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POSTAWA JEZUSA

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Moje serce jest miejscem wzrostu słowa kierowanego do mnie przez Jezusa. Jak je przyjmuję?

11 lutego Mt 4,12-17.23-25 Moje życie to pasmo nieustannego wkraczania na drogę nawrócenia. Jestem 
w stanie uznać taką prawdę o sobie? Ciągle bowiem jestem wzywany do przemiany serca, która ma 
sprawiać, że jeszcze bardziej upodabniam się do Jezusa.

14 lutego Mk 6,45-52 Czy nasza wiara w Jezusa została wypróbowana? Doświadczyliśmy już momentów, 
które zmusiły nas do udzielenia autentycznej odpowiedzi na pytanie: dlaczego wierzę?

17 lutego  Łk 4,14-22 Jeśli rzeczywiście miłujemy Boga, będzie w nas pragnienie dzielenia się z innymi. 
Nie da się bowiem zatrzymać miłości, która ze swej natury pragnie się udzielać innym. Jak bardzo 
pozostajemy wierni temu prawu miłości? 

PRAWDY WIARY

Tym, co fascynuje w Jezusie, jest Jego 
naturalny i pełen zażyłości sposób 

mówienia o Bogu, jak u kogoś, kto zna 
Go osobiście, a jednocześnie szuka zna-
ków Jego obecności we wszystkim co 
przeżywa. Dokonany przez Jezusa wybór 
uczniów wyraźnie wskazuje na Jego głę-
bokie przekonanie, że działa na sposób 
Boży, w odróżnieniu do ówczesnych rabi-
nów, za którymi uczniowie szli w wyniku 
swojej dobrowolnej decyzji. Jezus mówi 
o tym wprost: Nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem (J 15,16).Poprzez 
naśladowania Nauczyciela powstaje 
wspólnota braci mających jednego Ojca, 
którym jest Bóg (Mt 23,8-12). 

Relacje między osobami opierają się na wzajemnej służbie, bez szczególnego pierwszeństwa i przy-
wilejów, raczej na gotowości, aby być bardziej ostatnimi niż pierwszymi (Mk 10,42-44). Tu znajdują 

nowe miejsce także kobiety, nie tylko przez swoją obecność u boku Jezusa (Łk 8,1-3), w Jego na-
uczaniu (Mt 5,27-28), w Jego uczynkach (Łk 7,36-50); ale przede wszystkim w chwili śmierci i w dniu 
Zmartwychwstania (J 20,11-18). Z pośród osób tej grupy Jezus własną decyzją wybiera „dwunastu’ 
mężczyzn, pochodzących z różnych warstw społecznych i o zróżnicowanej religijności (Mt 10,1-4), aby 
Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich  na głoszenie nauki i by mieli władzą wypędzać złe duchy (Mk 
3,14-15). W śród nich wyróżnia postać Szymona, zwanego Piotrem (Kefasem), czyli skałą któremu 
przekazane zostaną klucze uprawniające do zawiązania i rozwiązania (Mt 16,18-19), znaki odpowie-
dzialności za utwierdzenie braci (Łk 22,23) i prowadzenie owczarni Jezusa (J 21,15-19).

Z książki Wierzę.
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Mk 1,40-45

Pewnego dnia przy-
szedł do Jezusa 

trędowaty i upadając 
na kolana, prosił Go; 
«Jeśli chcesz, możesz 

mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, do-
tknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». 
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił go 
słowami: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż 
się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on 
po wyjściu zaczął opowiadać i rozgłaszać to, że Jezus 
nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili 
się do Niego.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Rzut oka na poszczególne wydarzenia zapisane 
przez Ewangelistów pozwala nam stwierdzić ta-

jemniczą obecność, w imię której Jezus dokonuje 
swych cudów. Tak więc odpowiadając na błaganie 
trędowatego, który mówi do Jezusa: „Jeśli chcesz, mo-
żesz mnie oczyścić”. Jezus zdjęty ludzkim uczuciem 
litości, wypowiada słowa, które w tym wypadku są bar-
dziej Boskie niż ludzkie: « Chcę, bądź oczyszczony». 
„Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony”. 
Tak jak w wielu podobnych sytuacjach, w słowach 
Jezusa wybrzmiewa wola oraz moc, na którą się 
powołuje i którą objawia w sposób tak bardzo natu-
ralny, jak gdyby do Jego tajemniczej natury należała 
władza przywracania ludziom zdrowia, a nawet życia! 
Katecheza 18 XI 1987

