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- Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz,
Chrześcijańska tożsamość Europy w
nauczaniu Kościoła
- Dr Jarosław Schabieński, Kobiety i
ich rola w odzyskiwaniu niepodległości
przez Polskę
- Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz,
Kwestia kobieca w nauce Jana Pawła II
- Dr hab. Sebastian Skuza, Działania
osłonowe państwa w walce z pandemią i inflacją
- Dyskusja; Zakończenie
30 lipca
9:00 – Msza Święta z udziałem Akcji
Katolickiej
SESJA II
10:30 – Otwarcie sesji
- Ks. dr Ryszard Sawicki, Rola Ojców
Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę
- Dr Tomasz Naruszewicz, Przesmyk
Suwalski w dobie kryzysu ukraińskiego
- Ks. dr Jacek Nogowski, Formy pomocy osobom potrzebującym
- Prof. dr hab. Bronisław Sitek, Człowiek a prawo własności w wirtualnej
rzeczywistości
- Dr hab. Magdalena Sitek, Przebaczenie jako prawo człowieka
- Dyskusja; Przerwa
SESJA III
13:30 – Otwarcie sesji
Konferencja naukowa „Wartości chrześcijańskie - Mgr Paweł Robak, Stosunek i troska Kościoła katolickiego o
osoby z niepełnosprawnością
w Polsce i Europie”
- Dr Grzegorz Tutak, Troska Kościoła katolickiego o uchodź29 lipca
ców w kontekście wojny na Ukrainie
16:00 – Otwarcie konferencji
- Ks. dr Filip Krauze, Wartości chrześcijańskie – równowaga
- Ks. dr Jacek Nogowski (Prezes Fundacji Wigry Pro)
- Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Prezes Fundacji „Myśląc „Deo et Patriae” w przestrzeni aksjologicznej
- Mgr Tomasz Tokarski, Rola i znaczenie wartości chrzeOjczyzna im. ks. inf. Ireneusza Skubisia”)
ścijańskich w europejskiej kulturze prawnej
SESJA I
- Abp Stanisław Gądecki, Wartości chrześcijańskie w Polsce i - Dyskusja; Zakończenie
Europie

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

508 27 27 52; Ks. Henryk

515 04 88 99

Numer konta parafialnego: 49 9367 0007 0010 0050 7349 000 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, (X-V: 15:00) / VI-IX: 19:00; MAĆKOWA RUDA–10:30. W TYGODNIU: 7:30 (ADWENT 7:00), 18:30.
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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

"Panie, naucz nas się modlić". Uczniowie zwracają się do Jezusa z prośbą.
wstawia się za Sodomą
Pragną, aby Mistrz nauczył ich modlitwy. To niezwykle ważne przesłanie, które
Kol 2,12-14 Chrzest
wyłania się z dzisiejszej Ewangelii. Modlitwy można się uczyć. Ba, nawet trzeudziałem w śmierci
ba. Ponadto nigdy nie nastąpi taki etap życia, w którym moglibyśmy powiei zmartwychwstaniu
dzieć: Już pojąłem sekret modlitwy. Niczego więcej nie potrzebuje w życiu
Chrystusa
duchowym. Jeśli ktoś tak stwierdzi, to niestety, będzie to przejaw pychy. WarŁk 11, 1-13
to naśladować uczniów. Oni zdają sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Chcą
Chrystus uczy modlitwy
się rozwijać. Pragną doskonalić się w swoim życiu duchowym. Dlatego dostają
konkretną odpowiedź od Jezusa. On poucza, że po pierwsze, trzeba stawać
w przekonaniu, że Bóg jest Ojcem, który troszczy się o człowieka. Po drugie, Chrystus zachęca
do nieustępliwości w modlitwie. Nie należy zrażać się niepowodzeniami. Wytrwała modlitwa hartuje
nasze wnętrze. Sprawia, że odkrywamy co tak naprawdę jest wolą Boga. Czy podczas wakacji mam czas
dla Boga? Odpoczynek jest niezwykle ważny, ale nie można zapominać o modlitwie. Wszak ona jest
niczym pępowina, która łączy nas ze Stwórcą.
ks. Kamil Dąbrowski
Rdz 18,20-32 Abraham

