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NOW Y BISKUP
POMOCNICZY
DIECEZJI EŁCKIEJ
Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Diecezjanie!
Z wielką radością przekazuję Wam wiadomość, że
Ojciec Święty Franciszek ustanowił Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej. Został nim ks. kan. dr Dariusz Zalewski, proboszcz parafii pw. bł. Karoliny
Kózkówny w Ełku.
Biskup nominat urodził się 29 stycznia 1974 roku w
Augustowie, pochodzi z parafii pw. św. s. Faustyny
Kowalskiej w Białobrzegach. W latach 1994-2000 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym
w Ełku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2000
roku w katedrze ełckiej pw. św. Wojciecha, biskupa
i męczennika. W latach 2000-2001 był wikariuszem
parafii św. Mikołaja w Mikołajkach. W latach 20012008 odbywał studia specjalistyczne w dziedzinie patrystyki w Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w

UROCZYSTOŚCI
30-LECIA DIECEZJI
EŁCKIEJ ORAZ
ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
Czcigodni Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego
Drodzy Diecezjanie!
Diecezja Ełcka przeżywa obecnie podniosłe chwile
z racji przeżywanej 30. rocznicy istnienia oraz
nominacji nowego Biskupa Pomocniczego w osobie
ks. kan. dr. Dariusza Zalewskiego. W miesiącu październiku będziemy mieli okazję, by jako wspólnota
diecezjalna dać wyraz naszej radości.
W sobotę 8 października w Ełckim Centrum Kultury
o godz. 15.00 odbędzie się uroczysta Gała podsu-
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Rzymie. W roku 2010 uzyskał stopień doktora w zakresie patrystyki. W latach 2008-2012 pracował w Ełckiej
Kurii Diecezjalnej kolejno jako notariusz, wicekanclerz i rzecznik prasowy. Prowadzi wykłady z patrystyki
i zajęcia z łaciny w Seminarium Duchownym w Ełku.
W latach 2012-2013 był Prefektem Roku Propedeutycznego alumnów Wyższego Seminarium Duchownego
diecezji ełckiej, zaś od roku 2014 ojcem duchownym.
Był również odpowiedzialny za formację permanentną
młodych Kapłanów. Aktualnie jest proboszczem parafii bł. Karoliny Kózkówny w Ełku i dyrektorem Wydziału Zakonnego Kurii Diecezjalnej w Ełku. Poza językiem
ojczystym, zna języki: włoski, łaciński i angielski.
Jestem bardzo wdzięczny Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar nowego Biskupa dla naszej Diecezji. Będzie
mnie wspierał w pracy duszpasterskiej i administracyjnej. W historii Diecezji jest to już czwarty Biskup
Pomocniczy, lecz pierwszy spośród Kapłanów Diecezji
Ełckiej. Zawierzając Go Opatrzności Bożej zachęcam
wszystkich do modlitwy w intencji Biskupa Nominata,
aby Jego posługa była owocna.
+ Jerzy Mazur Biskup Ełcki
mowująca obchody 30. rocznicy istnienia Diecezji
Ełckiej. Serdecznie zapraszam Kapłanów i przedstawicieli wspólnot parafialnych do udziału w tym
pięknym wydarzeniu.
Dnia 29 października w Katedrze Ełckiej pw. św.
Wojciecha Biskupa i Męczennika o godz. 11.00 odbędzie się uroczystość Święceń Biskupich Biskupa
Nominata Dariusza Zalewskiego. Po raz trzeci w
historii Diecezji Katedra Ełcka będzie miejscem
święceń biskupich.
Serdecznie zapraszam na te uroczyste i ważne dla
naszego Kościoła lokalnego celebracje. Proszę
wszystkich o modlitwę w intencji naszego nowego
Biskupa Pomocniczego i za całą Diecezję Ełcką.
Z serca wszystkim błogosławię.
+ Jerzy Mazur Biskup Ełcki