Gdy Jezus po wyj-
ściu z synagogi 

przyszedł z Jakubem i 
Janem do domu Szymo-
na i Andrzeja. Teściowa 

zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli 
Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę 
podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z na-
staniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do 
Niego wszystkich chorych i opętanych; całe miasto 
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych roz-
maitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedzia-
ły, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze był ciemno, 
wstał i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz 
On rzekł do nich: «Pójdźmy gzie indziej, do sąsiednich 
miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to 
wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w 
ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Jezus przyszedł jako Zbawiciel świata, którego naczel-
nym zadaniem jest wyzwalać człowieka od zła ducho-

wego. Grzech jest tym złem, które oddziela człowieka od 
Boga: od zbawienia w Bogu. Tym samym kluczem trzeba 
wyjaśniać ową specjalną kategorię „niezwykłych czy-
nów” Chrystusa, jaką stanowi „wypędzanie złych duchów”. 
Znajdujemy się tutaj na pograniczu mrocznego świata, 
gdzie działanie czynów fizycznych i psychicznych stanowi 
niewątpliwie jedną z przyczyn wywołujących stany patolo-
giczne, do których należy także opętanie, w różny sposób 
przez ludzi przedstawiane, na pewno jednak zwracające 
się radykalnie przeciwko Bogu, a zatem także przeciwko 
człowiekowi i Chrystusowi, który przyszedł, aby uwolnić 
go od sił nieczystych. Lecz nawet „duch nieczysty”, istota 
przewrotna i jednocześnie rozumna, zderzając się tutaj z 
różną od siebie rzeczywistością, przyznaje: „Syn Boga 
Najwyższego”. Katecheza, 25 XI 1987

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7 LUTEGO 2021 VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 LUTEGO 2021

Mk 1,29-39
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K ALENDARZ LITURGICZNY

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (57)
Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

Zakończenie homilii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 
Polski wygłoszonej podczas Uroczystości Koronacyjnej 7.09.1975

Oto jest misterium, które odsłania-
my, misterium waszej Matki Sej-

neńskiej, danej Wam po to, abyśmy 
odtwarzali ją w sobie, a patrząc na Nią – 
mieli w sobie Boga w Trójcy Jedynego. 
Nie widzicie w tej chwili znaków Trójcy 
Świętej, ale gdy patrzymy wzajemnie 
na siebie – chociaż jesteśmy wszyscy 
pełni Ojca, Syna i Ducha – również tego 
nie widzimy; może dopiero z czynów 
naszych, z owoców życia, poznamy to. 
Ale Wy o tajemnicy ukrytej tak jak wie 
o niej i zna ją Maryja z Nazaret, Maryja 
z Wieczernika Zielonych Świątek, Ma-
ryja obecna w misterium Chrystusa 
i Kościoła. Wie to również Kościół, któ-
ry Was chrzci. 
Z uroczystości koronacji Matki Bożej Sejneńskiej, 
którą bym nazwał: Matką od ukrytej w Jej wnętrzu 
Trójcy Świętej, wrócicie Umiłowane Dzieci Boże, 
do swoich domów. Wrócicie świadome, że wszyscy 
nosicie w sercach waszych Boga w Trójcy Świętej 
Jedynego, chociażby ludzie tego nie widzieli, jak my 
tego nie widzimy w figurze, którą za chwilę będzie-
my koronowali. Niech wraz z Wami idzie w nasze ży-
cie nieustannie obecny w Was Bóg Ojciec, Syn i Bóg 
Duch. A najlepsza, najwspanialsza i najposłuszniej-
sza Służebnica Pańska, Matka Słowa Wcielonego, 

Oblubienica Ducha Świętego, niech Was prowadzi 
z dłońmi macierzyńskimi , szeroko rozwartymi. 
Niech się raduje całym waszym życiem, każdym 
czynem i słowem, którym napełniacie okrąg ziemi i 
waszą codzienność. 
A  my, biskupi polscy, zgromadzeni na uroczystości 
koronacyjnej, pod koniec Najświętszej Ofiary, bę-
dziemy Wam błogosławili na waszą drogę z Trójcą 
Świętą, pod opieką Matki Bożej Sejneńskiej.
(Autoryzowany tekst kazania - z archiwum Instytutu Pryma-
sowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.02
Słowo Boże: Hi 7,1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39;
PONIEDZIAŁEK – 8.02 
Słowo Boże: Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56;
WTOREK – 9.02
Słowo Boże: Rdz 1,20-2,4a; Mk 7, 1-13;
ŚRODA – 10.02
Słowo Boże: Rdz 2,4b-9.15-17; Mk 7,14-23;
CZWARTEK – 11.02 – NMP Z LOURDES- DZIEŃ CHORYCH
Słowo Boże: Rdz 2,18-25; Mk 7,24-30;
PIĄTEK – 12.02
Słowo Boże: Rdz 3,1-8; Mk 7, 31-37;
SOBOTA – 13.02
Słowo Boże: Rdz 3,9-24; Mk 8,1-10;

IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.02
Słowo Boże: Kpł 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31-11,1; Mk 1,40-45;
PONIEDZIAŁEK – 15.02
Słowo Boże: Rdz 4,1-15.25; Mk 8,11-13;
WTOREK – 16.02
Słowo Boże: Rdz 6,5-8;7,1-5.10; Mk 8,14-21;
ŚRODA – 17.02 – ŚRODA POPIELCOWA
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6, 1-6. 16-18;
CZWARTEK – 18.02 – CZWARTEK PO POPIELCU
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9, 22-25;
PIĄTEK – 19.02 – PIĄTEK PO POPIELCU
Słowo Boże: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15;
SOBOTA – 20.02 – SOBOTA PO POPIELCU
Słowo Boże: Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32;
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko 
miejsce, lecz także czas. Uczymy się we wspólnocie Kościoła, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w 

której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

2Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o 13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja do 
wieczornej Mszy św. O godz. 17.00 Różaniec. Przypominamy, że codziennie w kaplicy Matki Bożej o godz. 17.00 jest 

modlitwa różańcowa o uproszenie ustania pandemii, za chorych i służbę zdrowia, o poszanowanie życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci, za rodziny naszej Parafii, o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Zapraszamy na modlitwę.

3rzeżywamy Rok Świętego Józefa. Papież Franciszek obrał Go jako szczególnego patrona na czas pandemii, w 
chorobie związanej z wirusem Covid oraz w szczególnym wsparciu rodzin oraz ludzi starszych. W każdą środę - 

jeśli pozwolą na to przepisy liturgiczne - sprawowana jest wieczorna Msza św. ku czci św. Józefa z litanią i modlitwą 
prośby o Jego opiekę nad Kościołem i naszą Ojczyzną. Zachęcamy, aby również w rodzinach modlić się do św. Józefa, 
polecając Jego szczególnej opiece sprawy trudne, budzące lęk czy niepokój.

4Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego przypada 11 lutego, we czwartek. W 1858 r., cztery 
lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie 

Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia 
i prosiła o modlitwę. O godz. 10 w szczególny sposób będziemy się modlić za chorych z naszej parafii, udzielimy 
też na tej Mszy św.  sakramentu chorych. Zadbajmy o to, by nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej 
pomocy, mogli tego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej.

5Wróciliśmy do formacji kandydatów do bierzmowania. Młodzież jest podzielona na małe, kilkuosobowe grupy. 
Spotkania odbywają się w niedzielę w sali parafialnej o godz. 16.30, a po spotkaniu udział  we Mszy św. o 17.30. Ks. 

Mariusz wysyła wiadomość poszczególnym grupom telefonicznie informując o spotkaniu.

6W niedzielę, 14 lutego rozpoczyna się 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, 
jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alko-

holu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem 
obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Trzeźwość to godność.

7W niedzielę, 14 lutego wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych.  Za jego wstawiennictwem prośmy 
w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, za narzeczonych, aby mając wiarę połączyli swoje 

życie wspólne z Chrystusem, który chce im pobłogosławić w sakramencie małżeństwa. Przy okazji informacja, że w 
Klasztorze Wigierskim odbędzie się kurs przedmałżeński w terminie 19-21 lutego 2021 r. Zgłoszenia za pośrednictwem 
poczty elektronicznej rekolekcje@wigry.pro, tel. recepcja 87 566 24 99.

8Popielec, 17 lutego rozpoczyna Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci 
na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, 

jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o 
godz: 6.30; 8.00; 10.00; 13.00 LT; 16.00 - dla dzieci i młodzieży; 17.30.  

9 W Wielkim Poście znajdźmy czas na udział w nabożeństwach tego szczególnego czasu: Droga Krzyżowa w piątek o 
godz. 16.00 dla dzieci i młodzieży, a o 17.00 dla wszystkich, po Mszy wieczornej Droga Krzyżowa w języku litewskim; 

Gorzkie Żale w niedzielę: po sumie o 11.30, a po południu o 17.00 z kazaniem pasyjnym. 

10Bóg zapłać naszym Parafianom za ofiary składane na tacę, czy na konto bankowe na utrzymanie naszej Parafii, 
na bieżące opłacanie rachunków i zobowiązań. Przy wejściu na ławkach wyłożone są koperty umożliwiające 

złożenie dobrowolnej ofiary. 
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Zaufanie Maryi jako Uzdrowicielce Chorych ma źródło 
w Jej własnym cierpieniu. Macierzyństwo Matki Zba-

