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Credo na temat śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa, stanowi centrum i syntezę Ewangelii. 

Należy spojrzeć na Paschę Chrystusa na tle po-
dwójnego poszukiwania Boga przez człowieka i 
poszukiwania człowieka przez Boga.
W centrum tego poszukiwania, które przenika 
historię, staje się osoba Jezusa, który „przyszedł 
odszukać i zbawić to, co zginęło” 
(Łk 19,10). Oba czasowniki „od-
szukać” i „zbawić” są paralelne i 
oznaczają równocześnie działanie 
Boga oraz potrzebę człowieka. 
To, czego człowiek potrzebuje, 
jest przedmiotem poszukiwania 
Boga, lecz wychodząc na spotka-
nie człowiekowi, Bóg ofiaruje mu 
swoje własne życie, które w pełni 
zawiera to, co jest przedmiotem 
naszych pragnień. Powyższy 
cytat został zaczerpany ze wspa-
niałej karty Ewangelii św. Łukasza. Stawia przed 
naszymi oczami znany epizod z Zacheuszem, w 
którym Łukasz pragnie streścić drogę, jaką w swej 
Ewangelii nakazał przebyć uczniowi aż do tego 
momentu, jeszcze zanim poprowadzi go dalej, ku 
opowiadaniu o Męce Pana.

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ
Pragnę ukryć się w Twym Sercu, które zostało przebite z miłości dla mnie.  

Jezu pokazuj mi, w jaki sposób mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.
2.03.  Mt 5,38-42   Wyzbyć się postawy odpłacania się drugiemu za zło, które w naszych oczach nam wyrzą-
dził, to wejść w mentalność Ewangelii. Potrafić nadstawić drugi policzek. Jak często, zanim to uczynimy, już 
wymierzyliśmy mocniejszy cios naszym bliźnim.

8.03.  Mt 5,43-48   Jak trudne jest wezwanie Jezusa, by miłować naszych nieprzyjaciół. Im bardziej znamy 
ciężar tego wymagania, tym bardziej świadczy to o tym, że próbujemy je wprowadzić w nasze życie.

11.03.  Mt 5,13-16   Nie utracić tego, co nadaje mojemu życiu sens. Umacniać w sobie pewność wynikającą 
z wiary, że to, co jest istotą mojego życia, to bliskość Boga. 

PRAWDY WIARY
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez mia-
sto. A pewien człowiek zwany Zacheusz, który 
był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, 
chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest. 
Ale z powodu niskiego wzrostu nie mógł z powo-
du tłumu. Pobiegł więc na przód i wspiął się na 
synkomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 
miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miej-
sce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do 
Pana: „Panie, oto połowę majątku mojego daję 
ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 

zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do nie-
go: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, 
gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co 
zginęło (Łk 19,1-10)

z książki Wierzę

Syn Boży przyszedł, 
aby odszukać i zbawić 
to, co zginęło
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Łk 4,1-13

Jezus, pełen Ducha 
Świętego powrócił nad 

Jordan i czterdzieści dni 
przebywał w Duchu na 
pustyni, gdzie był kuszony 
przez diabła. Nic w owe dni 

nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby 
się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: 
„Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas wyprowadził 
Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu 
chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 
będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu 
Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz”». Zaprowadził Go do Jerozolimy postawił 
na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom 
swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i na rękach nosić 
Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 
Lecz Jezus mu odparł: «Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, 
odstąpiła od Niego aż do czasu.
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Celem postu jest walka z grzechem, przezwyciężenie róż-
norodnych pokus, w które uwikłane jest życie człowieka. 

Pokusy pochodzą od szatana, ale – jak uczy Kościół – po-
chodzą one również od zepsutego świata oraz od naszej 
słabej natury, która po grzechu pierworodnym stała się 
skłonniejsza do złego, niż do dobrego. Świat, jako stworzenie 
Boże, jest piękny i dobry. Równocześnie jednak ten piękny i 
dobry świat, pod wpływem szatana, i na skutek naszej sła-
bości może podlegać wielorakim zafałszowaniom, których 
ofiarą pada człowiek z powodu własnej słabości, z powodu 
tego zarzewia grzechu, które pozostało w nim jako skutek 
pierworodnego upadku. Tę słabość wykorzystuje również 
kusiciel, o którym Pismo Święte mówi, że jest „kłamcą i ojcem 
kłamstwa” (J 8,44). Dzisiejsza liturgia wskazuje równocześnie 
na podstawowy środek, z pomocą którego każdy z nas może 
przezwyciężać pokusy. Tym środkiem jest modlitwa. Modli-
twa bowiem jest wzywaniem Imienia Pańskiego. 