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
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza Ewangelia porusza dwie kwestie: ludzka wiara i ludzka zasługa. Jezus
Ha 1,2-3; 2,2-4
Sprawiedliwy żyć będzie porównuje wiarę do ziarenka gorczycy, czyli ziarna musztardowego, które rzeczydzięki swej wierności
wiście jest jednym z najmniejszych na ziemi, i powiada, że gdyby nasza wiara
była przynajmniej takiej wielkości, moglibyśmy już dokonywać cudów. Życie po2 Tm 1,6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha kazuje, że brakuje nam nawet takiej drobnej, mikroskopijnej wręcz wiary… Stąd
bojaźni
stale powinniśmy prosić Pana, jak uczniowie: „przymnażaj nam wiary, nie pozwól
Łk 17,5-10
nam zwątpić w Ciebie”. Druga kwestia to nasze głębokie przekonanie, że Bóg
Służyć z pokorą
„musi” nas nagradzać za nasze dobre czyny, że skoro jesteśmy pobożni,
to „zasługujemy” na długie i zdrowe życie na ziemi oraz wieczną szczęśliwość
w niebie. Jest to czysto żydowskie podejście do kwestii usprawiedliwienia. A Jezus powiada: gdy uczyniliście
w danym dniu wszystko, co wynika z waszej chrześcijańskiej wiary (dobre czyny, słowa, myśli; modlitwa),
to mówcie: jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi, wykonaliśmy zaledwie to, co powinniśmy byli wykonać
jako Twoi uczniowie. On zatem oczekuje od nas postawy pokory i dobrze rozumianej bezinteresowności.

ks. Wojciech Michniewicz
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Pośród problemów, zawodów i nadziei,
odejść i powrotów naszych czasów,
Kościół pozostaje wierny tajemnicy
swoich narodzin. Chociaż tedy jest faktem historycznym, że Kościół wyszedł
z Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy, to
równocześnie można powiedzieć, że
nigdy go nie opuścił. W sensie duchowym wydarzenia
Zielonych Świąt nie można zaliczać tylko do przeszłości:
Kościół jest zawsze obecny w Wieczerniku i nosi go
w sercu. Trwa na modlitwie, podobnie jak trwali na
modlitwie Apostołowie wraz z Maryją, Matką Chrystusa
oraz tymi, którzy stanowili w, Jerozolimie pierwszy zalążek wspólnoty chrześcijańskiej i modląc się oczekiwali
przyjścia Ducha Świętego.
Kościół trwa na modlitwie z Maryją Owo zjednoczenie
modlącego się, Kościoła z Matką Chrystusa należy od
początku do tajemnicy Kościoła Bogarodzica jest obecna w tej tajemnicy tak, jak jest obecna w tajemnicy swojego Syna. Wyraz tego znajdujemy w nauce Soboru:
„Błogosławiona Dziewica (...) Duchem Świętym zacieniona (...) zrodziła (...) syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi (por. Rz 8,29), to znaczy
między wiernymi, w których znaczeniu i wychowaniu
współdziała swą miłością macierzyńską”. Jest Ona
„z racji swoich szczególnych łask i darów związana (...)