wiciela było bowiem od samego początku naznaczone 
ofiarą i cierpieniem. Zgodnie z proroctwem Symeona: 
„A Twoją duszę miecz prze-
niknie” (Łk 2,35). Brała Ona 
udział w ziemskich trudach 
Jezusa, a ostatecznie współ-
działała z Nim podczas Jego 
męki na krzyżu. Właśnie dla-
tego każde nasze cierpienie, 
fizyczne czy duchowe, może 
znaleźć ukojenie w Jej Mat-
czynym Sercu.
Dlaczego jednak Matkę Naj-
świętszą ośmielamy się 
nazywać „Uzdrowieniem 
Chorych”? Przecież łaska 
uzdrowienia może pocho-
dzić tylko od Boga. On jest 
sprawcą wszelkich cudów. 
Jest Stworzycielem, Wybawi-
cielem, Uzdrowicielem. Tak, 
Bóg faktycznie jest wielki 
i wszechmocny. To jednak 
nie przeszkadza Mu „dzielić 
się” swoją mocą. Zaprasza 
ludzi do współpracy w dziele 
zbawienia. Święty Bóg wzy-
wa ludzi, aby byli „kanałami” 
Jego łaski, przedłużeniem 
Jego rąk. Aby świecili Jego 
światłem. 
Maryja stoi w pierwszym 
szeregu wielkich współpra-
cowników Boga. Żaden tytuł 
Jej przypisany nie ma na celu 
przesłaniania Boga, ale ma ku 
Niemu kierować. Ma ujawniać 
ogrom Jego miłości do ludzi.
Sam tytuł „Uzdrowienie Cho-
rych” pojawił się w Kościele w XVI wieku. Związany był 
początkowo z rzymskim kościołem św. Marii Magdaleny 
Pokutnicy, w którym znajdował się (i tak jest do dzisiaj) 
cudowny wizerunek Dei Salus Informorum. Świątynia ta 
była siedzibą zakonu kamilianów – braci posługującym 
chorym.
Z czasem w pobożności maryjnej tytuł Maryi Uzdrowie-

Rzeczywistość wiary, nadziei i miłości. Rzeczy-
wistość cierpienia uświęconego i uświęcają-

cego. Rzeczywistość obecności Bożej Rodzicielki 
w tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła na ziemi; 
obecnoście szczególnie żywej i wybranej cząstki 
Kościoła, jaką są chorzy i cierpiący. 
Ludzie ci, jeśli wierzą, że tam, jak w Kanie, „jest 
Matka Jezusa”, a gdzie Ona, tam nie może nie być 
Jej Syna. Wiedzione tą pewnością rzesze ludzkie 
kierują się do Lourdes, żeby tam znaleźć pociechę, 
pokrzepienie i nadzieję. Chorzy wszelkiego rodzaju 
udają się z pielgrzymką do Lourdes z tą nadzie-
ją, że za pośrednictwem Maryi objawi się w nich 
zbawcza moc Chrystusa… Zbawcza moc Chry-
stusa objawia się w Lourdes przede wszystkim w 
sferze duchowej. 
W sercach chorych, którym Maryja daje usłyszeć 
cudotwórczy głos Syna; głos, który w przedziwny 
sposób łagodzi odruchy goryczy i buntu, otwiera 
oczy duszy, żeby człowiek w nowym świetle mógł 
widzieć świat, siebie i swe przeznaczenie. 
Chorzy odkrywają w Lourdes nieocenioną wartość 
własnego cierpienia. W świetle wiary zaczynają ro-
zumieć fundamentalne znaczenie, jakie może mieć 
ból nie tylko dla ich własnego życia, odnowionego 
wewnętrznie, ale także dla życia Kościoła… Naj-
świętsza Maryja panna, która stojąc odważnie pod 
Krzyżem Syna (por. J 19,25) uczestniczyła osobi-
ście w Jego męce, potrafi zachęcać, wciąż nowe 
dusze do łączenia ich cierpień z ofiarą Chrystusa w 
tym zespolonym akcie ofiarowanie, akcie przekra-
czającym czas i przestrzeń, obejmującym i zbawia-
jącym ludzkość. Jan Paweł II]

Lourdes – cierpienie 
uświęcone i uświęcające

Matka Boża  
Uzdrowienie  

Chorych
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nia Chorych zyskiwał coraz większą popularność. Przy-
czyniały się do tego cudowne uzdrowienia wymodlone 
w Lourdes i w wielu innych sanktuariach maryjnych. 27 
stycznia 1968 roku papież Paweł VI przychylił się do 

prośby biskupów polskich na 
czele z prymasem Stefanem 
Wyszyńskim, aby uroczyście 
zatwierdzić wybór Matki Bo-
żej Uzdrowienia Chorych na 
patronkę wspólnoty Apostol-
stwa Chorych. 
Kiedy nazywamy Maryję 
„Uzdrowieniem Chorych”, 
wyrażamy naszą wiarę w Jej 
opiekę nad chorymi i cierpią-
cymi. Równocześnie wyznaje-
my w ten sposób naszą wiarę 
w to, że Jej modlitwa do miło-
siernego Boga może uprosić 
chorym łaskę uzdrowienia. 
Nasuwa się skojarzenie co-
dzienności. Pomocą w tru-
dzie pozyskania porady 
lekarskiej, pomocą może 
okazać się że Maryja pełni 
pomocną rolę. 
Uzdrowienie chorych po ła-
cinie brzmi: Salus Informo-
rum, które oznacza nie tylko 
zdrowie, ale także zbawienie. 
To ważna podpowiedź dla 
nas, że gdy zwracamy się 
do Matki Bożej, nazywając 
Ją „Uzdrowieniem Chorych”, 
powinniśmy prosić nie tylko 
o zdrowie naszego ciała, ale 
również duszy. Bo na cóż 
przydadzą się nam fizyczna 
sprawność i brak dolegliwo-
ści, jeżeli nie będziemy trwać 
w bliskiej relacji z panem Bo-

