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ZAPROSZENIE DO SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W KRASNYMBORZE
- STACJA DOROSŁYCH
I KONGRESU RÓŻAŃCOWEGO DIECEZJI EŁCKIEJ

Rok 2022 w naszej Diecezji Ełckiej jest
rokiem I Kongresu Różańcowego. Dziękujemy za 30 lat istnienia Diecezji
Ełckiej. W dniu 28 maja (w sobotę) w Sanktuarium Matki
Bożej Różańcowej w Krasnymborze przeżywać będziemy Stację Dorosłych I Kongresu Różańcowego DE. Przygotowany jest ciekawy program, którego centralnym
wydarzeniem będzie Msza Św. pod przewodnictwem
Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura SVD o godz. 12.00.
Do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Krasnymborze na dzień 28 maja zapraszam w imieniu

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

swoim, całej wspólnoty parafialnej
oraz w imieniu Biskupa Ełckiego każdą
Maryjną Wspólnotę: wszystkie Koła
Różańcowe, Róże Różańcowe, osoby
indywidualne i grupy zorganizowane osoby wszystkich stanów i zawodów.
U stóp Różańcowej Matki Krasnoborskiej, przy Jej Cudownym Wizerunku
modlić się będziemy za nasze rodziny,
parafie, naszą diecezję; o pokój
w umęczonej wojną Ukrainie i o pokój w Ojczyźnie naszej i w naszych domach.
Matka Boża Królowa Różańca Świętego oczekuje
w Krasnymborze. Zaczynamy o godz. 9.00. Do zobaczenia 28.V.2022 r. Niech nie zabraknie nikogo, kto kocha
Najświętszą Maryję Pannę i komu drogi jest Różaniec!!
Ks. Dariusz Rogiński, Kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Różańcowej w Krasnymborze

STACJA DZIECIĘCA I KONGRESU RÓŻAŃCOWEGO dzieciom jako pamiątka spotkania i zachęta do modlitwy.
Istnieje możliwość darmowego rejsu statkiem
DIECEZJI EŁCKIEJ W SANKTUARIUM MATKI
„SWOBODA”. Pierwszy rejs odbędzie się z Portu w AuguBOŻEJ W STUDZIENICZNEJ
W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (4
czerwca – sobota), w Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej będziemy przeżywać kolejne spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci transmitowane
przez Radio Maryja. W tym roku jest ono połączone ze
Stacja Dziecięcą I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej oraz Ogólnopolskim Dniem Dziecka, który w ubiegłych latach był organizowany przez Caritas DE w Ełku.
Na to spotkanie Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, biskup
ełcki zaprasza dzieci diecezji ełckiej, a szczególnie
PKRD, dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe, oraz
dzieci ze Szkolnych Kół Caritas.
Bardzo prosimy o zgłaszanie poszczególnych grup
dzieci do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego (tel.: 87621-68-14; kom. 501-142-057), gdyż podczas transmisji
przed Mszą św. wszystkie grupy zostaną przywitane.
Zgłoszenia przyjmujemy do 2 czerwca 2022 r.
Dzieci przywożą ze sobą własnoręcznie wykonane różance, które zostaną przyniesione w darach podczas
Mszy św. Ksiądz Biskup poświęci je i zostaną rozdane

stowie w godzinach 8.00 – 9.20 (zgłoszone grupy na ten
rejs muszą przybyć do portu najpóźniej do godziny 7.50).
Pozostałe dwa rejsy odbędą się po jeziorze Studzieniczna w następujących godzinach: I rejs – od godz. 9:30 do
godz. 9:50; II rejs – od godz. 10:00 do godz. 10:20. Zgłoszone na te rejsy grupy gromadzą się na przystani
w Studzienicznej.
Program spotkania dzieci w Studzienicznej:
10.30 – 11.50 – Zawiązanie wspólnoty, modlitwa i przedstawienia o tematyce różańcowej.
11.50 – Prezentacja przybyłych grup do Studzienicznej.
Wszystkie zgłoszone grupy zostaną wyczytane podczas
transmisji.
12.00 – Msza św., której przewodniczy bp Jerzy Mazur,
biskup ełcki, transmitowana przez Radio Maryja.
Po Mszy św. zostaną wręczone laureatom nagrody za
konkurs plastyczny. Wszystkie dzieci wezmą udział
w agapie i będą mogły skorzystać z różnych atrakcji
przygotowanych z okazji Dnia Dziecka.
Ks. Jacek Uchan, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

