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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 Arch.
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.
12.00 – Msza św. dla chorych i starszych z udzieleniem
sakramentu namaszczenia.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Anita i Paweł Świdniewicz,
Sylwia i Arkadiusz Wierzbiccy
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

13.00 – Inscenizacja o tematyce niepodległościowej (Duża Galeria)
17.00 – Film „Między wiarą a kulturą” o sanktuarium na Górze Gargano (Duża
Galeria)
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

Odszedł do wieczności:
+Franciszek Kimszal

Zmarłego 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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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus trzykrotnie w radykalny sposób przestrzega, kto nie
może być Jego uczniem. Po pierwsze, ten, kto nie ma „w nienawiści” swojej rodziny i siebie samego, czyli – tłumacząc ten semityzm na język polski – ten, kto
Flm 9b-10.12-17
nie kocha Jezusa bardziej niż swoją rodzinę i samego siebie. Po drugie, uczniem
Wszyscy są braćmi
Jezusa nie może być ten, kto idzie, co prawda, za Nim, ale nie niesie swego krzyŁk 14,25-33
ża, czyli ucieka przed trudami i obowiązkami codziennego, chrześcijańskiego
Kto nie wyrzeka się
życia (np. modlitwa jako dialog z Bogiem, dawanie świadectwa o Jezusie, życie
wszystkiego, nie może
według Jego wskazań, chrześcijańskie wychowanie dzieci). Po trzecie, ten, kto nie
być uczniem Jezusa
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, czyli ten, kto nie ma zdrowego dystansu do
posiadanych dóbr materialnych, kto nie potrafi być wewnętrznie wolny. Innymi
słowy, Jezus oczekuje od tych, którzy chcą stać się Jego uczniami, że to On będzie w ich życiu na pierwszym
miejscu, przed wszystkimi osobami i przed wszystkimi wartościami, także tymi duchowymi. I ma w tym niepodważalną rację, bo jest to rzeczywiście dla naszego dobra: dopiero bowiem wtedy, gdy człowiek
ma właściwą relację do Boga, będzie miał i właściwą relację do bliźniego, i właściwe podejście do wszelkich
dóbr: zarówno duchowych, jak i materialnych.
ks. Wojciech Michniewicz

Mdr 9,13-18

Prawdziwa mądrość

—— ZAPROSZENIE ——
NAWIEDZENIE KOPII FIGURY
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ
NA GARGANO
Drodzy Parafianie!
Już w najbliższym czasie staniemy się świadkami
nawiedzenia naszej Parafii przez św. Michała Archanioła w kopii cudownej figury z Gargano. Sanktuarium w Monte Sant’ Angelo jest najstarszym sanktuarium św. Michała Archanioła w Europie Zachodniej, którego kult sięga V wieku. To niezwykłe miejsce nawiedził św. Franciszek z Asyżu, św. Ojciec Pio,
św. Jan Paweł II. Przybywali tam królowie i cesarze,
święci i grzesznicy. W tym sanktuarium szukali
pomocy i wsparcia Księcia Wojsk Anielskich. Do
„Niebiańskiej Bazyliki” na Górze Gargano przybywa

Do Kościoła świętego
przez sakrament Chrztu został przyjęty:

Tomasz Wierzbicki

Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

dziś co roku ponad dwa miliony pielgrzymów z
całego świata.
Św. Michał w Piśmie Świętym wymieniany jest pięć
razy. W najbardziej wymowny sposób czyni to autor Apokalipsy św. Jana Apostoł: „I nastąpiła walka
na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze
Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie
nie znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim
zostali strąceni jego aniołowie” (Ap 12,7-9). Po zwycięstwie nad zbuntowanymi duchami św. Michał
Archanioł został wodzem zastępów niebieskich. Jest
on duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy,
wielbicielem Matki Boga. Bł. Ks. Bronisław Markiewicz mawiał, że po Matce Bożej św. Michał naj-

(Ciąg dalszy na stronie 3)

Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne
WTOREK 6/09/2022 r.: 18:30 - Msza święta,
następnie konferencja w kościele
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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 na cały tydzień. Dziś
wypada liturgiczne wspomnienie Sióstr Nazaretanek
męczenniczek z Nowogródka. Dwie Siostry pochodzą z
naszej diecezji: S. Kanizja Mackiewicz i S. Sergia Rapiej.
Mamy relikwie w naszym kościele i wystawę, by zapoznać
się z życiem Sióstr. Dziękujemy ks. Dariuszowi i ks. Hieronimowi za pomoc duszpasterską. O godz. 11:00 spotkanie
rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św.
• Od dziś do środy nasza parafia została włączona 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. Dziś 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 peregrynację
Figury św. Michała Archanioła z Gargano. To czas łaski i
zbawienia z modlitwą, odnowieniem przyrzeczeń chrztu,
sakramentem chorych, modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, błog. rodzin. Przywitanie w czwartek w
Starym Folwarku przy Muzeum o godz. 18:00 (prosimy
szczególnie mieszkańców SF, a pozostałych o oczekiwanie w Wigrach na przystani), przepłynięcie statkiem do
Wigier, procesja do kościoła, powitanie i msza św. Pożegnanie w niedziele o godz. 19:00. W te dni dodatkowa
msza o 12:00, w piątek: konferencja i różaniec, sobotę:
spektakl, film i różaniec, a o 21:00 codziennie apel ze św.

Michałem. Plan w biuletynie. Na przywitanie prosimy
dzieci, aby przebrały się w aniołki lub białe stroje.
• W tym tygodniu: I wtorek miesiąca spotkanie biblijne po
mszy o godz. 18:30; w środę Bractwa św. Józefa. W czwartek Święto Nawiedzenia NMP (MB Siewnej błog. ziarna i
nasion).
• Dziękuję za przewodniczenie w nabożeństwem Fatimskim mieszkańcom Piertań i Królówka, za miesiąc poprosimy rodziny z Burdeniszek i Ryżówki. Dziękujemy mieszkańcom z Leszczewa i Mikołajewa, którzy reprezentowali
naszą parafię na Dożynkach Diecezjalnych w Lipsku.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane na
cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w
nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 700zł (wkład własny
parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od
strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołtarza
królewskiego).
• 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 o 13:00 spektakl „Skarby Historii” w Dużej
Galerii Domu Królewskiego, a o 17:00 film „Między wiarą a
kulturą o sanktuarium w Gargano. W sobotę w ogrodach
od 13:00 „Święto Siei”. W niedzielę po mszy o 12:00 koncert Chóru i Orkiestry kameralnej pt. „Bo wolność krzyżami się mierzy”.
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
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
19:00 - +Franciszek, Tadeusz, Ludmiła z r.Buczyńskich
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Franciszek Kimszal
10:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich, Pietkiewiczów dusze w czyśćcu cierp.
7:30 - +Józef Gołaszewski
15:00 - o powołania kapłańskie i zakonne
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 5)
18:30 - +Stanisława Korsakowska 11m. (od Seniorów)

7:30 - o zdrowie, błog. Boże dla Łukasza i jego rodz. o uwolnienie z nałogu
15:00 - o powołania kapłańskie i zakonne
18:30 - w 2ur. Esterki o Boże błog. op. Maryi
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 6)
7:30 - o zdrowie, błog. Boże dla Łukasza i jego rodz. o uwolnienie z nałogu
15:00 - o powołania kapłańskie i zakonne
18:30 - o Boże błog. dla Natalii i Tomasza
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 7)
7:30 - Maria i Władysław Gołaszewski
9:00 - Szkoła Stary Folwark

