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NAWIEDZENIE FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ
———- NA GÓRZE GARGANO ———PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W WIGRACH

18.00 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja
do kościoła.
18.30 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie
nawiedzenia.
19.30 – Czas osobistej modlitwy.
21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie
dnia.
7.30 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych i błogosławieństwem z
nałożenia rąk.
11.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
12.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem z nałożenia rąk.
17.30 – Konferencja i Różaniec z Aniołami.
18.30 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem nałożenia rąk.
21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie dnia.
7.30 – Msza św. z homilią o aniołach.
11.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Katarzyna i Marek,
Paulina i Dariusz

Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

12.00 – Msza św. dla chorych i starszych
z udzieleniem sakramentu namaszczenia.
13.30 – Film „Między wiarą a kulturą” o sanktuarium na Górze Gargano.
18.00 – Różaniec z aniołami.
18.30 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie z nałogów za przyczyną św.
Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.
21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie dnia.
9.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi
Archaniołowi.
11.30 – Godzinki ku czci św. Michała Archanioła.
12.00 – Msza św. z błogosławieństwem rodzin przez
przyczynę św. Michała Archanioła.
15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do
Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę
św. Michała Archanioła).
19.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii
św. Michałowi Archaniołowi.
W czasie Nawiedzenia możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła oraz nabycia anielskich
pamiątek

Odeszli do wieczności:
+Teodora Wasilewska
+Henryk Żukowski

Zmarłych polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

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.
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Iz 66,18-21 Powszech-

Św. Jan Apostoł w jednym ze swoich listów pisze o trzech pożądliwościach,
które targają sercem człowieka: mieć więcej od innych, wiedzieć więcej
Hbr 12,5-7.11-13 Kogo
od innych oraz znaczyć więcej od innych. Dzisiejsza scena ewangeliczna iluBóg miłuje, tego karci
struje nam tę trzecią pożądliwość: znaczyć, mieć władzę, zawsze zajmować
Łk 13, 22-30 Królestwo pierwsze miejsca. To działa jak narkotyk i nigdy człowieka z własnej woli nie
Boże dostępne dla
opuści, póki on sam sobie nie postawi jakiejś granicy.
wszystkich narodów
Jezus mówi nam dziś, że każdy, kto sam siebie wywyższa nad innych i kosztem
innych, będzie przez Boga uniżony. Natomiast ten, kto się uniża, jest pokorny,
czyli staje w prawdzie wobec Boga, siebie i ludzi, ten będzie przez Boga wywyższony. Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym. „Przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
ność zbawienia

ks. Wojciech Michniewicz

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

Każdy człowiek właśnie ze względu na
tajemnicę Słowa Bożego, które stało się
ciałem (por. J 1,14) zostaje powierzony
macierzyńskiej trosce Kościoła. Dlatego
też każde zagrożenie godności i życia
człowieka głęboko wstrząsa samym
sercem Kościoła, dotyka samej istoty jego
wiary w odkupieńcze wcielenie Syna Bożego i przynagla
Kościół, by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15).
Głoszenie to staje się szczególnie naglące dzisiaj, gdy lęk
budzą coraz liczniejsze i poważniejsze zagrożenia życia
ludzi i narodów, zwłaszcza życia słabego i bezbronnego.
Obok dawnych, dotkliwych plag, takich jak nędza, głód,
choroby endemiczne, przemoc i wojny, pojawiają się dziś
plagi nowe, przybierające nieznane dotąd formy i niepokojące rozmiary.
Już Sobór Watykański II w jednej z wypowiedzi, która do
dziś zachowała swą dramatyczną aktualność, potępił
stanowczo liczne zbrodnie i zamachy wymierzone przeciw życiu ludzkiemu. Przypominając po trzydziestu latach
słowa Soboru, raz jeszcze i równie stanowczo potępiam w
imieniu całego Kościoła te przestępstwa, w przekonaniu,
że wyrażam w ten sposób autentyczne odczucia każdego
prawego sumienia: „Wszystko, co godzi w samo życie, jak
wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie
płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko,

cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia,
tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego; wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania,
deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami
i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których
traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku,
a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym
podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich
dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak
najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy
Niestety, te niepokojące zjawiska bynajmniej nie zanikają,
przeciwnie, ich zasięg staje się raczej coraz szerszy:
nowe perspektywy otwarte przez postęp nauki i techniki
dają początek nowym formom zamachów na godność
ludzkiej istoty, jednocześnie zaś kształtuje się i utrwala
nowa sytuacja kulturowa, w której przestępstwa przeciw
życiu zyskują aspekt dotąd nieznany i — rzec można —
jeszcze bardziej niegodziwy, wzbudzając głęboki niepokój;
znaczna część opinii publicznej usprawiedliwia przestępstwa przeciw życiu w imię prawa do indywidualnej wolności i wychodząc z tej przesłanki domaga się nie tylko ich
niekaralności, ale wręcz aprobaty państwa dla nich, aby
móc ich dokonywać z całkowitą swobodą, a nawet korzystając z bezpłatnej pomocy służby zdrowia.
Encyklika Evangelium vitae, 3-4
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PARAFIALNY