Jezus opowiedział 
uczniom przypowieść: 

«Czy może niewidomy 
prowadzić niewidomego? 
Czy nie wpadną w dół oby-
dwaj? Uczeń nie przewyż-

sza nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, 
będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w 
oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku. 
Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę 
drzazgę w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku 
nie widzisz” Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swojego oka, 
wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka brata swego. 
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani 
też drzewa złego, by dobry owoc wydawało. Po własnym 
owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się fig 
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry 
człowiek z dobrego skarbca swego wydobywa dobro, a zły 
człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości 
serca mówią jego usta».
REFLEKSJA NIEDZIELNA

Całym swoim życiem składacie świadectwo działania w 
świecie miłosiernej miłości Bożej, miłości, która przeciw-

stawia się siłom zła i grzechu. Przyswojenie sobie tej miłości 
rzadko bywa łatwe, musicie więc pielęgnować ją i troszczyć 
się o nią, jak o dobre drzewo, które ma przynosić dobre owoce. 
Materializm, który w tak wielkim stopniu jest dziś dla wielu 
ludzi przyczyną cierpienia i utraty nadziei, musi być radykalnie 
uzdrowiony prawdziwie ewangeliczną miłością i współczu-
ciem. (Przemówienie 31 V 1986).

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.02.2022 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6.03.2022

Łk 6,39-45

Abyśmy w Wielkim Poście uświadomili sobie, 
że wszystko ma swój czas – czas choroby 

i czas uzdrowienia, oraz zawierzyli ten czas 
opiece NMP Niepokalanej.

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY 
MARZEC 2022
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Z miłością zbliżacie się do tego słodkiego i chwa-
lebnego światła (Eucharystii). Rozdawnictwo jego 
powierzyłam sługom moim, dawszy je wam za po-
karm. Otrzymaliście tyle tego światła, ile przynie-
siecie miłości i gorącego pragnienia. Otrzymaliście 
je jednak całe (…). Światło 
to nie może jednak być 
podzielone ani przez nie-
doskonałość tego, który je 
otrzymuje, ani przez grzech 
tego, który je rozdaje. Lecz 
uczestniczycie w tym świe-
tle i otrzymujecie łaskę tyl-
ko w miarę swego przygo-
towania, swego pragnienia.
Kto przystąpiłby do tego sa-
kramentu w stanie grzechu 
śmiertelnego, nie otrzyma 
żadnej łaski, chociaż przy-
jął rzeczywiście całego 
Boga i całego człowieka, 
jak ci rzekłem. Wiesz do 
czego podobna jest dusza, 
która przyjmuje Sakrament w sposób niegodny? 
Do świecy, która wpadła do wody i tylko skwierczy, 
gdy ją zbliżymy do ognia, gdy się ją chce zapalić, 
płomień gaśnie i pozostaje tylko swąd. Ta dusza 
także nosi w sobie świecę, którą otrzymała ją na 
Chrzcie Świętym, ale wrzuciła ją do wody grze-

chu, który popełniła w sobie. Ta woda 
zmoczyła knot, to światło łaski, które 
dane jej było na Chrzcie Świętym, i 
dopóki świeca nie wyschnie w ogniu 
prawdziwej skruchy złączonej z wy-
znaniem grzechu, dusza przyjmuje u 

stołu ołtarza to światło faktycznie, lecz nie duchowo. 
Gdy dusza nie jest tak przygotowana, jak powinna 
być do tego wielkiego misterium, to wielkie światło 
nie trwa w niej prze łaskę, lecz gaśnie natychmiast 

i dusza pozostaje w większej rozterce, w większych 
ciemnościach i w cięższym grzechem. Z Sakramen-
tu tego wynosi tylko zgrzyt wyrzutu sumienia nie z 
winy tego niezmąconego światła, lecz tej zgubnej 
wody, która jest w tej duszy i która udaremnia uczu-
cie niezbędne do uczestnictwa w tym świetle.

