00 - +Anna Jan Wierzbiccy, Apolonia Stanisław
Żyndów
12:00 - +Stanisław Antoni Eugenia Dębscy, Jan
Janina Grzymkowscy, Tadeusz Agnieszka
Świaccy
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
Maćkowa Ruda:
10:30 - + Cecylia Daniłowicz (g. 11)

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1.Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały
tydzień. Rozpoczął się październik miesiąc modlitwy różańcowej (godz. 18.00 w dni powszednie a
w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00) z prowadzeniem przez poszczególne grupy i miejscowości
(za odmówienie jednej części różańca można uzyskać odpust zupełny).
2. Dziś ofiary do puszek na duszpasterstwo charytatywne diecezji ełckiej. Za tydzień będzie Dzień
Papieski ofiary do puszek na fundusz stypendialny
„Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Po mszy o godz.
12.00 zapraszamy na koncert kameralny i chóru
pod dyrygenturą Grzegorza Bogdana.
3. W poniedziałek i wtorek 5-6.X Nabożeństwo
40-godzinne w naszej parafii; zachęcamy do Adoracji i modlitwy za naszą ojczyznę, parafię, rodziny, pielgrzymów, wg porządku i zapisanie się na
nocne czuwanie w wyznaczonym czasie lub dowolnej godzinie.
4. We wtorek na mszy o godz. 18.30 wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, a po mszy
spotkanie biblijne.
5. W sobotę 10.X w klasztorze odbędzie się diecezjalny dzień środowisk twórczych z zakończeniem
pleneru malarskiego. W planie msza św. godz.
10.00 pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza, wspomnienie o śp. A. Strumille, wykład
o poezji kard. Wyszyńskiego i wernisaż powstałych prac.
6. Dziękujemy mieszkańcom Aleksandrowa i Wysokiego Mostu za przewodniczenie w nabożeństwie Fatimskim. Spotkanie Rady Parafialnej
27.X.
7. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania
18.X. o g.11:15 w dużej galerii.
8. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 1000zł, których poleca-

my w modlitwie do Matki Bożej.
9. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
10. Czekamy na odbiór relikwii, bł. I. Kłopotowskiego, św. Z. Felińskiego. Będziemy potrzebować
drugie relikwiarium w kaplicy oraz relikwiarze.
11. Zapraszamy do codziennej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W niedzielę o godz. 15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej msza
św. i zakończenie adoracji.
12. Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście.
W Domu Bożym obowiązuje godny ubiór. Uszanuj
powagę tego świętego miejsca. Nie żuj gumy!
Wyłącz telefon! Jest też do nabycia książka.
S. Krajskiego Savoir vivre w kościele. Dziękujemy
za zrozumienie.
13. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
14. Jest do nabycia książka o kard. Stefanie
Wyszyńskim (10zł), „Powróćmy na Eucharystię” –
przewodnik aby zrozumieć znaczenie Mszy św.
(5zł).

Różaniec św. w październiku:
4. Dzieci od I Komunii; 5. Koło Róż św. Faustyny;
6. Maćkowa Ruda; 7. Koła Różańcowe; 8. Ryżówka;
9. Mikołajewo; 10. Rosochaty Róg; 11. Młodzież Bierzmowana; 12. Burdeniszki; 13. Re-mieńkiń; 14. Stary Folwark; 15. Leszczewek; 16. Domowy Kościół; 17. Koło
Róż św. Rity; 18. Gospodarze i rolnicy; 19. DNNUJ; 20.
Żubrówka Stara i Nowa; 21. Leszczewo; 22. Koło Róż
św. JPII; 23. Cimochowizna; 24. Mężczyźni i ojcowie; 25.
Matki i kobiety; 26. Piertanie i Królówek; 27. Rada Parafialna; 28. Fundacja Wigry Pro; 29. Czerwony Folwark;
30. Akcja Katolicka; 31. Wigry i Magdalenowo.