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

508 27 27 52

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, 12:00, 15:00, (VI-IX – 19:00); MAĆKOWA RUDA – 10:30. W TYGODNIU: 7:30, (ADWENT 7:00) 18:30.
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Miłość, która jest motywem przewodnim pism św. Jana, ma wiele twarzy.
Dz 15,1-2.22-29
Dzisiaj
Chrystus przedstawia nam kilka z nich. Posłuszeństwo. Jest ono
Dekret Soboru
bardzo ważnym dowodem miłości. To ono otwiera drogę do poznania Ojca,
Jerozolimskiego
do zaproszenia Go do swojego serca. Człowiek posłuszny Bożej nauce
Ap 21,10-14.22-23
otwiera dla Niego swoje drzwi, chce, aby był obecny w jego życiu. Pamięć.
Miasto Święte
Jeżeli kochamy, to pamiętamy i chcemy tę pamięć pielęgnować. Miłość JeJ 14,23-29
zusa to przechowywanie Jego nauki, Jego działalności. Nie chodzi jednak
Duch Święty nauczy
o samo pamiętanie, ale także o próbę ciągłego zrozumienia tego, co przewas wszystkiego
chowujemy. Pomocnikiem w tym jest Duch Święty. Pokój. Serce wypełnione
miłością jest sercem pełnym pokoju. Sam pokój to nie tyle nieobecność
problemów i strapień, co raczej ciągłe dążenie do dobra. To pokój inny niż ten, którego szukamy na
świecie. On także jest owocem miłości.
(ks. Wojciech Węglowski)

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Oto radosna prawda chrześcijańskiej
wiary, której zawdzięcza ona swój głęboko ludzki charakter i swą niezwykłą
prostotę. Dysputy wokół nowych, złożonych problemów moralnych stwarzają
czasem wrażenie, że chrześcijańska
moralność jest sama w sobie zbyt trudna, niezrozumiała i prawie niemożliwa do zrealizowania
w praktyce. To nieprawda, ponieważ moralność ta, rozumiana w kategoriach ewangelicznej prostoty, polega na
naśladowaniu Jezusa Chrystusa, na zawierzeniu Mu, na
przyzwoleniu, by Jego łaska nas przekształcała, by
odnowiło nas Jego Miłosierdzie udzielane nam w komunii życia Jego Kościoła. „Kto chce żyć — przypomina św.
Augustyn — ma gdzie żyć i ma z czego żyć. Niech się
przybliży, niech uwierzy i pozwoli się ogarnąć, aby zostać
ożywionym. Niech się nie odcina od jedności członków”.
Tak więc istotną treść moralności chrześcijańskiej
może zrozumieć — dzięki światłu Ducha Świętego —
każdy człowiek, nawet najmniej wykształcony, a przede
wszystkim ten, kto potrafi zachować „prostotę serca” (por. Ps 86 [85],11). Z drugiej strony, ta ewangeliczna
prostota nie pozwala uniknąć konfrontacji ze skomplikowaną rzeczywistością, może jednak prowadzić do
zrozumienia głębszej prawdy o niej, ponieważ naśladowanie Chrystusa pomaga stopniowo poznać zasady