Św. Katarzyna ze Sieny: Dialog o Boskiej Opatrzności

27.02. VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo Boże: Syr 27,4-7; 1 Kor 15,54b-58; Łk 6,39-45;
PONIEDZIAŁEK 28.02.
Słowo Boże: 1 P 1,3-9 Mk 10,17-27;
WTOREK 1.03.
Słowo Boże: 1 P 1,10-16; Mk 10,28-31;
2.03. ŚRODA POPIELCOWA
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18;
3.03.CZWARTEK PO POPIELCU
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25;
PIĄTEK 4.03. ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
Słowo Boże: Syr 51,13-20; Flp 3,8-14; J 15,9-17;
5.03. SOBOTA PO POPIELCU
Słowo Boże: Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32;

6.03. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Słowo Boże: Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13;
PONIEDZIAŁEK 7.03.
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46;
WTOREK 8.03.
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15;
ŚRODA 9.03.
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32;
CZWARTEK 10.03.
Słowo Boże: Est 4,17k.l-m.r-u; Mt 7,7-12;
PIĄTEK 11.03.
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26;
SOBOTA 12.03.
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48;

K A L E N D A R Z  L I T U R G I C Z N Y

O NIEGODNIE PRZYJĘTEJ 
KOMUNII ŚWIĘTEJ
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OGŁOSZENIA
 DUSZPASTERSKIE

1Dziś ósma niedziela zwykła w roku liturgicznym. Każda niedziela to dzień spotkania z Panem w tajemnicy Eu-
charystii, wytchnienia od codziennych obowiązków oraz pogłębienia relacji z najbliższymi. Posileni na Świętej 

Wieczerzy wykorzystajmy dobrze czas dany nam przez Boga.

2 Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspól-
notowej o trzeźwość w naszych rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne 

wyrzeczenia w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby alkoholowej najbliższych. 

3We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 roku ma on rangę święta 
państwowego. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich, którzy w trudnych czasach komunistycznego 

reżimu podejmowali walkę o wolność i suwerenność naszej ojczyzny płacąc za to najwyższ cenę - śmierć w 
katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Nie wolno nam o nich zapomnieć. Niech Bóg da im zbawienie.

4W środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czas Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy 
na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. 

Kapłan posypując nasze głowy, wypowie słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” (por. Rdz 
3,19) lub „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” (Mk 1,15). Ten starożytny gest jest wyrazem pokuty, uniżenia przed 
Bogiem. Msze Święte tego dnia o godz. 6:30; 8:00; 10:00; 13:00 LT; 17:30. W Środę Popielcową obowiązuje post 
ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania 
postu ścisłego zobowiązani są  wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia 
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego Postu jest 
także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych zabaw i nie bierzemy udziału w takich 
spotkaniach. W Środę Popielcową rozpoczynają się także Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, które potrwają 
do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.

5Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne. Zapraszamy serdecznie 
na drogę krzyżową w piątki o godz.  16:00 - dzieci i młodzież, a wszystkich o godz. 17:00 oraz na nabożeństwo 

gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 17:00. Gorzkie Żale będziemy również rozważać 
po sumie.

6W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
- w czwartek modlitwa o uświęcenie kapłanów i nowe powołania o godz. 17:30;

- w piątek całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy NSP, okazja do spowiedzi św. rano przed Mszami 
i po południu od 15:30; Msza św. z drogą krzyżową dla dzieci i młodzieży o 16:00. Przed południem odwiedziny 
starszych i chorych w domach.
- w sobotę po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Najświętszej z medytacją i różańcem.

7W niedzielę, 6 marca uroczyście wprowadzimy do naszej Bazyliki relikwie błogosławionego ks. Michała Sopoćki, 
spowiednika św. Siostry Faustyny Kowalskiej i Apostoła Miłosierdzia. Tego aktu dokona arcybiskup Edward 

Ozorowski z Białegostoku w czasie Mszy św. o godz. 11:30. Na wszystkich Mszach św. kazania o bł. Michale bł. 
Michale będzie głosił ks. dr Ryszard Sawicki z Ełku.

8 We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa, 
doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej.

9 Niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ofiarą 
do puszek po Mszach św. będziemy wspierać dzieło misyjne Kościoła.
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„Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do 
gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry 
dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia 
wszystkie Jego dzieła” (Ps 145,8-9)

Gdy dokonuje się szczere nawrócenie, gdy 
grzech zostaje oddany Bogu – przestaje 

istnieć. Pozostają jednak jego skutki. Spra-
wiedliwość domaga się, aby go naprawić., a 
przynajmniej próbować. Teologia podpowiada, 
że najpełniejszym zadośćuczynieniem za na-
sze grzechy jest Chrystus – On wziął na siebie 
wszystkie ich skutki (por. Rz 3,25). On bowiem 
jest ofiarą prze-
błagalną za nasze 
grzechy. Mamy 
tego świadomość, 
kiedy przyjmujemy 
sakramentalną po-
kutę (często sym-
boliczną) . Jezus 
nie jest jednak w 
stanie zbawić nas 
bez nas. Koniecz-
ny jest ruch (kon-
kretny, wymierny) 
człowieka w Jego 
stronę i w stronę 
bliźniego. To św. 
Paweł bezpośred-
nio odwołuje się: 
„Oddajcie każde-
mu to, co mu się 
należy”. Zaniecha-
nie zastosowania tej zasady czy sprzeniewie-
rzenie się jej sprawia, że skutki grzechu trwają. 

