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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Mdr 18,6-9

"Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Czujność to cecha, która powinna być wpisana w duchowe DNA
każdego ucznia Jezusa. To właśnie ona pozwala trwać w permanentnym stanie
Hbr 11,1-2. 8-19
oczekiwania na przyjście Tego, który spełni wszelkie nasze pragnienia. Śmierć
Wielkość wiary
jest nieunikniona i to właśnie na nią powinniśmy się nieustannie przygotowyŁk 12,32-48
wać. Jak? Po pierwsze, uświadomić sobie jej nieuniknioność. Po drugie, oswajać
Gotowość na przyjście
się z prawdą, że po tej śmierci jest nadzieja na lepsze życie. Po trzecie, korzyPana
stać z życia najlepiej jak to możliwe. Niemniej nie możemy odnosić dzisiejszej
perykopy ewangelijnej tylko do przyjścia Jezusa na końcu czasów. On przychodzi nieustannie. Jest obecny w każdym dniu naszego życia. Czasami jesteśmy nazbyt poważni i zadufani
w sobie, aby dostrzec Jego obecność. Tymczasem On jest bliżej niż myślisz. Warto udać się dzisiaj na spacer i porozglądać się wokół. Może dzięki temu dostrzeżesz, że w bardzo prozaicznych okolicznościach jest
obecne dobro. A tam, gdzie jest dobro tam jest Ten, który stworzył wszelkie dobro. Bądź czujny! Postaraj
się dostrzegać okruchy dobra. One będą prowadziły Cię do DOBREGO.
ks. Kamil Dąbrowski
Izraelici oczekują
wyzwolenia

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I

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

—————————————————————————————————— 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.

Mysterium fidei! Jeśli Eucharystia jest
tajemnicą wiary, która przewyższa nasz
intelekt, a przez to zmusza nas do jak
najpełniejszej uległości Słowu Bożemu,
nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie.
Nasze powtarzanie dzieła Chrystusa
z Ostatniej Wieczerzy, które jest wypełnianiem Jego nakazu: « To czyńcie na moją pamiątkę! », staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu
posłuszeństwa bez wahania: «Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie» (J 2,5). Z matczyną troską, poświadczoną
podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić:
«Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który
mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i
wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej
tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób
uczynić z siebie “chleb życia”».
W pewnym sensie Maryja wyraziła swoją wiarę eucharystyczną, jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona,
przez sam fakt ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby
mogło się dokonać Wcielenie Słowa Bożego. Eucharystia
odsyłając do męki i zmartwychwstania, wyraża jednocześnie ciągłość z tajemnicą Wcielenia. W zwiastowaniu Maryja poczęła Syna Bożego również w fizycznej prawdzie ciała
i krwi, antycypując w sobie to, co w jakiejś mierze realizuje

się sakramentalnie w każdym wierzącym, który przyjmuje
pod postacią chleba i wina Ciało i Krew Pańską.
Istnieje ponadto głęboka analogia pomiędzy fiat wypowiedzianym przez Maryję na słowa archanioła i amen, które
wypowiada każdy wierny kiedy otrzymuje Ciało Pańskie.
Maryja była wezwana do wiary, że Ten, którego poczęła
«za sprawą Ducha Świętego», był «Synem Bożym» (por.
Łk 1,30-35). W ciągłości z wiarą Dziewicy, tajemnica eucharystyczna wymaga od nas wiary na wzór wiary Dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn Maryi, uobecnia się
w całym swoim Boskoludzkim jestestwie pod postaciami
chleba i wina.
«Błogosławiona [jest], która uwierzyła» (Łk1,45): Maryja w
tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie
Słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie
jest «tabernakulum» – pierwszym «tabernakulum» w
historii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako
«promieniując» swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. Czy zatem Maryja kontemplująca oblicze Chrystusa
dopiero co narodzonego i tuląca Go w ramionach, nie jest
dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia
podczas każdej naszej Komunii eucharystycznej?
ECCLESIA DE EUCHARISTIA, 55
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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, szczególnie na czas
wakacji, nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej Mszy
św. W sierpniu zachęcamy do podjęcia trzeźwości, jako
wypełnienie Ślubów Jasnogórskich. Z racji odpustu i
jarmarku będzie dodatkowa Msza św. o godz. 15:00
• W niedzielę, wigilię odpustu po Mszy wieczornej procesja na cmentarz ok godz. 20:00 z modlitwą za zmarłych.
W poniedziałek Urocz. Wniebowzięcia NMP (MB Zielnej)
odpust. Błogosławieństwo ziół i kwiatów, święto WP, rocz.
Cudu nad Wisłą, Msze św. o 9:00, 11:00 z procesją (proszę
o przygotowanie, dzieci do kwiatów), 13:00, 15:00 i 19:00.
W sobotę, niedzielę i poniedziałek Jarmark Wigierski,
pokaz służb mundurowych, występy zespołów, wystawcy,
atrakcje (szczegóły na plakacie i Biuletynie). W sobotę
w małej galerii od 8:30 do 11:00 będzie punkt poboru krwi
i wymazu na dawcę szpiku. Mieszkańców Wigier prosimy
o udostępnienie posesji na miejsca parkingowe, a wszystkich do posłuszeństwa służbom porządkowym.
• Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Suwałki i Krasnopola
oraz 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. Dziękujemy mieszkańców Starego Folwarku za przewodniczenie
w nabożeństwie fatimskim, we wrześniu prosimy mieszkańców Piertań i Królówka. Na Dożynki Parafialne (21.VIII)
prosimy na miarę możliwości, by każda miejscowość
przygotowała wieniec lub kosz, jako dziękczynienie za
plony. Można przynosić książki, zabawki (nowe lub