autentycznej moralności chrześcijańskiej i jednocześnie
przysparza życiowej energii, aby można było ją realizować. Magisterium Kościoła ma obowiązek czuwać nad
tym, by praktyka naśladowania Chrystusa rozwijała się
w sposób organiczny, by nic nie fałszowało ani nie
przesłaniało związanych z nim wymogów moralnych i
wszystkich jego konsekwencji. Kto miłuje Chrystusa,
zachowuje Jego przykazania (por. J 14,15).
[…] Maryja jest świetlanym znakiem i wspaniałym przykładem życia moralnego. „Samo Jej życie jest pouczeniem dla wszystkich” — pisze św. Ambroży, który zwracając się do dziewic, ale mając na myśli rzeczywistość
dostępną dla wszystkich, tak powiada: „Pierwsze, żarliwe
pragnienie nauki budzi w nas szlachetna postać nauczyciela. Któż zaś jest szlachetniejszy niż Matka Boża? Któż
jaśnieje mocniejszym światłem niż Ta, która wybrana
została przez samą Światłość?” . Żyje i urzeczywistnia
swoją wolność oddając się Bogu i przyjmując do swego
wnętrza dar Boży. Chroni w swoim dziewiczym łonie
Wcielonego Syna Bożego aż do dnia narodzin, otacza Go
opieką i wychowuje, trwa przy Nim, gdy spełnia On akt
najwyższej miłości, jakim jest całkowita ofiara z własnego życia. Przez dar z samej siebie Maryja uczestniczy w pełni w realizacji zamysłu Boga, który oddaje się
światu.
Encyklika VERITATIS SPLENDOR 119,120
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1.Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzymy
Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi. Za tydzień
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2.Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych
o godz. 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00.
Podtrzymujmy tradycję śpiewania Litanii przy krzyżach, kapliczkach i domach rodzinnych.
3.W tym tygodniu: poniedziałek - środa modlitwa o
urodzaje. Środa comiesięczna adoracja od godz. 17:00
w intencji pokoju. W czwartek Dzień Matki, pamiętajmy
o życzeniach i modlitwie. Piątek rozpoczęcie nowenny
przed Urocz. Zesłania Ducha Świętego. Można zamawiać Mszę św. przy krzyżach o urodzaje i błog. pól i
rolników.
4.W Krasnymborze 28.V odbędzie się kongres różańcowy. Zachęcamy do udziału seniorów i przedstawicieli
róż różańcowych. Zgłoszenia do środy u Pani Wiesławy
tel. 696552999. Wyjazd z Wigier o godz. 7:30. W niedziele stacja kongresowa we wszystkich parafiach,
zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej I część
po Mszy o 9:00, III część o godz. 11:30 i IV część o godz.
20:30 zakończona Apelem Jasnogórskim (II część w
Maćkowej Rudzie o godz. 10:00).
5.Spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do
I Komunii św. w niedzielę po Mszy o 9:00. Środa po

Mszy wieczorem, czwartek sprzątanie, piątek spowiedź
o godz. 16:30.
6.Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji
pokoju o godz. 17:15 (w niedzielę po 9:00).
7.Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 800zł.
8.Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin. Plan
adoracji na kolejne miesiące i lista do dobrowolnego
zapisania się jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda.
Pamiętajmy o spowiedzi i komunii św. wielkanocnej.
9.Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z oferty
posiłków na wynos. Można również zgłosić się do pracy w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły pod
tel. 789190068.
10.Można zapisać się na pielgrzymkę autokarową do
Medjugorie w intencji pokoju 5-14.07.2022r. Kontakt
730383940 (koszt 2700zł+100€, szczegóły na plakacie).

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

nie relacji, o Boże bł. opiekę Maryi

9:00 - +Anastazja Jakubowska 10m. po śm.
9:00 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.7)
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Iwony z ok. im.
12:00 - +Zofia Andruszkiewicz, Bernard, Teofil, Józef
Pietraszewski
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +r. Trockich, Trzcianowskich,
Kozłowskich, Pietkiewiczów d.w.cz.ć.
7:30 - o szczęśliwą operację, łaskę zdrowia dla Krystyny
i opiekę Maryi
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.8)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - w int. Koła Róż św. Rity o Boże bł.
18:30 - w int. córki Małgorzaty o wybaczenie, uzdrowie-

7:30 - w int. Barbary o Dary Ducha Św. na czas egzaminów i wybór szkoły
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.9)
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - za Lidię i Roberta w rocz. ślubu o Boże bł.
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.10)
7:30 - +Stanisława Korsakowska
17:00 - Adoracja
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Janina, Antoni Kurzyn
18:30 - +Krystyna i Franciszek Stankiewicz

BIULETYN
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Pauline Jaricot
(1799-1862)