giem, narażając się na utratę zbawienia?
Maryjo Uzdrowienie Chorych, uproś nam nie tylko zdro-
wie ciała, ale przede wszystkim zdrową wiarę, nadzieję 
i miłość. 
Renata Katarzyna Cogiel z wydawnictwa Apostolstwo Chorych

W 1858 roku Matka Boża objawiła się w Lourdes 18 
razy. W grocie Massabielskiej objawiła się 13 letniej 

ubogiej dziewczynce Bernadecie Soubirous. 
Matka Boża z Lourdes czczona jest przez wiernych jako 
uzdrowicielka chorych i cierpiących. Istnieje tysiące świa-
dectw cudownych uzdrowień. 
Choroba i cierpienie jest czasem próby dla chrześcijan. 
Pismo Święte w wielu miejscach podkreśla, jak wielkim 
współczuciem, miłością i troską Jezus obdarzał chorych 
i cierpiących. Liczne świadectwa cudownych uzdrowień 
utwierdzają nas w wierze, iż dla Boga nie ma rzeczy nie-
możliwych, a każde cierpienie to element planu Bożego. 
Choroba może prowadzić do niepokoju, czasem nawet 
do rozpaczy i buntu przeciw Bogu. 
Doświadczenie bólu i cierpienia kieruje uwagę na spra-
wy najważniejsze. Zdarza się, że pojawienie się choroby 
scala rodzinę, umacnia więzy, jednoczy przy wspólnej 
modlitwie.
Zetknięcie z chorobą i cierpieniem bliskiej osoby uwraż-
liwia nas na pomoc bliźnim, umożliwia lepiej zrozumieć 
tajemnicę Bożego Miłosierdzia. 
Zwykle obawiamy się choroby i cierpienia, w pierwszym 
odruchu chcemy prosić Pana Boga, aby natychmiast za-
brał od nas wszystkie dolegliwości i problemy, ale…, gdy 
choruje ktoś bliski, rozpoczynamy modlitwę o uzdrowie-
nie chorego. Modlitwa w intencji chorego oraz opieka nad 
nim jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Módlmy 
się za lekarzy i pielęgniarki, aby w swych codziennych 
obowiązkach kierowali się wrażliwością i ochroną ludz-
kiego życia, a także z kapłanów, aby potrafili nieść cier-
piącym nadzieję i wiarę, a samotnym oparcie – którzy w 
samotności muszą zmagać się z cierpieniem. 

Jadwiga

Matka Boża  
Uzdrowienie  

Chorych

Matka Boża z Lourdes 
Dzień Chorego
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30/01/2021 – Józef Michał Brzezina

Odeszli do wieczności:

Sakrament Chrztu Świętego: 

U Nowak Anna, l. 73, Sejny, 20/01/2021
U Szczudło Zygmunt, l. 95, Gawiniańce, 

22/01/2021
U Gibas Marian, l. 73, Sejny, 23/01/2021
U Gutowski Roman, l. 65, Sejny, 27/01/2021
U Dziemido Józef, l. 76, Zaleskie, 29/01/2021
U Polens Stanisław, l. 86, Sejny, 30/01/2021
U Leończyk Aldona, l. 86, Rajgród, 30/01/2021

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki 
w Roku Pańskim 2020: 

Szulfer Wiktor,Otomin, Konna
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Wydro Teresa Marek,Sejny, Konarskiego
Sienkiewicz Bronisław,Sejny, Wojska Polskiego
Berezeccy Jarosław, Maria,Sejny, Konarskiego
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Pietkowska Janina,Sejny, Konarskiego
Czarkowscy Jadwiga,Grudziewszczyzna
Wałukanis Teresa Józef,Sejny, Zawadzkiego
Łebska Weronika,Bubele
Misiewicz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego
Biliński Adam,Warszawa, Czerniakowska
Kuklewicz Anna Witold,Klejwy
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego
Kaufman Anna Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Sokołowscy Marta Marek,Sejny, Zawadzkiego
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego
Radzewicz Aniela,Sejny, Konarskiego
Charkiewicz Kamila Hubert,Sejny, Konopnickiej

