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Jr 38,4-6.8-10

Szokujące są te słowa Jezusa: On, ogłaszany i oczekiwany w Starym Przymierzu jako Król Pokoju i Jedności, mówi o sobie, że przyszedł przynieść ziemi
rozłam, rozbrat i pustoszącą wszystko pożogę. Jak to rozumieć?
Hbr 12,1-4
Oczywiście, że celem Jego przyjścia na ziemię jest ostatecznie pokój i miWytrwanie w wierze
łość, i pojednanie ludzi z Bogiem i między sobą. Ale Jezus też zdaje sobie
Łk 12,49-53
doskonale sprawę, że osobowe zło podejmie bezpardonową walkę, próbuEwangelia powodem
jąc jak najwięcej ludzi odciągnąć od Niego, kusząc i mamiąc blichtrem porozłamu
zornych wartości.
Człowiek jest istotą z natury swej wolną i dlatego też – odpowiedzialną. Ponosi konsekwencje swoich dobrych i złych wyborów. Może powiedzieć Bogu „nie” i może podjąć
z Nim walkę „na śmierć i życie”. I o tym Jezus wie: że pszenica i chwasty będą, niestety, rosły obok
siebie aż do końca istnienia tego świata.
ks. Wojciech Michniewicz
Bóg czuwa nad Jeremiaszem

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.

1. Liturgia zachęca nas dzisiaj do kontemplacji Maryi wziętej z duszą i ciałem
do nieba. Na mocy szczególnego przywileju została Ona napełniona łaską już
w chwili poczęcia, a Chrystus, gdy zasiadł po prawicy Ojca, otworzył Jej jako
pierwszej z istot stworzonych bramy
swego Królestwa. Ukoronowana na Królową Aniołów
i Świętych, Matka Boga i Kościoła towarzyszy dziś z nieba
chrześcijańskiemu ludowi i jaśnieje mu jako «nowa Niewiasta Niepokalana, która naprawiła winę pierwszej kobiety» (Sacramentarium Gregorianum, Praefatio in Assumpt., n. 1688).
Zwróćmy się z ufnością do Tej, która «jaśnieje pośród
świętych niczym słońce wśród gwiazd». Nam, pielgrzymującym przez świat i zmierzającym do chwały niebios, Maryja jako jaśniejąca gwiazda wskazuje drogę do ojczyzny, ku
której podążamy. Upewnia nas, że dotrzemy do celu, jeżeli
będziemy niestrudzenie i nieustannie poszukiwać «rzeczy
z wysoka» z żywą wiarą, niezłomną nadzieją i gorliwą
miłością. Nie tylko wskazuje nam drogę, ale sama nam
towarzyszy i jest dla nas «niebios błogą bramą».
2. W różnych częściach świata to tradycyjne święto maryjne przypada w sezonie wakacyjnym, kiedy wiele osób
wyjeżdża na urlopy, przeżywane wyłącznie jako czas
rozrywki i wypoczynku. Jednakże ten okres oderwania od