w dobrym stanie) na loterię fantową, która będzie na
dożynkach oraz ciasta na cel leczenia Szymona i Zuzi.
Tego dnia będą też regaty i szanty wigierskie.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 1 300 zł (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. Dzisiaj po Mszy
ofiary do puszek na fundusz kapłański, a za tydzień ofiary
na fundusz remontowy.
• W sobotę w kawiarni o godz. 19:00 koncert bluesowy,
o 20:00 Nocne Zwiedzanie „Śladami Kamedułów” (zapisy
w recepcji). W niedzielę po Mszy o 9:00 koncert kameralny, po 12:00 Orkiestry Victorii z Warszawy i innych zespołów i chórów (plan w biuletynie). W poniedziałek min. chór
Ojczyzna oraz Zespól Suwalszczyzna.
• W sobotę odbędzie się Pielgrzymka w intencji trzeźwości do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Początek o godz. 10:00, Msza św. o godz. 11:00.
• W zakrystii można składać podpisy pod projektem
ustawy „W obronie chrześcijan”.
• 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 - w int. Bogu wiadomej za Ewę
9:00 - +Bronisława i Czesław Szostakowscy
9:00 - +Stanisław 3r.ś. Ryszard Dębski, Jan, Janina Aleksander
Grzymkowski
12:00 - za parafian
12:00 - +Albin Matulewicz (kol. rocz. śm.)
19:00 - w 5 ur. Helenki o Boże bł. op. Maryi
Maćkowa Ruda: 10:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich, Ko złowskich, Pietkiewiczów dusze w czyśćcu cierp.

18:30 - za kapłanów posługujących w Wigrach o Boże błog. op.
Maryi (od ucz. rekolekcji)
18:30 - +Paweł Piotrowski (od Klaudii chrześnicy)
7:30 - +Jan, Janina, Albin
18:30 - +Krystian Ołownia 7m. po śm. (od r.Sitkowskich)
18:30 - +Wacława Rzepiejewska

7:30 - o łaskę zdrowia dla Kacpra Dzietczyka
7:30 - dziękcz. za 45 ur. Macieja, 12 ur. Miłosza, 4 ur. Mikołaja o
dalsze Boże bł. op. Maryi Niepokal.
18:30 - +Łukasz Dobek
18:30 - +Wacław Bielecki, Mirosława Klidzio

7:30 - dziękcz. za dar poczęcia i szczęśliwe rozwiązanie, błog.
dla rodziców
18:30 - szczęśliwą podróż, powrót Bogu wiadomej
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Jan, Alicja, Renata z r. Rowińskich, Apolinary, Zuzanna,
Konstanty, Wanda z r. Oleksy; 2. +Arkadiusz Budzik ;
3. +Ireneusz Wasilewski 6r. śm. ; 4. +Halina Krejpcio ;
5. +Kazimierz Domysławski ; 6. +Henryka Bogdan