BIULETYN
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(Ciąg dalszy ze strony 1)
większy jest w niebie. Doznaje on wielkiej radości
z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich
uszczęśliwianiu. W Starym Testamencie św. Michał
uznawany jest szczególnym opiekunem narodu
wybranego. W Nowym Testamencie św. Michał
kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż
Kościoła. Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach.
Pierwsze znane święto ku czci świętego Michała
Archanioła sięga połowy czwartego wieku. Obchodzono je 8 maja właśnie na Monte Sant’ Angelo na
półwyspie Gargano we Włoszech. Papież Bonifacy I
w V wieku poświęcił św. Michałowi bazylikę w
Rzymie i nakazał corocznie, dnia 29 września obchodzić rocznicę tego faktu. Święto rozciągnięto na
Kościół powszechny i do dziś je obchodzimy. Świętego Michała obrały sobie za szczególnego patrona
Niemcy, Austria i Francja. Ruś zasłaniająca Kościół
przed niewiernymi ze Wschodu, obrała go sobie za
szczególnego opiekuna. W Ameryce północnej kult
świętego Michała wyraża się między innymi przez
budowanie licznych kościołów ku jego czci, a także
nadawanie przy chrzcie imion Michał i Michalina.
W Polsce kult św. Michała Archanioła zawsze był
bardzo żywy. Rycerstwo polskie doznawało cudownej pomocy św. Michała w walkach z niewiernymi.
Powstawały bractwa i cechy rzemieślników pod
jego wezwaniem, budowano także ku jego czci

kościoły i kapliczki, poświęcano mu instytucje kościelne i świeckie. Znane są przysłowia ludowe
związane z imieniem lub świętem św. Michała Archanioła: „Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima
trwała”; „Na Michała łowcy chwała”; „Jaki Michał,
taka wiosna”.
Z niepokojami o stan naszego życia duchowego,
o przyszłość naszej Ojczyzny, o wartości, powinniśmy stanąć z ufnością przed św. Michałem Archaniołem. Wpatrując się w niezwykły wizerunek św.
Michała Archanioła, chcemy uświadomić sobie na
nowo, że dobro jest mocniejsze od zła, że prawda
ostatecznie zwycięży, bo o tym przypomina ten
niezwykły posłaniec z nieba. On pomaga każdemu
człowiekowi przezwyciężyć wszelkie podstępne
działania szatana.
Oto zbliża się doskonała okazja, bo św. Michał Archanioł w świętym znaku nawiedzenia przybędzie
do naszej rodziny parafialnej. Swoją opieką obejmie
wszystkich: świętych i grzeszników. Każdego chce
poprowadzić do wolności, do której prowadzi nas
Chrystus.
Przyjdź więc na to wyjątkowe spotkanie ze św.
Michałem Archaniołem. Może sam potrzebujesz
Jego pomocy, a może ktoś z Twojej rodziny, zniewolony złem, trwający w grzechach i nałogach. Twoja
obecność może przemienić Twoje serce i życie Twoich bliskich. Nie zmarnuj więc tego czasu.
Ksiądz Proboszcz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:00 - Nabożeństwo oczekiwania na św. Michała
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 8)
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Czesław Warakomski 13r. śm.; 2. +Józef Bobrowski
4m. po śm.; 3. +Czesław Bobrowski; 4. +Kazimierz Domysławski; 5. +Helena, Heliodor, Ryszard Ostrowski, d.w.cz

12:00 - w intencjach Seniorów i chorych
16:00 - ślub: Paulina i Bartłomiej
18:00 - Różaniec z Aniołami
18:30 - +Irena, Jan Warakomscy (od r.Żukowskich)
18:30 - +Zygmunt i +z r. Tarasiewiczów
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 10)

7:30 - +Dominika i Antoni
12:00 - +Władysława i Henryk Kurpiewscy
17:30 - Konferencja i Różaniec z Aniołami
18:30 - w 16r. ślubu Anny i Janusza o Boże błog. opiekę Maryi dla nich i całej rodz.
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 9)

9:00 - +Ryszard Dębski (g. 11)
9:00 - o Boże błog. op. Maryi dla Teresy i Mariusza Nowel w
kol. rocz. ślubu
12:00 - za parafian
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Krystyny i Jerzego oraz dzieci
19:00 - +Andrzej Malinowski 8r. ś. o łaskę nieba
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Czesław, Halina, Tomasz z
r.Świackich

7:30 - o Boże błog. op. Maryi dla Danuty i Józefa przez wst.
św. Józefa