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Nasz wiek XX był okresem szczególnych gwałtów zadawanych ludzkim
sumieniom. W imię totalitarnych ideologii miliony ludzi zmuszano do działań
niezgodnych z ich najgłębszymi przekonaniami. Wyjątkowo bolesne doświadczenia ma pod tym względem cała Europa Środkowowschodnia. Pamiętamy ten okres zniewalania sumień,
okres pogardy dla godności człowieka, cierpień tylu
niewinnych ludzi, którzy własnym przekonaniom postanowili być wierni. Pamiętamy, jak doniosłą rolę odegrał
w tamtych trudnych czasach Kościół jako obrońca praw
sumienia - i to nie tylko ludzi wierzących!
Zadawaliśmy sobie w tamtych latach pytanie: "Czy może
historia płynąć przeciw prądowi sumień?" Za jaką cenę
"może"? Właśnie: za jaką cenę?... Tą ceną są, niestety,
głębokie rany w tkance moralnej narodu, a przede
wszystkim w duszach Polaków, które jeszcze się nie
zabliźniły, które jeszcze długo trzeba będzie leczyć.
O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień trzeba pamiętać, gdyż są one dla nas stale aktualną przestrogą i wezwaniem do czujności: aby sumienia Polaków
nie ulegały demoralizacji, aby nie poddawały się prądom

moralnego permisywizmu, aby umiały odkryć wyzwalający charakter wskazań Ewangelii i Bożych przykazań,
aby umiały wybierać, pamiętając o Chrystusowej przestrodze: "Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka
zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może
dać człowiek w zamian za swoją duszę?" (Mk 8,36-37).
Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także
dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w
środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka,
może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i
wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą
świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą
niepokój i muszą dawać wiele do myślenia.
Bracia i Siostry!
Czas próby polskich sumień trwa!
Musicie być mocni w wierze!
Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek - jakie będzie jego sumienie.
Z homilii podczas Mszy św. w Skoczowie, 22/05/1995
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Wszystkim życzymy błogosławionych wakacji, nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej Mszy św. Dzisiaj w kaplicy adoracji będą wystawione
relikwie krzyża św. do naszej osobistej modlitwy, udostępnione przez Zakon Templariuszy. Dziś po każdej Mszy św.
błogosławieństwo pojazdów ku czci św. Krzysztofa, dobrowolne ofiary na MIVA Polska (pojazdy misjonarzom). Dziś o
godz. 20:00 w Dużej Galerii koncert pieśni z okresu międzywojennego.
• Różaniec w języku polskim i ukraińskim w intencji pokoju
o godz. 17:15 (w niedziele 18:15).
• W tym tygodniu: poniedziałek o 17:00 adoracja w intencji
pokoju, a po wieczornej Mszy św. poświęcenie pojazdów.
Wtorek Msza św. w Maćkowej Rudzie o godz. 17:00. Czwartek
Nowenna do Matki Bożej. Piątek i sobota Konferencja Europa
Christii zapraszamy. W sobotę Msza św. o 9:00 za uczestników konferencji, Akcję Katolicką i za Seniorów (po Mszy
Seniorów zapraszamy na modlitwę różańcową, konferencję
O. Jacka i agapę).
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 250zł (wkład własny
parafii do projektów ok. 80 000 zł na prace: część muru
oporowego od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap
ołtarza królewskiego). Rolników prosimy o zebranie zboża
na wieńce dożynkowe.
• 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.