pracy zawodowej pozwala nie tylko odbudować siły fizyczne, ale także poświęcić więcej uwagi życiu wewnętrznemu
i rozważaniu rzeczywistości wiecznych. W wielu regionach
turystycznych znajdują się wspaniałe sanktuaria i dostępne dla wszystkich ośrodki kultu maryjnego. Czyż nie warto
skorzystać z dni wypoczynku, aby je nawiedzić i zatrzymać się na chwilę modlitwy, najlepiej razem z rodziną?
Spotkanie z Maryją w tych duchowych oazach stanie się
źródłem umocnienia i otuchy, uczyni życie bardziej radosnym i pozwoli składać chrześcijańskie świadectwo
w sposób coraz bardziej zgodny z Ewangelią.
3. Uroczystość Wniebowzięcia niech się stanie zatem
sposobnością do głębszego doświadczenia miłującej
obecności Maryi. Jako znak niezawodnej i pocieszającej
nadziei Maryja jest dla chrześcijan oparciem i przynagla
ich, aby byli prawdziwymi uczniami Chrystusa. Niech
wszyscy odczują Jej bliskość; niech doświadczą skuteczności Jej wstawiennictwa zwłaszcza ludzie cierpiący,
chorzy i wszyscy, którzy uciekają się do Niej w chwilach
trudności i próby.
Maryjo, słodka Królowo Niebios, okaż, żeś jest Matką
wszystkich! «Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną» (hymn
z II Nieszporów o Najświętszej Maryi Pannie). Amen.
Rozważanie przed "Anioł Pański". 15.08.1999
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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. Dziękujemy
Kapłanom za pomoc (Ks. Andrzej, Ks. Jacek i Ks. Dariusz).
• Jutro Uroczystość Wniebowzięcia NMP (MB Zielnej)
odpust. Błogosławieństwo ziół i kwiatów, święto WP,
rocz. Cudu nad Wisłą, Msze św. o godz. 9:00, 11:00 z procesją (proszę o przygotowanie, dzieci do kwiatów), 13:00,
15:00 i 19:00. Zapraszamy na Jarmark Wigierski, występy
zespołów, wystawcy, atrakcje (szczegóły na plakacie).
Mieszkańców Wigier prosimy o udostępnienie posesji na
miejsca parkingowe, a wszystkich do posłuszeństwa
służbom porządkowym.
• W tym tygodniu: wtorek Koronka do Ducha Św. –
DNNUJ, a po Mszy spotkanie AK. W sobotę piesza pielgrzymka z Suwałk do Wigier rozpoczęcie o g. 12:00 przy
kościele św. Aleksandra. Niedziela - Dożynki parafialne
o 12:00, 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 500 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). Dzisiaj ofiary
na fundusz remontowy.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie oraz różaniec w języku polskim
i ukraińskim o godz. 17:15 (w niedziele 18:15).
• W sobotę Nocne Zwiedzanie „Śladami Kamedułów” (zapisy w recepcji). Dzisiaj po Mszy o 9:00 koncert
kameralny z okazji 102 rocznicy "Cudu nad Wisłą" - „A
gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć”, po 12:00 Orkiestry
Victorii z Warszawy. W poniedziałek min. chór Ojczyzna
oraz Zespól Suwalszczyzna.
• Ks. Józef Majewski organizuje pielgrzymkę do Częstochowy na Dożynki Ogólnopolskie z noclegiem i z nawiedzeniem Sanktuariów w Toruniu i Licheniu. Wyjazd w
piątek 2 września o godz. 21:00 z Krasnopola, powrót w
niedzielę. Koszt 300 zł. Informacja i zapisy u ks. Majewskiego 695-811-914.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Justyna i Michał Zębala,
Karolina i Bartłomiej Rogowski
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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.
12:00 - w 60 r. ślubu Stefana i Romualdy Andruszkiewicz o Boże
bł. op. Maryi
12:00 - w 90 ur. Ireny Chałko o Boże bł. op. Maryi
12:00 - +Wincenty, Leon, Henryk Hołdyński, Eugeniusz Luty
15:00 - za parafian
19:00 - w 24 r. ślubu Teresy i Krzysztofa o Boże bł. op. Maryi
19:00 - +Krystyna Jurewicz, +r. Chrulskich, Gołębickich i Pędzich
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Mirosław Domoracki 4r. śm.
9:00 - za ks. Proboszcza o Boże bł. op. Maryi
9:00 - za pracowników Szpitala Klinicznego w Białymstoku o
Boże bł. opiekę Maryi
9:00 - +Tadeusz Jakubowski 8r. śm. i +r. Jakubowskich
11:00 -za parafian
11:00 - +Krystyna Kępisty

11:00 - +Maria Moroz, Franciszek i Janina Moroz
13:00 - o zdrowie Boże bł. op. MB dla Dawida, Damiana, Maxa
Zbigniewa, Agnieszki Mackiewicz
13:00 - Boże błog dla Ireny Ostrowskiej z ok. ur.
13:00 - +Grzegorz Alboszta 10r. śm. Edward Mieszczański 5r. śm.
15:00 - za Ojczyznę i w intencjach pielgrzymów
19:00 - dziękcz za otrzymane łaski od Boga i Maryi o dalsze błog.
Boże dla Marty Bogusława, Piotra, Pawła Nieszczerzewskich
19:00 - za Roberta Boże bł dary Ducha Św. wiarę
7:30 - dziękcz za otrzymane łaski o dalsze błog. Boże dla Zuzanny
18:30 - za ks. Jacka i o. Jacka o Boże błog. (od DNNUJ)
18:30 - za Katarzynę, dziękcz. za dar życia o Boże błog. łaskę
wiary, dary Ducha Św.
18:30 - +Czesław, Henryk, Zdzisław, Jacek z r.Pietrewiczów

7:30 - dziękcz za otrzymane łaski Marty, Jacka i Wojtka o dalsze
błog. Boże op. Maryi