W OSTATNIM CZASIE : Wojciechowska-Balita Teresa Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Andrejczyk Helena ,Posejanka
Bartoszewicz Stefania ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Urwanowicz Halina Eugeniusz,Sejny, Zawadzkiego
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Majewscy Halina Rajmund,Sejny, 1 Maja
Raglis Anna Wincenty,Skarkiszki
Stylińscy Alicja Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Miszkiel Grażyna Józef,Zaruby
Zawadzki Mlekpol Jan,Ciemnoszyje 
Grygutis Danguola Rymas,Sejny, Nowa
Milewska Eugenia,Sejny, Powstańców Sejneńskich
Rapczyńscy Alicja Czesław,Sejny, Niecała
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Gibas Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Buchowska Danuta,Sejny, Łąkowa
Żeladonis Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Gałażyn Katarzyna Marcin,Zaleskie
Wilczewska Maria,Gdańsk, Związku Jaszczurczego
Miszkiel Barbara Piotr,Sejny, Pogodna
Jancza Anna,Sejny, Targowa
Łuba Barbara Jan,Sejny, Pogodna
Makowska Lucyna,Sejny, Grodzińskiego
Bartoszewicz ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Pietruszkiewicz Dorota Romuald,Żegary
Klimaniec Pelagia Eugeniusz,Sejny, Żwirki i Wigury
Charkiewicz Kamila Hubert,Sejny, Konopnickiej
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Misiukanis Renata,Sejny, Parkowa
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Wołyniec Wiesława Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Maksimowicz Anna Jerzy,Rachelany
Wojciechowicz Łukasz,Sejny, Łąkowa
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa
Brunejko Dorota Józef,Bubele
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Grzybowska Helena,Sejny, Parkowa
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego
Bartoszewicz ,Sejny, Pl. Św. Agaty
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE  MSZALNE  7-21.02.2021
V NIEDZIELA ZWYKŁA 7.02
07:00 +Tadeusz Domel (14 r.) +Józef Dziemido
07:00 +Karol Jarzębowicz (11 gr.)
08:30 +Jerzy Pachutko (6mc)
11:30 W 81 rocz. masowych wywózek na Sybir oraz 

79 r. powstania Armii Krajowej; za Ojczyznę i za tych 
którzy poświęcili swe życie w Jej obronie;  
+Leonard Kusojć (21 r.)

11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Stefan +Bożena +Genowefa
13:00 LT: +Ludwik +Anna Pietruszkiewicz
17:30 O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla Józefa Gryguć 

w 93 rocz. urodzin i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK 8.02
06:30 +Tadeusz Tydman
08:00 O bog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisławy, 

Eugenii, Adeli, Doroty, Anny, Krystyny, Lucyny
08:00 +Romuald Wołągiewicz
08:00 +Czesława (17 r.) i z r. Wowaków i Łejmelów
17:30 +Kazimierz Franiak (2 r.)
17:30 +Henryk Czokajło (2 r.)
17:30 +Karol Jarzębowicz (12 gr.)
WTOREK 9.02
06:30 +Bolesław Malinowski (36 r.) i rodzice
08:00 +Euzebiusz Myszczyński (7mc)
08:00 +Karol Jarzębowicz (13 gr.)
08:00 +Zofia (12 r.) +Stanisław +Grzegorz i z r. Tomkielów
17:30 +Romuald +Helena Benczyk
17:30 +Grzegorz Buchowski (9mc)
17:30 +Marian Święcicki
ŚRODA 10.02
06:30 +Bronisława Palewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Wanda Tawrel (3mc)
08:00 +Józef Rutkowski (7 r.) +Zofia +Daniel Lewkowicz
08:30 EGZEKWIE: +Jadwiga (1 r.) +Romuald (27 r.) 

Koncewicz
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TV 

TRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Karol Jarzębowicz (14 gr.)
17:30 +Zofia Sidor
CZWARTEK 11.02 DZIEŃ CHORYCH
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i 

zdrowie dla Heleny, Agaty i Jakuba
KAPLICA SIÓSTR +s. Halina Łazarczyk
08:00 +Zenon Miszkiel (6mc)
10:00 +Karol Jarzębowicz (15 gr.)
17:30 +Marianna +Stanisław Korenkiewicz
17:30 +Zofia Sienkiewicz (8mc)
17:30 +Stanisław Iwaszewski (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK 12.02
06:30 +Karol Jarzębowicz (16 gr.)
08:00 +Józef +Maria Malinowscy
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (7 r.)
08:00 +Florentyna Orlik (13 r.)
17:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Moniki Krupińskiej
17:30 +Nadzieja +Wincenty Danilczyk
17:30 +Regina Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA 13.02
06:30 +Karol Jarzębowicz (17 gr.)