Zadośćuczynienia domagają się wszystkie 
grzechy, nawet najmniejszy, niszczy relacje, 
fałszuje obraz Boga. Katechizm podpowiada, 
że zadośćuczynieniem może być naprawienie 
materialne wyrządzonej krzywdy, modlitwa, 
ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, 
akceptacja niesionego krzyża – one pozwala-
ją nam stać się „współdziedzicami Chrystusa 
Zmartwychwstałego (KKK 1460). 

Droga
Wiary
Wielki Post przedstawiony jest w dzisiejszej litur-

gii na podobieństwo drogi, jak ta, na którą Bóg 
wezwał Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z 
domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). 
Abram udał się w drogę bezzwłocznie, i bez innego 
oparcia oprócz Bożej obietnicy.
Otóż, również dla nas Wielki Post jest drogą, na którą 
jesteśmy wezwani wejść ze stanowczością i ufając 
planom, jakie Bóg ma wobec nas.
Również gdyby droga była pełna doświadczeń, 
święty Paweł w drugim czytaniu zapewnia nas, że 
jak Tymoteusz, tak każdy z nas winien działać „we-
dług mocy Boga” (2Tm 1,8).
A krajem, do którego jesteśmy wysłani, jest nowe 
życie chrześcijanina, życie paschalne, które może 
być urzeczywistnione jedynie dzięki „mocy” i dzięki 
„łasce” Bożej. Chodzi o tajemniczą moc, „która nam 
dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi 
czasami. Ukazana zaś została teraz przez pojawie-
nie się naszego Zbawiciele, Chrystusa Jezusa, który 
przezwyciężył śmierć. A na życie i nieśmiertelność 
rzucił światło przez Ewangelię” (2 Tm 1, 9-10). 
Następnie List do Tymoteusza określa dokładnie , że 
kraj nowego życia jest nam dany na podstawie mi-
łosiernego wezwania i wyznaczenia ze strony Boga, 
„nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie 
do własnego postanowienia i łaski (2 Tm 1,9). Dla-
tego winniśmy być ludźmi wiary, jak Abram: to jest 
ludźmi którzy nie Tyla liczą na siebie, ile raczej na 
słowo, na łaskę i na moc Boga.
Pan Jezus, żyjąc na ziemi, odsłaniał osobiście ze 
swoimi uczniami tę drogę.                     Jan Paweł II

Zło 
dobrem 
zwyciężaj!
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Żyjemy w czasach, w których idea świętości 
nie jest w cenie. Dziś bez cienia zażenowania 
ludzie oglądają kabarety, filmy jawnie drwią-
ce z Boga. Tchórzliwie milczą, kiedy mówi się 
kłamstwa o Kościele. Zranieni poprawnością 
polityczną chrześcijanie śmieją się z nich. Od-
biera się dobrą sławę Panu Bogu. Szczególne 
bolesne są świętokradztwa.

W cenie nie jest dziś także życie człowieka. Jak 
ma wyglądać restytucja grzechu zabicia dziec-
ka nienarodzonego, powolnego zabijania sie-
bie poprzez nałogi. Skutki tego zobojętnienia 

dotykają innych, ale pośrednio uderzają za-
wsze w Pana Boga i każdego z nas. Nie trzeba 
bać się nazywania zła złem, a dobra dobrem. 
Blask świętości Boga, sprofanowanej przez 
świętokradztwa, można przywrócić świętością 
swojego życia, należną czcią, należytą czcią Mu 
oddawaną, głębokim pragnieniem nawrócenia. 
I pamiętać, że siłą apostolskiego życia – i do-
skonałą restytucję za grzech – są słowa, które 
bł. Ks. Jerzy Popiełuszko uczynił mottem swo-
jego życia: zło dobrem zwyciężaj!