7:30 - za Elizę o Boże błog. opiekę Maryi

7:30 - +Irena Bobrowska

BIULETYN
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"przywilej ubóstwa". Siostry nie moKlara urodziła się w Asyżu w 1193 lub
11 SIERPNIA
gły posiadać żadnej własności,
1194 r. Była najstarszą z trzech córek
a powinny utrzymywać się jedynie
pana Favarone z rycerskiego rodu
z pracy swoich rąk. Odtąd San DamiaOffreduccio i jego żony Ortolany. Jej
matka, podczas ciąży, w trakcie modlitwy usłyszała słowa: no stało się kolebką nowego Zakonu. Wstępowały do
"Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem ja- niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko
śniej niż słońce!" Pod wpływem tych słów nadała dziew- i wybierając skrajne ubóstwo.
czynce imię Klara (z języka łacińskiego clara - jasna, czysta, Swoje żarliwe modlitwy Klara wspierała surowym życiem,
sławna).
częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Dokonywała już
Klara wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. Gdy za życia cudów - cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych
miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardo- sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod
ne, przyszły św. Franciszek. Z czasem zaczął zdobywać koniec życia doznała cudownej łaski; kiedy bowiem nadeludzi, którzy poświęcali swe życie Bogu. Klara często spo- szła noc Narodzenia Pańskiego, osłabiona i chora Klara
tykała się z nim, by zrozumieć jego słowa. Rodzice, zamoż- pozostała na swym posłaniu. Otrzymała jednak łaskę
ni mieszczanie, daremnie dwa razy usiłowali wydać córkę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim
za mąż. Klara poprosiła bowiem Franciszka, by zwrócił się z kościele z udziałem Franciszka i jego braci. Z tego też
prośbą do biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci powodu św. Klara została patronką telewizji. Po śmierci
Mniejszych. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. z całą św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na jej
rodziną poszła do pobliskiego kościoła. Po poświęceniu barki.
palm każdy odbierał palmę z rąk biskupa. Biskup Gwidon Klara w klasztorze św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpodszedł jednak sam do Klary i wręczył jej palmę - był to pujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11
umówiony wcześniej znak zgody. Tej samej nocy dziewczy- sierpnia 1253 r. umarła. Następnego dnia odbył się jej
na wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczył papież InnoZ rąk św. Franciszka otrzymała zgrzebny habit i welon centy IV. Jej ciało złożono w grobie, w którym przedtem
zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do niej jej spoczywało ciało św. Franciszka. Już dwa lata później
siostra, bł. Agnieszka.
Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanoKlara odmówiła powrotu do domu swoim krewnym, którzy nizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież dokonał jej uroczyprzyjechali, by ją do tego przekonać. Franciszek wystawił stej kanonizacji w Anagni w 1255 roku.
siostrom mały klasztor przy kościółku św. Damiana. Pierw- Ikonografia najczęściej przedstawia św. Klarę z monstranszą jego ksienią została Klara. Franciszek bardzo cieszył się cją w ręku. Podanie bowiem głosi, że w czasie najazdu
z powstania tej rodziny żeńskiej. Kiedy bowiem bracia byli Saracenów na Asyż Klara miała ich odstraszyć Najświętzajęci życiem apostolskim, siostry miały dla nich stanowić szym Sakramentem, który wyniosła z kościoła. Blask płyzaplecze pokuty i modlitwy. Zakon nosił nazwę Pań Ubo- nący z Hostii miał jakoby porazić wroga i zmusić go do
gich, potem nazwano je II Zakonem, a popularnie klary- ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego
skami. W 1215 roku Innocenty III nadał zakonowi Klary nabożeństwa, jakie miała św. Klara do Eucharystii.

ŚW. KLARA

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:30 - o zdrowie, Boże bł. op. Maryi i potrzebne łaski dla Leosia i 12:00 - w 60 r. ślubu Stefana i Romualdy Andruszkiewicz o Boże
Wiktorka
bł. op. Maryi
18:30 - +Gabriela i Józef Warakomscy
12:00 - w 90 ur. Ireny Chałko o Boże bł. op. Maryi
12:00 - +Wincenty, Leon, Henryk Hołdyński, Eugeniusz Luty (od
siostry i brata z rodz.)
7:30 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny
7:30 - o Boże bł. op. Maryi dla Aleksandry i Łukasza Żukowskich 15:00 - za parafian
19:00 - w 24 r. ślubu Teresy i Krzysztofa o Boże bł. op. Maryi
w 5r. ślubu
19:00 - +Krystyna Jurewicz, +r. Chrulskich, Gołębickich i Pędzich
15:30 - ślub: Justyna i Michał
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Mirosław Domoracki 4r. śm.
17:00 - ślub: Karolina i Bartłomiej
18:30 - +Władysława Tarasiewicz (od wnuka Piotra)
18:30 - +Czesława Balewska, Heliodor i Stefania Fidrych
18:30 - +rodziców Halina i Czesław Radzio, +Beata i Ryszard (z
Rosochatego Rogu)
9:00 - z ok ur. Krzysia Nowel Boże bł. op. Maryi
9:00 - +Paweł, Wiesław z r.Sudnik i Parszywka
9:00 - +Paweł-Wacław Paluch 36r. śm.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Olga i Marcin Hołubowicz
Paula i Rafał Świacki
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