08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lilii i Józefa 
Wyżlańskich, ich dzieci i Jadwigi

08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 +Franciszek Sidor (30 r.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (8 r.) i rodzice
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jarosław Fidrych (6mc)
17:30 +Jerzy Makowski
17:30 +Stanisław Auron (1mc)
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02
07:00 +Janusz +Stanisława +Stefan Dobuszyńscy
07:00 +Karol Jarzębowicz (18 gr.)
08:30 +Czesław (1 r.) +Marianna +Henryk i z r. Radzewi-

czów i Dulewiczów
10:00 +Helena Krejczman (4mc) +Witold
11:30 +Weronika Okulanis (56 r.)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Ryszard Małkiński (9 r.) i o zdro-

wie dla Adeli
13:00 LT: +Julia (2 r.) +Helena +Jerzy Światłowscy
17:30 +Krzysztof Kowalewski (10 r.)
PONIEDZIAŁEK 15.02
06:30 +Janina +Bolesław Małkińscy
08:00 +Marianna Bilińska (11mc)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Piotr Żardecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Woźnialis i rodzice
17:30 +Karol Jarzębowicz (19 gr.)
17:30 +Stanisław Sznejkowski (2mc)
WTOREK 16.02
06:30 +Aniela Szydłowska (2mc)
08:00 +Maryla +Maria +Stanisław Rosińscy 
  +Stanisław Rugienis
08:00 +Wiktor Wołukanis (40 r.)
08:00 +Eugenia Jakuć (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina +Antoni +Henryk +Roman Dziczkowscy
17:30 +Karol Jarzębowicz (20 gr.)
17:30 +Antoni Uminowicz (2 r.)
ŚRODA 17.02 – POPIELEC
06:30 +Janina Kisielewska (2mc) i z rodziny
08:00 +Stanisław (21 r.)i z r. Ogórkisów
08:00 +Barbara Sobuń (1 r.)
08:00 +Eugenia (11 r.) +Bronisław i z r. Kuklewiczów
10:00 +Karol Jarzębowicz (21 gr.)
13:00 LT
16:00 +Jan Witkowski (3mc)
17:30 +Remigiusz Anuszkiewicz i z r. Czernialisów
CZWARTEK 18.02
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże błog. i zdro-

wie dla Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Karol Jarzębowicz (22 gr.)
08:00 +Irena Gałdzewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Eugeniusz Gibas (3mc)
17:30 +Józefa Kamińska (5mc)
17:30 +Romuald Jankowski
17:30 +Marianna (2 r.) i  z r. Twardowskich i Szarejko
PIĄTEK 19.02
06:30 +Józef +Marianna +Mieczysław +Czesław i z 

r. Buchowskich
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– we wtorek 8 lutego - św. Józefina Bakhita, (1868 - 
1947) – niewolnica pochodząca z Sudanu, zakonnica, 
przez ponad 50 lat życia zakonnego była wierną, 
pełną miłości, ciepła i troski służebnicą.
– w środę 10 lutego – św. Scholastyka (ok. 480-547), 
dziewica, siostra św. Benedykta, założyciela zakonu 
benedyktynów i patrona Europy, założyła żeński 
zakon według reguły benedyktyńskiej i całkowicie 
poświęciła się Panu Bogu.
– w niedzielę 14 lutego - św. Walenty (III w.), biskup i 
męczennik. W średniowieczu na terenie niemieckim 
Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich 
chorób, zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zacho-
dzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, 
czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. 

W najbliższym czasie 
      patronują nam:

08:00 +Jerzy Sojko (5 r.) +Paweł Kądzielewski
08:00 +Karol Jarzębowicz (23 gr.)
08:00 +Janina Pietuszko (10 r.)
17:30 Dziękczynna i o bog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Haliny i Tadeusza Iwaszewskich w 55 rocz. ślubu 
i dla rodziny

17:30 +z r. Mroczków
17:30 +Romuald Ludorf (34 r.)
SOBOTA 20.02
06:30 +Karol Jarzębowicz (24 gr.)
08:00 +Paweł Margiewicz (17 r.)
08:00 +Stefan Dąbrowski
08:00 +Józef (2 r.) i z r. Czakisów

17:30 +Mieczysław Miszkiel (9mc)
17:30 +Maria Grycel (9 r.)
17:30 +Franciszek (20 r.) +Witold (23 r.) i z r. Koneszko 

i Kućmierz
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU 21.02
07:00 +Karol Jarzębowicz (25 gr.)
08:30 +Eugeniusz +Krzysztof Kordowscy 
  +Izabela Kuczyńska +Anna Jaczulewicz
10:00 +Józef Andrejczyk (7mc)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: 
13:00 LT: +Michalina Biernacka +Jerzy +Jan Misiukanis
17:30 +Józef Szczerbiński

INTENCJE MSZALNE  -  DOKOŃCZENIE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - 2020

PRZYCHODY: razem - 977 150 
w tym między innymi:
taca niedzielna i świąteczna - 177 280
ofiarodawcy (kolędowe, konto bankowe, 
  koperty) - 150 065
świeczki wotywne, kiosk, publikacje - 35 000
opłatki - 18 000
kancelaria (pogrzeby, chrzty, śluby) - 81 000
cmentarz - pozwolenia na pomniki - 2800
czynsz z najmu lokali i gruntu - 67 085
dom parafialny - miejsca noclegowe - 31 700
projekt Cognitio - kurs przysposobienia 
   zawodowego - 30 490
pomoc w ramach Covid Sars-19 - 14 870
dotacje na renowację ołtarza - 241 000
jubileuszowy dar 45-lecia koronacji - 10 450