• W czwartek spływ kajakowy Szlakiem Papieski (zapisy w
recepcji), w sobotę w kawiarni o godz. 19:00 koncert zespołu
DANIELA Szejdy, o godz. 20:00 Nocne Zwiedzanie „Śladami
Kamedułów” (zapisy w recepcji), o 21:30 Kino plenerowe, film
pt. „Wyklęty”. W niedzielę koncert organowy po Mszy o 12:00.
• Dnia 28.VII wyruszy piesza pielgrzymka z Suwałk na Jasną
Górę (informacje u ks. Łukasza Kordowskiego tel. 516-237040; email: venejk.4.4@wp.pl). W sobotę 6.08 odbędzie się
spływ kajakowy Szlakiem Papieskim do Maćkowej Rudy (pod
patronatem Gminy Suwałki i Krasnopola), zbiórka o 10:00,
potem Msza św. O 12:00 wypłynięcie i zakończenie agapą
(zgłoszenia do 1.08, ul. Świerkowa 45, mail:
w.jurewicz@gmina.suwalki.pl tel.: 875659342).
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik NIEDZIELA (8zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA (3zł),
RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE SIĘ (8zł),
ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna. Książki:
Symbolika ryby w Piśmie Świętym (10zł), Modlitewnik czcicieli św. Rocha (10zł), Do Aniołów Stróżów, Matki Bożej, św.
Józefa, św. Krzysztofa, św. Antoniego, św. Faustyny, św. Rity
(5zł).
• Biskup Ełcki udziela dyspensy (na terenie diecezji ełckiej)
od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych na dzień 29 lipca i 12 sierpnia br.
• 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. Dziękujemy za zrozumienie.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - za parafian
9:00 - z ok. im. Krystyny Malinowskiej o Boże bł. op. Maryi, potrzebne łaski
9:00 - +Krystyna Kępisty
12:00 - +Stanisław Tomaszewski w rocz. śm.
12:00 - +Kazimierz, Natalia, Antoni, z r. Dermont i Żaborowskich
19:00 - +Małgorzata Paluch (g. 21)
Maćkowa Ruda: 10:30 - za wnuczęta, ich rodziców i całej rodz. o
Boże błog. dla nich i Maryli
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 22)
7:30 - +Andrzej Rozalski
17:00 - Adoracja w intencji pokoju
18:30 - za Krzysztofa w dniu imienin o Boże bł. op. Maryi dla
niego i całej rodziny
18:30 - +Zygmunt Trocki 13r. śm. Helena Trocka

7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 23)
7:30 - +Renata Rowińska 1r. śm.
17:00 - Maćkowa Ruda za mieszkańców
18:30 - +Anna Rzodkiewicz 13r. śm. Klemens 9r.ś
18:30 - +Krystyna Masalska (imieninowa)
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 24)
7:30 - o Boże błog. dla Iwony i Pawła w 1 r. ślubu
18:30 - za Krzysztofa Janczulewicz o Boże bł. op. Maryi dla niego
i całej rodziny (od r. Trockich)
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 25)
7:30 - o Boże błog. wypełnienie woli Bożej, o łaskę zdrowia i
dobrej spowiedzi dla Grażyny
10:00 - o Boże błog dla Alexandra Knap