głęboko z Kościołem: Boża rodzicielka Jest (...) pierwowzorem Kościoła (...)”. „Kościół, rozważając Jej tajemnicza świętość i naśladując Jej miłość (...) sam także staje
się matką (...)”, a „naśladując Matkę Pana swego, mocą
Ducha Świętego zachowuje dziewiczo nienaruszoną
wiarę, mocną nadzieje i szczerą miłość (...). I on także (tj.
Kościół) jest dziewica, która (...) dochowuje wiary danej
Oblubieńcowi”.
Rozumie się w ten sposób głęboki motyw, dla którego
Kościół, w zjednoczeniu z Dziewicą-Matką, zwraca się
nieustannie jako Oblubienica od swego boskiego Oblubieńca, o czym świadczą słowa z Apokalipsy, przytoczone przez Sobór: „Duch i Oblubienica mówią do Pana
Jezusa: Przyjdź!”. Modlitwa Kościoła jest takim właśnie
nieustającym wołaniem, w którym sam Duch przyczynia
się za nami: poniekąd on sam ja wypowiada wspólnie z
Kościołem i w Kościele. Jest bowiem dany Kościołowi,
aby w Jego mocy cała szeroko rozgałęziona i zróżnicowana wspólnota Ludu Bożego — trwała w nadziei, w której
„już jesteśmy zbawieni” (por. Rz 8,24). Jest to nadzieja
eschatologiczna, nadzieja ostatecznego spełnienia
w Bogu, nadzieja wiecznego królestwa, która się urzeczywistnia przez uczestnictwo w życiu trynitarnym. Duch
Święty został dany apostołom jako Pocieszyciel —
i dlatego jest Stróżem i Ożywicielem tej nadziei w sercu
Kościoła.
Dominum et Vificantem 66
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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. Zapraszamy do modlitwy różańcowej (o 18.00 w dni powszednie, a w
niedzielę po mszy św. o 9.00) z prowadzeniem przez poszczególne grupy i miejscowości. Od października wracamy
do mszy św. niedzielnej o godz. 15.00.
• W niedzielę 9.X o godz. 11.00 spotkanie rodziców i dzieci
do I Komunii św. Dziękujemy mieszkańcom Burdeniszek i
Ryżówki za przewodniczenie w nabożeństwie Fatimskim.
• Dziś ofiary do puszek na Dom Samotnej Matki w Ełku.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji pokoju
na świecie oraz różaniec o 18.00 (niedziela w miesiącu
październikowym po mszy o 9.00). Jest już nowa rozpiska
na kolejne miesiące.
• W sobotę 22.X w Wigrach odbędzie się dzień skupienia dla
Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Zapisy i
informacje w recepcji.
• Rozpoczynamy katechezę dla dorosłych, która odbywać
się będzie w poszczególnych miejscowościach naszej parafii w II środę miesiąca o godz. 19.30. Ks. Henryk przybędzie

do jednej z rodzin naszej parafii, która zechce użyczyć
swego domu mieszkańcom na czas katechezy. Prosimy, aby
takie spotkanie odbywało się bez poczęstunków, kolacji
zarówno dla księdza, jak i uczestników. Informacja o katechezie będzie podawana odpowiednio wcześniej.
• Zapraszamy do grupy postu i modlitwy w intencji naszej
Parafii. Takie duchowe wsparcie parafii polegać będzie na
tym, że każdy wybierze sobie jeden dzień w miesiącu
(oprócz niedziel i uroczystości) w którym podejmuje post o
chlebie i wodzie, bądź inny post łącząc go z intensywniejszą
modlitwą tego dnia. Nie będzie to post pod sankcją grzechu,
gdyby ktoś zapomniał danego dnia. Będzie się też można
zamienić datą z inna osobą, gdy zaistnieje taka potrzeba.
Proponujemy taka formę na rok, a chętni będą mogli pozostać na kolejny rok. Zapraszamy te osoby, które jeszcze nie
przynależą do żadnej wspólnoty parafialnej. Osoby już zaangażowane mogą zawsze podjąć taki post indywidualnie.
Koordynatorem będzie ks. Henryk, do niego prosimy się
zapisywać i zgłaszać po szczegółowe informacje.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Nikoli, Jowity, Sebastiana
9:00 - +Józef Żukowski, +z rodz. Żukowskich
12:00 - za parafian
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.1)
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef 3r. śm.
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 2)
18:30 - o Boże bł. op. Maryi dla całej rodziny
18:30 - +z r. Trockich, Trzcianowskich, Kozłowskich, Pietkiewiczów dusze w czyśćcu cierp.

7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 3)
7:30 - o nawrócenie dary Ducha Św. dla Franciszka
18:30 - o Boże bł. op. Maryi dla o.Jacka i kapłanów wigierskich
18:30 - +Franciszek Kimszal 30dz. po pogrzebie
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 4)
7:30 - dziękcz. za Katarzynę, Mariano, Zosię i całą rodzinę o
Boże bł. op. Maryi i św. Józefa
11:00 - za parafian
18:30 - o Boże bł. opiekę Maryi dla należących do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
18:30 - +Maria Krawczuk (od brata Jana z rodz.)