Wydatki: razem - 925 130 
w tym między innymi: 
kuria ełcka, seminarium duchowne - 64 240
Caritas diecezji - 12 850
ubezpieczenie budynków kościelnych - 3000
duszpasterskie dzieła (także charytatywne) - 15 500
materiały duszpasterskie - 6400
remonty ( w tym renowacja ołtarza, 
 oświetlenie i sprzątanie) - 400 400
cmentarz ( wywóz śmieci) - 51 118
wynagrodzenie pracowników, ZUS i podatek - 104 530
energia elektryczna - 58 120
biurowe - 15 400
liturgiczny sprzęt - 6200
kwiaty do kościoła - 5300
Na koncie jest saldo dodatnie - 50 000
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Bazylika w zimowej szacie
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SIEWCA

Trójca Święta – „Bamberska”

Znając historię polskich Bambrów, możemy dzięki 
dwóm prezentowanym obrazom bamberskim 

poznać historię jednej rodziny. Właścicielami obu 
obrazów była rodzina Pflaumów ze wsi Wilda pod 
Poznaniem. Obecnie jest to peryferyjna dzielnica 
Poznania. Przodkowie rodziny Pflaumów przybyli 
wraz z 14 innymi rodzi-
nami do wsi Wilda pod 
Poznaniem w okolicy 
1747 roku. Dzięki zapi-
skom rodzinnym znamy 
imiona przodków rodzi-
ny: Wawrzyna i Magda-
leny oraz Johana i Bar-
bary Pflaumów. Prezen-
towane obrazy należały 
do Floriana i Marianny 
Pflaumów. Wraz z ob-
razami prezentujemy w 
sejneńskiej galerii dwa 
niezwykle interesujące 
dokumenty. Pierwszy to 
„Błogosławieństwo od 
Ojca Świętego dla ro-
dziny Pflaumów z 1918 
roku”, drugi dokument 
to świadectwo Pierwszej 
Komunii Świętej Ma-
rianny Pflaum z 1899 
roku. Sakrament został 
udzielony we wsi Wilda 
w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Marcina. W przypadku świadec-
twa Pierwszej Komunii, koniec XIX wieku to okres 
wzmożonej germanizacji. Jedynym przedmiotem 
nauczanym po polsku w pruskiej Wielkopolsce była 
religia, a potwierdza to świadectwo w języku polskim. 
Jeśli chodzi o same obrazy, to są one malowane i 
pochodzą z końca XIX wieku. Przedstawiają Matkę 
Boską Częstochowską i Świętą Trójcę. Na uwagę za-
sługuje jednak sposób w jaki te obrazy zostały później 
ręcznie ozdobione przez rodzinę Pflaumów w stylu 
bamberskim. Na całej powierzchni obrazów, oprócz 

twarzy i rąk, niczym zdobna „sukienka” poprzykle-
jano powycinane sreberka, kwiatki, krzyżyki i inne 
ozdoby. W żadnej innej kulturze nie spotkamy tego 
typu zdobień. Dekoracja nawiązuje do niezwykle 
barwnych strojów i kwiecistych nakryć głowy bam-
berek. Możemy je podziwiać do dnia dzisiejszego. 

Coroczne procesje „Bo-
żego Ciała” są okazją do 
prezentacji oryginalnych 
strojów i zwyczajów pol-
skich bambrów. Od 2003 
roku działa również 
Muzeum Bambrów Po-
znańskich próbujące za-
chować dla potomnych 
tę niezwykłą historię, 
kulturę i zwyczaje. Nie 
wiem czy tak udekoro-
wane obrazy są ładniej-
sze niż oryginały, ale nie 
o wrażenia estetyczne tu 
przecież chodzi. Wśród 
dziesiątek anonimowych 
świętych obrazów jakie 
przetrwały do dziś, te 
mają swoją bardzo do-
brze udokumentowaną 
historię. Dzięki tym 
obrazom mamy możli-
wość poznać niezwykle 
ciekawą i zapomnianą 
kulturę bamberską oraz 

zachować w pamięci losy rodziny Pflaumów, której 
pradziadowie przybyli do nas z Frankonii. Obrazy 
w sejneńskiej galerii mogą być również doskonałą 
kanwą do lekcji historii. W końcu to również cieka-
wy przykład do dyskusji w jakże gorącym obecnie 
temacie imigracji i integracji. Pokazuje w jakich 
warunkach i w oparciu o jakie wartości asymilacja 
przybyszów z innych krajów przynosi wymierne ko-
rzyści obu stronom.

   Marcin Błaszczyk

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”