BIULETYN
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wyrażał się w bardzo wymownym symbolu –
od momentu przekroczenia bramy pustelni
praktycznie nikt (oprócz współbraci) nie
TAJEMNICA NIEZWYKŁEGO ZDJĘCIA oglądał jego twarzy. Była ona odtąd zwrócona wyłącznie ku Stwórcy. Otoczony wysoWśród najbardziej rozpoznawalnych w Polsce świę- kim murem erem zamieszkiwany przez Szarbela stanotych od dłuższego czasu zgodnie „królują” o. Pio, s. wił środowisko, w którym świętość wzrastała z daleka
Faustyna i oczywiście Jan Paweł II. Całkiem niedawno od ludzkich spojrzeń. Nikt nie zakłócał tego wzrastado tego szlachetnego trio dołączył św. Szarbel, o któ- nia. Choć wiedza o „cudownym pustelniku” rozchodziła
rym robi się coraz głośniej. Z jego życiem i wstawien- się bardzo szybko, nikomu nie udało się go sfotografonictwem już po śmierci wiążą się imponujące zdarze- wać. Jak zatem powstało niesamowite zdjęcie, któnia, za sprawą których „przybliża się do nas niebo”.
re uwieczniło jego wygląd z ostatnich lat życia?[…]
Jusuf Machluf, bo takie imię otrzymał Libańczyk na Wzrok świętego
chrzcie, był człowiekiem niezwykłym w chyba każdym Tym, co osobiście dotyka mnie, kiedy patrzę na obraz
tego słowa znaczeniu. Już w dzieciństwie odznaczał świętego Szarbela, są jego oczy. Przedstawiają się
się pobożnością, skromnością i zamiłowaniem do mo- zupełnie inaczej, niż na znanych nam innych wyobrażedlitwy. Solidne wychowanie, jakie wyniósł z domu ro- niach świętych. Nie patrzą na nas. Na dobrą sprawę nie
dziców, gorliwych chrześcijan maronickich, oraz pra- da się nawet stwierdzić, w którą stronę są zwrócone.
gnienie służby Bogu skłoniło go do podjęcia powołania Lubię myśleć, że wyraża się w nich głęboko skryte
zakonnego. Mistyczna więź z Bogiem, którą święty pragnienie zjednoczenia z Bogiem, które stało się przetworzył i pielęgnował całe życie zachwyca i jest świa- cież nadrzędnym celem życia Szarbela. Myślę, że oczy
dectwem tego, że On uzdalnia nas do rzeczy niesamo- świętego to znak tego, że czasem warto przestać rozwitych na Swoją chwałę.
glądać się wokół i spojrzeć w głąb siebie. Tam poszuCzłowiek, któremu na imię samotność
kać pragnień, które kierują nas do Boga. Słysząc o
Szarbel intensywnie poszukiwał Boga w ciszy. Sprzyjał cudach za jego wstawiennictwem, czytając o nich, a
temu pustelniczy styl życia, który praktykował. Mogłoby nawet ich doświadczając, wiem, że pustelnikowi z Libasię wydawać, że samotność, którą ukochał, była jedy- nu się to udawało. I właśnie jego spojrzenie wewnątrz
nie sposobem na izolację od świata i próbą uniknięcia siebie i w stronę Boga doprowadziło go do chwały,
pokus, które oferuje świat. Jednak dla maronickiego którą cieszy się dziś w niebie.
mnicha oznaczała przede wszystkim nie tyle oderwanie Fragment ze strony https://misyjne.pl/przerwa-artykul/swietysię od ludzi, co całkowite przylgnięcie do Boga. Ten fakt
szarbel-tajemnica-niezwyklego-zdjecia/
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ŚWIĘTY SZARBEL

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:00 - Nowenna
18:30 - z ok. 38r. ślubu Barbary i Włodzimierza Jackowskich o
Boże błog. op. Maryi
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Stanisława Andruszkiewicz 7m. po śm.
2. +Tadeusz Staśkiel 4m. po śm.
3. +Maria Gościńska 5m. po śm. (od r.Trockich)
4. +Jerzy Trocki 9m. po śm.
5. +Jan Kron 58r. śm. i Janina
6. +Stanisław Tomaszewski 6r. śm.
7. +Henryk, Andrzej Malinowski, Bronisława i Franciszek Żukowscy
7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 26)
7:30 - +Wincenty Chyliński
18:30 - dziękcz. za łaskę chrztu Elżbiety, o odnowienie, Boże
błog. op. Maryi
18:30 - +Kazimierz Luty 3m. po śm. (od r.Krajewskich)

7:30 - +Małgorzata Paluch (g. 27)
9:00 - za uczest. Konferencji Europa Christi
9:00 - za seniorów i uczestników pielgrzymki do Lipska
14:30 - ślub: Izabela i Gerard
16:00 - ślub: Klaudia i Karol
18:30 - z ok. 70 ur. Haliny oraz 50 r. ślubu Haliny i Stanisława
Gabruś o Boże błog. op. Maryi
18:30 - +Helena Wasilewska 13r. śm., +r. Terleckich
9:00 - +Czesław Nieszczerzewski (od r. Hanc)
9:00 - +Leokadia i Leon Hołdyńscy, Helena i Jan Luty (od córek i
syna z rodz.)
12:00 - za parafian
12:00 - z ok. ur. Lidki o Boże bł. op. Maryi, potrzebne łaski
19:00 - +Małgorzata Paluch (g. 28)
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Czesława(k) Bogdanowicz