Ks. Paweł Siedlanowski

Eucharystię postrzegam jako doskonały dar Boga dla 
człowieka, jako łaskę, której niezwykłość polega na 

tym, że nie jest ona jednorazowa, Eucharystia jest dla 
mnie spotkaniem Jezusa Chrystusa, spotkaniem z Du-
chem Świętym, to szansa na bezpośredni kontakt ze 
Stwórcą. 
Bóg z miłością cierpliwą i wybaczającą zaprasza każ-
dego do duchowej przyjaźni z Nim Samym. Stan łaski 
uświęcającej, jakiemu w Eucharystii towarzyszy spotka-
nie z Jezusem – to czysta radość i poczucie bezpieczeń-
stwa i przekonanie, że dam rasę przezwyciężyć małe i 
duże życiowe problemy. Mimo, że czasem nie jestem 
gotowa i godna by przyjąć Jego zaproszenie na euchary-
styczną ucztę, to On zawsze czeka z jednakową miłością. 
Eucharystia jest źródłem ogromnej siły, która stanowi 
siłę na różne nękające mnie lęki. Jezus obecny w Eucha-
rystii znosi obawy, uczucia, na pomyślny obrót sprawy. 
Słyszę jak mówi do mnie: „Nie lękaj się. Jestem przy 
tobie”. 
Spożywając ciało Chrystusa, czuję przypływ energii 
fizycznej i duchowej, jednak nie zawsze i chyba Duch 
Święty wybiera te chwile. Przyjmując Pana Jezusa czuję 
się bezpieczna i moje wybory zdają się być łatwiejsze. 
Codzienna Eucharystia dodaje mi wiary, siły i nadzieję, 
oraz jest zapowiedzią życia prawidłowego – życia u 
Boga.

Jadwiga  

EUCHARYSTIA

Zło 
dobrem 
zwyciężaj!
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BAZYLIKA MNIEJSZA 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
 Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Świętej Agaty 1;     tel.:  87 5162141; 606254906
 w sieci: sejny.diecezja.elk.pl  ;   tt: @ParafiaSejny  ;   fb: @ParafiaSejny
 Konto bankowe: BS Sejny   20 93540007 0000 0000 0635 0003 
 Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak,  e-mail: ParafiaSejny@gmail.com
 Wikariusze: ks. dr Jaroslav Kalinovskij,   ks. Mariusz Niedziałkowski;    rezydent: ks. Adam Łosiewski

Odeszli do wieczności:
UGerwel Janina, l. 92, Łumbie, 

11/02/2022
UMiszkiel Maria, l. 71, Posejanka, 

15/02/2022
UGryszkiewicz Teodora, l. 90, Sejny, 

18/02/2022
UJurkiewicz Saturnina, l. 80, Radziuszki, 20/02/2022
UKuklewicz Lech, l. 86, Sejny, 21/02/2022

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, 
którzy złożyli swoje ofiary na potrzeby 
naszej Parafii w Roku Pańskim 2022: 

Zapowiedzi 
przedślubne:
Mariusz Wołukanis, cywilnie związany, Dusznica, 
Parafia Sejny i Wioleta Wołukanis zd. Łukaszewicz, 
cywilnie związana, Dusznica, Parafia Sejny
Hubert Buraczewski, kawaler, Gołdap, Parafia NMP 
Matki Kościoła i Beata Gołąbek, panna, Sejny, Parafia 
Sejny

W OSTATNIM CZASIE :

Anonimowo 
Kartaszow Danuta,Sejny, Zawadzkiego 
Budrowska ,Sejny, Zawadzkiego 
Kosińscy Monika Ireneusz,Sejny, Zawadzkiego 
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego 
Grażulewicz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Szoka Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Namiotko Violetta,Sejny, Zawadzkiego 
Nowacka Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Kopyccy Helena Bogdan,Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz Helena Romuald,Zaleskie 
Buchowscy Iwona Marek,Zaleskie 
Buchowscy Genowefa Wacław,Zaleskie 
Tydman Bożena Marek,Zaleskie 
Giedrojć Wacława Witold,Posejny 

OFIARODAWCY NA MONSTRANCJĘ:

Giedrojć Witold Wacława, Posejny
Gerwel Teresa Mirosław, Łumbie
Jasińska Łucja, Konarskiego
Gryguć Feliksa, Łąkowa
Niewulis Bogusława Witold, Łumbie
Łuba Barbara Jan, Pogodna
Pachucki Antoni, Wojska Polskiego
Woźnialis Zofia, Nowosady
Dziemian Genowefa, Krasnowo 
 
Dotychczas złożyło ofiary na monstrancję 122 ofiarodawców na 
sumę 28 970 zł.  