7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 5)
18:30 - o Boże bł. op. Maryi dla Andrzeja z ok. 60ur.
11:00 - za parafian
18:30 - +ks. Antoni Burba
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Kazimierz Domysławski
2. +Maria-Wanda i jej rodziców
7:30 - w intencjach chorych
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 6)
18:30 - dziękcz. za chrzest św. Mileny o odnowienie, Boże bł.
op. Maryi
18:30 - +Stanisław Buczyński 30dz. po śm.
7:30 - +Sławomir Krajewski (g.7)
10:00 - w int. środowisk twórczych
18:30 - +Lucyna i Walenty Chrulscy
18:30 - +Jan Warakomski (od r. Stankiewicz i Sochoń)
9:00 - w 10r. ślubu o Boże bł. op. Maryi dla Ewy i Jana i dzieci
9:00 - +Zygmunt Bierdzio 3r. śm.
12:00 - za parafian
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.8)
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Feliksa, Aleksander, Bożena, Adrian, z r.Świackich i Hołubowiczów

BIULETYN
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NABOŻEŃSTWO
40-GODZINNE
PROGRAM
ŚRODA - CZWARTEK:
7.30 - Msza św.
11.00 - Msza św.
18.00 - różaniec
18.30 - Msza św.

ADORACJA:

Od godz. 8.00 - Akcja Katolicka
od 9.00 - DNNUJ
od 10.00 - Seniorzy
od 12.00 - Czerwony Folwark
od 13.00 - Wigry i Magdalenowo
od 14.00 - Cimochowizna
od 15.00 - Koło Róż. św. JP II i św. Andrzeja Boboli
od 16.00 - Wysoki Most
od 17.00 - Koło Róż. św. Faustyny i św. Michała
od 19.30 - Rosochaty Róg
od 21.00 - Domowy Kościół
od 22.30 - Mikołajewo
od 24.00 - Stary Folwark
od 1.30 - Leszczewo
od 3.00 - Koła Róż. Św. Józefa, św. Rodziny
od 4.30 - Remieńkiń
od 6.00 - Leszczewek
od 8.00 - Piertanie i Królówek
od 9.00 - Tartak
od 10.00 - Żubrówka
od 12.00 - Burdeniszki
od 13.00 - Ryżówka
od 14.00 - Aleksandrowo
od 15.00 - Koło Róż. św. Rity
od 16.00 - Koło Róż. św. Teresy
od 17.00 - Maćkowa Ruda

Serdecznie zapraszamy na kolejne
Wigierskie Spotkanie Biblijne
WTOREK 4/10/2022 r.: 18:30 - Msza święta,
następnie konferencja w kościele

Sakrament małżeństwa zawarli:
Agnieszka i Jakub

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

1-31.X.2022

PORZĄDEK
MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
01. Ryżówka i Burdeniszki
02. Rada Parafialna
03. Stary Folwark
04. Wigry i Magdalenowo
05. Koło Róż św. Faustyny
06. Maćkowa Ruda
07. Jasnogórska Rodzina Różańcowa
08. Koło Róż. Św. Andrzeja Boboli
09. Ojcowie i Mężczyźni
10. Rosochaty Róg
11. Aleksandrowo i Wysoki Most
12. Leszczewek
13. Remieńkiń
14. Koło Róż. św. Rodziny
15. Koło Róż. św. Teresy
16. Młodzież Bierzmowana
17. DNNUJ
18. Domowy Kościół
19. Koło Róż. św. Rity
20. Żubrówka Stara i Nowa
21. Leszczewo
22. Koło Róż. św. JPII
23. Matki i kobiety
24. Akcja Katolicka
25. Cimochowizna
26. Mikołajewo
27. Piertanie i Królówek
28. Koło Róż. Św. Michała
29. Czerwony Folwark
30. Dzieci od I Komunii
31. Koło Róż. Św. Józefa
OGŁOSZENIA PARAFIALNE — cd. ze str. 2
• W tym tygodniu: I wtorek miesiąca spotkanie biblijne po
mszy o godz. 18.30, na różaniec zapraszamy wszystkich,
którzy przyjęli szkaplerz św. Michała Archanioła na modlitwę w ich intencjach. W środę spotkanie Bractwa św. Józefa. Nabożeństwo 40-godzinne w naszej parafii 5-6.X, zachęcamy do Adoracji i modlitwy za naszą ojczyznę, parafię,
rodziny, pielgrzymów, wg porządku i zapisanie się na nocne
czuwanie. I piątek odwiedziny chorych, (ofiary na mszy na
fundusz misyjny). Po mszy św. spotkanie lektorów, ministrantów i kandydatów.