BIULETYN
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no go pieczołowicie,
Uroczystość
kościelna
15 SIERPNIA
najczęściej za świętym
Zaśnięcia i Wniebowzięcia
obrazem. Zioła z bukietu
Najświętszej Marii Panny
dodawano do różnego
(która według uznanej
przez Kościół legendy nie umarła, jak wszyscy ludzie, lecz po rodzaju domowych herbat i wywarów stosowanych w leczeniu
swym długim, ziemskim życiu zapadła w głęboki sen, a Jej ludzi i zwierząt gospodarskich. Okadzano nimi izbę i obejście
dusza i święte, niepokalane, wolne od grzechu ciało zostały na dla ochrony przed burzą, pożarem i epidemią groźnych chorób
skrzydłach aniołów zaniesione do nieba), obchodzona już w V zakaźnych (nazywanych niegdyś zarazą lub morowym powiew., w Polsce znane jest przede wszystkim jako święto Matki trzem). Wszystkie te praktyki z ziołami, wykruszonymi z poświęconej w kościele równianki - ziela odeszły już w przeszłość.
Boskiej Zielnej.
W polskiej tradycji ludowej i w tradycji ludowej europejskiej, Dotychczas jednak wiele osób, zwłaszcza mieszkających na wsi,
Matka Boska, patronka dnia 15 sierpnia, czczona jest także jako w dniu Matki Boskiej Zielnej święci w kościele kolorowe bukiepatronka ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie, patronka ty z kwiatów, kłosów i rozmaitych ziół.
ziół, kwiatów, owoców i zbóż. Dlatego właśnie nazywana bywa W całej Polsce dzień Wniebowstąpienia Najświętszej Marii
Zielną (w Polsce), Korzenna (w Czechach), Kwietną (w Niem- Panny – Matki Boskiej Zielnej obchodzony jest bardzo uroczyczech - w Bawarii i Nadrenii), Żytnią (w Estonii). We wszystkich ście. Czasami już w tym dniu urządza się lokalne, najczęściej
tych krajach, w dniu sierpniowego maryjnego święta, składa parafialne dożynki, ale częściej są to dwie odrębne uroczystosię Matce Bożej w ofierze płody ziemi: zioła, kwiaty, zboża, ści obchodzone w różnych terminach.
warzywa i owoce.
Z niezwykłych uroczystości związanych ze świętem WnieboBukiety- wiązanki, które w polskich kościołach święci się w wzięcia, niespotykanych w innych rejonach Polski, słynie sankdniu 15/08, na Matkę Boską Zielną, w zależności od regionu i tuarium pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odbywa się tam
zwyczaju naszą nazwę ziela, równianki, kępki, ograbki, rózgi, lub wielkie widowisko religijne będące inscenizacja - zarówno
rózgi ograbkowej. Układano je niegdyś z bylicy, macierzanki, Zaśnięcia, jak i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
mięty, piołunu, chabrów, kopytnika i krwawnika - a więc z ziół o W procesji niesie się spoczywający na marach posąg Matki
wypróbowanych właściwościach leczniczych, z kwiatów po- Boskiej, który na zakończenie uroczystości podnosi się i pokalnych i ogrodowych, zgodnie z przysłowiem: ..w sierpniu każdy zuje wiernym. W obrzędzie tym uczestniczą pielgrzymki rolnikwiat woła - zanieś mnie do kościoła!.. Do bukietu wkładano ków z całej Polski, w swych regionalnych strojach, dzięki czemu
także kłosy zbóż, len, makówki i konopie oraz różne warzywa i procesja staje się także parada polskich strojów ludowych. Idą
owoce: marchew, nabity na patyk ziemniak lub jabłko, gałązkę w niej również, w paradnym szyku, orkiestry strażackie z różz późnymi wiśniami, gałązki leszczynowe z orzechami, a więc nych stron Polski, grając pieśni pobożne i marsze.
wszystko co urodziła ziemia i co ważne było dla ludzkiego bytu. Święto maryjne Wniebowzięcia, święto Matki Boskiej Zielnej
Wierzono powszechnie, że poświęcony w kościele bukiet na- jest obecnie w Polsce świętem narodowym naszego oręża –
świętem wojska polskiego, przywróconym po kilkudziesięciobiera niezwykłych właściwości - czarodziejskich i leczniczych.
W drodze powrotnej z kościoła pozostawiano ziele w bruzdach letniej przerwie, upamiętniającym bohaterski, patriotyczny
zagonów, aby szkodniki nie zagrażały ziemniakom i kapuście. zryw Polaków w 1920 r., przeciw agresji sowieckiej, a przede
Po kilku dniach zabierano bukiet do domu i tam przechowywa- wszystkim bitwę warszawską, nazywaną powszechnie cudem
nad Wisłą.

MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
7:30 - dziękcz z prośbą o błog. Boże op. Maryi dla ks. Proboszcza
i o. Jacka w dniu imienin
18:30 - za ks. Proboszcza i o. Jacka w dniu im. o Boże bł. op. Maryi
18:30 - dziękcz za kapłanów wigierskich o błog. Boże przez wstawiennictwo św. Jacka

7:30 - +Czesława i Józef Gerwel
14:00 - ślub: Ramona i Kamil
15:30 - ślub: Weronika i Patryk
17:00 - ślub: Natalia i Tomasz
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach powierzonych
7:30 - +Piotr, zm. z r. Lesner
18:30 - za Ośmioklasistów ze szkoły Starego Folwarku o Boże bł. i 18:30 - +Halina w rocznicę śmierci
dobry wybór szkoły
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
9:00 - +Piotr Dermont (urodzinowa)
1. Boże bł. op. Maryi dla Miłosza i jego rodz.; 2. +Antoni Koncewicz 9:00 - +Ryszard Krupiński 3r. śm.
8m. po śm.; 3. +Jadwiga i Stanisław Omilianowicz;
12:00 - za parafian
4. +z r.Sudnik, Gołębickich, Maksimowiczów
12:00 - dziękczynna za plony
12:00 - +Teofil, Józefa, Jan z r. Fiszerów
19:00 - w intencjach Żeglarzy ich rodzin
7:30 - +Jadwiga i Józef z r. Piskorz
19:00 - +Jan Walulik
18:30 - +Maria Krawczuk 9m.po śm.(od córki Renaty z rodz.)
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Anna Rosłaniec 4r. śm.
18:30 - +Marcin Żukowski 5m. po śm.(od Fundacji Wigry)