Radzewicz Daniela,Sejny, Głowackiego 
Dobuszyńska Teodozja,Sejny, Zawadzkiego 
Kryniccy Małgorzata Ryszard,Sejny, Zawadzkiego 
Skupscy Biruta Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego 
Miszkiel Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego 
Pachutko Teresa Antoni,Sejny, Emilii Plater 
Kwaterscy Krystyna Stanisław,Jenorajście 
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa 
Kościelak Benigna ,Łumbie 
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie 
Gulbierz Helena Marian,Sejny, Emilii Plater 
Kalwejt Jadwiga,Sejny, Emilii Plater 
Kamińska Halina,Sejny, Parkowa 
Butkiewicz Halina Henryk,Sejny, Emilii Plater 
Bielska Krystyna,Sejny, Konarskiego 
Gryguć Feliksa,Sejny, Łąkowa 
Kabrońska Konstancja,Sejny, Konarskiego 
Jurkiewicz Aniela,Sejny, 1 Maja 
Klahs Zofia,Sejny, Elektryczna 
Kubilis Helena Józef,Radziucie 
Bubrowscy Magdalena Hubert,Sankury 
Supranowicz Robert Anetta,Suwałki, Osiedle II 
Rakucewicz Joanna Adam,Żegary 
Suchocka Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Bartnik Danuta Józef,Skarkiszki 
Gimel Regina Zbigniew,Sejny, Wojska Polskiego 
Fiedorowicz Zofia Leszek,Sejny, Wojska Polskiego 
Delniccy Ewa Józef,Sejny, Wojska Polskiego 
Wiaktor Emilia Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego 
Łostowscy Halina Jerzy,Sejny, Wojska Polskiego 
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INTENCJE  MSZALNE  27.02-06.03.2022
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27 LUTEGO 2022 
07:00 +Piotr Żardecki (26 gr.)
08:30 +Jadwiga Laskowska (3mc)
10:00 +Ryszard Grzybowski (2 r.) +rodzice
11:30 Za Parafian
11:30 O Boże bł., opiekę MB dla Grupy ANIOŁY, ich rodzin i 

chorych dzieci, którym grupa pomaga
KRASNOWO 12:00 +Helena +r. Mościckich
13:00 LT: +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 +Benedykta Bocheńska (11mc)
PONIEDZIAŁEK 28 LUTEGO 2022
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 +Marianna Niewulis (8 r.) +rodzice
08:00 +Piotr Żardecki (27 gr.)
08:00 +Bronisława Kwaterska (2 r.)
08:00 +Eugenia Derdzikowska (7 mc) 
  +Jan +Stanisław Janculewicz
17:30 O bł. Boże, opiekę MB i miłość dla Julii Maksimowicz 
  w 20 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Grzegorz Ruszczewski (11mc)
17:30 +Witold Miszkiel (5 r.) +rodzice
WTOREK 1 MARCA 2022
06:30 +Artur Panczenko (1 r.)
08:00 +Marcin Ruszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Piotr Żardecki (28 gr.)
08:00 +Józef +Jadwiga +Tomasz Harackiewicz
08:00 +Honorata +Franciszek Wołągiewicz i i rodzice
17:30 +Natalia Miszkiel (17 r.)
17:30 +Franciszek Sawicki (4mc)
17:30 +Halina Paszkowska (10mc)
17:30 +Jerzy Misiukanis (1 gr.)
ŚRODA 2 MARCA 2022 POPIELEC
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i Mariana 

Janowiczów
08:00 +Anna Żeladonis
08:00 +Irena +Katarzyna z r. Tameckich
10:00 +Piotr Żardecki (29 gr.)
13:00 LT: +Jerzy Misiukanis (2 gr.)
17:30 +Halina +Witold Lewkiewicz
17:30 +Bożena Nowacka (22 r.)
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
CZWARTEK 3 MARCA 2022 PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 +Jan +Marianna  +r. Kluczników i Łukaszewiczów
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Salomei
08:00 +Piotr Żardecki (30 gr.)
08:00 +Jadwiga (10 r.) +Feliks (20 r.) +Henryk +Leszek 

+Roman Miszkiel
08:00 +Julian Pachucki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Racis (4mc)
17:30 +Piotr (4 r.) +Piotr +Paweł (15 r.) +Jan +Katarzyna 
   i z r. Wróblewskich
17:30 +Bogusław Mackiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Misiukanis (3 gr.)
PIĄTEK 4 MARCA 2022 PIERWSZY MIESIĄCA
06:30 +r. Wałukanisów i Puniszkisów
08:00 +Kazimierz Andruszkiewicz
08:00 +Natalia +Kazimierz +Helena +Weronika +Kazimierz 

+r. Wilkielów i Tałandzisów
08:00 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy i z r. Wołyńców
16:00 +Jerzy Misiukanis (4 gr.)
17:30 +Aniela Gilis
17:30 +Andrzej Sikorski (3 r.)
17:30 +Ryszard Żynda
SOBOTA 5 MARCA 2022 PIERWSZA MIESIĄCA
06:30 O Boże bł. i opiekę MB dla Ewy i Stanisława oraz 