Urodziła się 22.VII.1799 w Lyonie w rodzinie Antoine i
Jeanne z d. Lattier. Jej rodzice byli zamożnymi handlarzami jedwabiu. Pauline miała sześcioro rodzeństwa.
Rodzinę Jaricot cechowało głębokie przywiązanie do
wiary katolickiej. Jako dziecko towarzyszyła rodzicom
w spełnianiu praktyk religijnych. W wieku 10 lat rozpoczęła naukę w prywatnej katolickiej szkole z internatem w Fourvière (wzgórze górujące nad Lyonem,
gdzie w 1872 roku wybudowano bazylikę Matki Bożej).
16.IV.1812 przystąpiła do I Komunii św. W wieku dorastania prowadząc beztroskie i światowe życie przeżyła
kryzys wiary. W niedzielę palmową 1816 roku, w lyońskim kościele St. Nizier, słuchając kazania o zgubie
próżnego życia przeżyła nawrócenie. Postanowiła
poświęcić swoje życie Bogu żyjąc jako osoba świecka.
25.XII.1816 złożyła śluby czystości w kaplicy Matki
Bożej na wzgórzu Fourvière.
Począwszy od 1817 roku gromadziła na modlitwie
robotników z lyońskich zakładów jedwabiu. W 1818
roku udzieliła pomocy materialnej misjonarzom udającym się z Paryża (Saint Sulpice) na misje do Chin.
Rok później, w 1819 roku, założyła w Lyonie organizację której celem była zbiórka funduszy na działalność
katolickich misji zagranicznych. Jej członkowie tworzyli 10-osobowe grupy których celem było wsparcie
modlitewne i materialne misji katolickich w świecie
oraz podniesienie świadomości w społeczeństwie nt.

potrzeby i działalności misji. Działalność ta dała początek, założonemu oficjalnie 3.V.1822 w Lyonie Dziełu
Rozkrzewiania Wiary. W 1922 roku jego siedziba została przeniesiona do Rzymu.
W 1826 roku, celem walki z zeświecczeniem i ateizmem rozprzestrzeniającym się we Francji, Pauline
Jaricot założyła ruch Żywego Różańca. W jego skład
wchodziły grupy tzw. Róże składające się z 15 osób
(po dodaniu przez papieża Jana Pawła II pięć Tajemnic
Światła grupy liczą dwadzieścia osób). Za wskazaniem
„zelatora” lub „zelatorki” (kierownika grupy) każdy z
jej członków zobowiązywał się do rozważania przez
miesiąc jednej tajemnicy różańcowej. W 1831 roku
papież Grzegorz XVI oficjalnie zatwierdził ruch Żywego
Różańca. W 1862 roku w samej Francji do róż różańcowych należało około 2,250 mln. członków.
W latach 40. XIX wieku zaangażowało się w powstanie
i działalność założonego w 1843 roku przez bpa Charles Forbin-Janson Dzieła Świętego Dziecięctwa (znane
dziś pod nazwą Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci).
W tym samym czasie Pauline Jaricot postanowiła
prowadzić akcję ewangelizacyjną wśród robotników.
W tym celu, w 1845 roku, przeznaczyła całą swoją
fortunę (700 tys. franków) na zakup w pobliżu Apt
(Vaucluse) fabryki wraz z osiedlem robotniczym, szkołą i kaplicą. Jej zarządzanie powierzyła, jak się okazało, osobom nieuczciwym. W maju 1846 roku fabryka
popadła w ruinę, a Pauline Jaricot straciła cały swój
dobytek i aż do śmierci żyła w nędzy.
Zmarła 9.I.1862 w Lyonie. Beatyfikacja 22.V.2022 r.
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7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.11)
7:30 - +Leokadia i Marianna
18:00 - Nabożeństwo majowe
18:30 - +Janina, Anna, Stanisława(k)
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Teresa Życzkowska, Tomasz Kępka
2. +Jagna Wróblewska (od córek)
3. +Maria Gościńska 3m. po śm. (od przyjaciół z St Fol)
4. +Helena i Alojzy Opanowscy

7:30 - o Boże bł. dary Ducha Św. dla Benedykta z ok. 20 ur.
7:30 - +Tadeusz Staśkiel 2m. po śm.
11:00 - uroczystość I Komunii Św.
18:00 - Nabożeństwo majowe, Nowenna do Ducha Św.
18:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.13)
18:30 - +Teodozja Dorochowicz

9:00 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.14)
9:00 - +Bronisława(k) i Jan Turowscy, +z rodz.
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Piotra w 24 ur.
7:30 - +Władysława i Zygmunt Tarasiewicz (g.12)
12:00 - I rocz. Komunii św. za dzieci i rodziny
18:00 - Nabożeństwo majowe, Nowenna do Ducha Św.
15:00 - za parafian
18:30 - o zdrowie, Boże bł. op. Maryi dla Jadwigi Andrusz- Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef, Stefania, Dorota z
kiewicz (z ok. Dnia Matki)
r.Tarleckich
18:30 - +Jerzy Trocki 7m. po śm.