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. Dziękujemy za obecność i świadectwo ks. Wojciecha
Szypulewskiego misjonarza z Boliwii, którego po mszy
można wesprzeć ofiarą.
• Dziękujemy Starostom dożynkowym Małgorzacie i
Antoniemu Milewskim, Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej,
pracownikom Fundacji, wioskom za przygotowanie wieńców i koszy, oraz wszystkim zaangażowanym w festynie,
kiermaszu, loterii (na leczenie Szymona, Antosia i Zuzi).
Wygrał wieniec z Leszczewa i Mikołajewa, które będą
reprezentować nas na Dożynkach Diecezjalnych 3.IX w
Lipsku.
• W tym tygodniu: czwartek rozpoczęcie roku szkolnego,
msza w szkole o godz. 9:00., Nowenna do MB o godz.
18:00; I piątek odwiedziny chorych (ofiary na fundusz
misyjny). I sobota msza w apartamentach 8:30, adoracja,
a wieczorem Nabożeństwo Fatimskie o godz. 18:45 różaniec, msza, procesja i apel. O przewodniczenie prosimy
mieszkańców Piertań i Królówka. W niedzielę o godz. 11:00
spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I
komunii św.
• W dniach 4-7/09 nasza parafia ma włączyć się w nowennę różańcową w intencji powołań kapłańskich, poprze adorację i modlitwę różańcową. Prosimy o zaangażowanie się kół różańcowych w adoracji i modlitwą różańcową w ciągu tych 4 dni. W niedzielę odmówimy 4 części
różańca. I część po mszy o 9:00, II część w Maćkowej
Rudzie o 10:00, III część o godz. 11:30 i IV część o 18:15.

Poniedziałek – środa dodatkowa msza o godz. 15:00 w
intencji powołań.
• W dniach 8-11/09 będziemy przeżywać w parafii peregrynację Figury św. Michała Archanioła z Gargano. To
ważne wydarzenie, do którego przygotujemy się przez
nowennę od wtorku przed mszą św. wieczorną.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 200zł (wkład własny
parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od
strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza
królewskiego). Za tydzień będzie u nas
• 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), a w kawiarni pod wieżą o 19:00
koncert kameralny zespołu Trio’Atre.
• Ks. Józef Majewski organizuje pielgrzymkę z noclegiem
do Częstochowy na Dożynki Ogólnopolskie z nawiedzeniem Sanktuarium w Toruniu i Licheniu 3-5/09, (koszt
300zł, zgłoszenia tel. 695811914). Dożynki Diecezjalne w
Lispku 3/09.
• 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

18:30 - +Tadeusz Staśkiel 5m. po śm.
9:00 - +Marianna i Bernard Szusta 29r. śm.
9:00 - +Jadwiga, Apolinary, Leokadia, Jan, Józef, Zbigniew
12:00 - za parafian
12:00 - dziękcz. za 40 lat małżeństwa Janiny i Henryka
Matulewicz
12:00 - +Bogumiła Cieślukowska
15:00 - Leszczewo - za mieszkańców
19:00 - +Heliodor, Henryka, Piotr, z rodz. Aleksandrowiczów
Maćkowa Ruda: 10:30 - dziękcz. za otrzymane łaski o dalsze Boże bł. opiekę Maryi
7:30 - o uzdrowienie serc Haliny i Darka przez Niepokalane
Serce Maryi
7:30 - o Boże błog. opiekę Maryi dla Natali Karola i Tadeusza
18:30 - +Janina, Paweł Kuzniecow i +z rodz.

7:30 - o zdrowie, błog. Boże dla Krystyny i rodz.
7:30 - o błog. Boże dla rodz. Wylęgała
18:30 - +Stanisław Andruszkiewicz 8m. po śm.
18:30 - +Kazimierz Luty 4m. po śm. (od rodz. Tarasiewicz z
Tartaku)
7:30 - za ks. Marcina o potrzebne łaski, Boże błog. opiekę
Maryi
7:30 - +Czesława i Henryk Lipskich
18:30 - +Czesław Nieszczerzewski
18:30 - +Zdzisław Zubrzycki (od r. Tarasiewicz)

7:30 - Maria i Władysław Gołaszewski
9:00 - Szkoła Stary Folwark

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św.
Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i
zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem
Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym
życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na
szego. Amen.

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo
niegodny Twego oblicza, jednak ufając Twojej dobroci,
powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw
i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą
w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności
wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram
za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze. Bądź przy mnie
przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana
Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw
wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym
wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej
duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej. Amen

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 1)
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Janina i Jan Rudziejewscy
7:30 - w intencjach chorych
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 2)
18:30 -za Aleksandra z ok. 18 ur. o Boże bł. i Maryi
18:30 - +Jagna Wróblewska 11m. po śm. (od córki Marzeny z
rodziną)
7:30 - o Boże błog. op. Maryi dla Marzeny i Marcina Bazylewicz w 1 r. ślubu
8:30 - w intencjach pielgrzymów
10:00 - w 25r. ślubu Anny i Krzysztofa Serbin o Boże błog.
op. Maryi
14:30 - ślub: Sylwia i Arkadiusz

16:00 - ślub: Anita i Paweł
18:45 - Nowenna
19:30 - za mieszkańców Piertań i Królówka o Boże błog. op.
Maryi
19:30 - +Ryszard Dębski (g. 3)
9:00 - +Ryszard Dębski (g. 4)
9:00 - +Jadwiga i Stanisław Jabłońscy
12:00 - za parafian
12:00 - w 4 ur. Klary o Boże błog. op. Maryi
12:00 - dziękcz. za otrzymane łaski na maturze i dostanie
się na studia Piotra i Julii
15:00 - Leszczewo - za mieszkańców
19:00 - +Franciszek, Tadeusz, Ludmiła z r.Buczyńskich
Maćkowa Ruda: 10:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich, Pietkiewiczów dusze w czyśćcu cierp