Magdaleny i Katarzyny
08:00 +Aleksandra +Józef +r. Sosnowskich
08:00 +Jan Szkarnulis (7 r.)
08:00 +Marianna +Wacław +r. Laskowskich
17:30 +Władysława Miszkiel
17:30 +Jan (32 r.)+Benigna (12 r.) +r. Bagan, Milewskich, 

Zaborowskich
17:30 +Renata Polens (9mc)
17:30 +Jerzy Misiukanis (5 gr.)
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 6 MARCA 2022
07:00 +Zofia Okulanis
08:30 +Stanisław +r. Górskich
10:00 +Ludwik Bykowski (10 r.)
11:30 +Jerzy Misiukanis (6 gr.)
KRASNOWO 12:00 Za parafian
13:00 LT: +Anna +Benedykt +Olgierd Buraczewscy 
  +Bronisława +Witold Zabłoccy +Danuta Sienkiewicz 
  +Witalia Bartoszewicz
17:30 +Eugenia Kubrak (4mc)
PONIEDZIAŁEK 7 MARCA 2022
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie w rodzinie i gospodar-

stwie Wałukanisów 
08:00 +Jadwiga Indyk (27 r.)
08:00 +Stanisław Gibas (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef Miszkiel (7mc)
17:30 +Paweł Forencewicz (8mc)
17:30 +Franciszek Staniewicz
17:30 +Jerzy Misiukanis (7 gr.)
17:30 +Anatolia Jamiołkowska (9mc)
WTOREK 8 MARCA 2022
06:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stefanii Łabanow-

skiej w 84 r. urodzin
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i Mariana 

Janowiczów
11:00 O bł. Boże, opiekę MB Sejneńskiej i zdrowie dla piel-

grzymów ziemi suwalskiej
17:30 Wincenty Rapczyński (4mc)
17:30 +Mieczysław +Wincenty Moroz
17:30 +Jerzy Misiukanis (8 gr.)
ŚRODA 9 MARCA 2022
06:30 za wst. MB i św. Michała Arch. o Boże bł. i zdrowie dla 

Heleny, Agaty i Jakuba z rodzicami
08:00 +Franciszek Szruba (35 r.)
08:00 +Józef Sienkiewicz (5 r.)
17:30 O bł.Boże, opiekę MB i zdrowie dla Katarzyny i 

Jarosława
17:30 +Jerzy Misiukanis (9 gr.)
17:30 +Janina Jankowiak (7mc)
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CZWARTEK 10 MARCA 2022
06:30
08:00 +Jerzy Misiukanis (10 gr.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja, TV TRWAM i 

Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Waszkiewicz (9mc)
PIĄTEK 11 MARCA 2022
06:30 +Jerzy Misiukanis (gr)
08:00 O bł. Boże, opiekę MB w życiu i posłudze kapłańskiej 

ks. Adama Adukowskiego w dniu urodzin
08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Miriam w 1 r. ur. i 

dla rodziny
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Czesław Dąbrowski (14 r.)
17:30 +Franciszek Emilia +r. Andruszkiewiczów; +Jadwiga 

Leończyk, +r. Cieślukowskich
SOBOTA 12 MARCA 2022
06:30

08:00 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodziny
08:00 +Anna +Józef +r. Maksimowiczów
08:30 EGZEKWIE LT: +Aniela +Antoni Kosa (11 r.)
17:30 Dziękczynna i o Boże bł. i zdrowie dla Oliwii, Igi oraz 

rodziców
17:30 +Józef Grzybowski (26 r.)
17:30 +Krystyna +r. Rutkowskich +Natalia +r. Myszczyńskich
17:30 +Jerzy Misiukanis (12 gr.)
NIEDZIELA 13 MARCA 2022
07:00 +Daniel Dobul
08:30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Adama, Mariusza, 

Radosława i ich rodzin
10:00 +Eugeniusz Supranowicz
11:30 +Jerzy Misiukanis (13 gr.)
KRASNOWO 12:00 Za parafian
13:00 LT: Julia (3 r.) +Helena (3 r.) +Jerzy Światłowscy
17:30 +Adolf Jarzębowicz (9 r.) +rodzice

I N T E N C J E  M S Z A L N E  -  D O KO Ń C Z E N I E

Bł. ks. Michał Sopoćko
Urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej 

też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim. W 1910 r. wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1914 roku. W latach 1914-1918 był wikariuszem w pa-
rafii Taboryszki. W 1918 roku w Warszawie podjął studia z teologii 
moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego, które ukończył magisterium w 1923 roku, a w 1926 roku 
uzyskał tam tytuł doktora teologii. Od 1919 roku był jednocześnie 
kapelanem wojskowym. W 1924 roku powrócił do rodzimej die-
cezji, pozostając nadal w duszpasterstwie wojskowym, teraz już 
w Wilnie, aż do 1929 roku. W 1927 roku został mianowany ojcem 
duchownym w Seminarium Duchownym w Wilnie. Był wykładow-
cą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie oraz w Seminarium Duchownym. W 1932 roku zwolniony z 
funkcji ojca duchownego, poświęcił się głównie pracy naukowej. 
W czasie okupacji niemieckiej udało mu się szczęśliwie uniknąć 
aresztowania i przez dwa i pół roku ukrywał się w okolicach 
Wilna. W 1944 roku po wznowieniu działalności Seminarium 
Duchownego w Wilnie wykładał w nim aż do jego zamknięcia 
w 1945 roku przez władze radzieckie i przeniesienia do Białe-
gostoku. Jednocześnie udzielał się w duszpasterstwie przy 
kościele św. Jana, katechizował, zorganizował potajemnie kurs 
katechetyczny. Zagrożony aresztowaniem za tę działalność wy-
jechał w 1947 roku do Białegostoku. Tu w Seminarium Duchow-
nym prowadził wykłady z teologii. Uczył też języka łacińskiego i 
rosyjskiego. W latach powojennych prowadził intensywną akcję 
trzeźwościową w ramach Społecznego Komitetu Przeciwalkoho-
lowego. Następnie w latach pięćdziesiątych organizował kursy 
katechetyczne dla zakonnic i osób świeckich, a także wykłady 
otwarte dla wszystkich o tematyce religijnej przy parafii farnej w 
Białymstoku. W 1962 roku przeszedł na emeryturę, ale poświęcił 
się pracy duszpasterskiej w kaplicy przy domu zakonnym Sióstr 
Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej, którą już w 1957 r. roz-
budował. W tym czasie czynił też starania zbudowania kościoła 
przy ul. Wiejskiej w Białymstoku. Niemalże do końca swych dni 

uczestniczył aktywnie w życiu diecezji, pracował naukowo, pu-
blikował. Zmarł w domu Sióstr Misjonarek przy ul. Poleskiej w 
Białymstoku 15 lutego 1975r.
Ks. Michał Sopoćko całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościo-
łowi. Wyróżniał się nadzwyczajną gorliwością o chwałę Bożą, 
wyrażającą się w niezwykłej aktywności, osadzonej w głębokim 
życiu duchowym. Zadziwia różnorodność jego prac. Był duszpa-
sterzem parafialnym, katechetą, organizatorem szkolnictwa, pe-
dagogiem, wykładowcą na Uniwersytecie i w Seminarium, ojcem 
duchownym, spowiednikiem alumnów, księży i sióstr zakonnych, 
kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym, budowni-
czym kościołów. W jego bogatym w wieloraką działalność życiu 
dominujący i najpiękniejszy rys pozostawiła służba idei Miłosier-
dzia Bożego. Jemu to bez wątpienia przysługuje obok św. Fau-
styny Kowalskiej zaszczytny tytuł Apostoła Miłosierdzia Bożego. 
Jako jej spowiednik i kierownik duchowy z czasów wileńskich, 
zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu 
prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł o 
Miłosierdziu Bożym, zabiegał o ustanowienie święta, przyczynił 
się do namalowania pierwszego obrazu Jezusa Najmiłosierniej-
szego Zbawiciela, współtworzył Zgromadzenie Zakonne Sióstr 
Jezusa Miłosiernego.
Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi w ka-
płaństwie oraz świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 roku 
jego proces beatyfikacyjny. W grudniu 2007 roku zatwierdzony 
został w Watykanie cud za przyczyną Sługi Bożego. Uroczysta 
beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, odbyła się 28 września 2008 
roku w Białymstoku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie 
też spoczywają doczesne szczątki Błogosławionego.
Dzięki staraniom ks. Jarosława Kalinowskiego otrzymaliśmy re-
likwie bł. ks. Michała Sopoćki, które uroczyście zostaną wprowa-
dzone do naszej Bazyliki w niedzielę, 6 marca przez JE Księdza 
Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, metropolity seniora Archi-
diecezji Białostockiej.
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BOŻE NARODZENIE 202182 rocz. masowych wywózek Polaków 
na Syberię - 13.02.2022

Masowe zsyłki rozpoczęte 10 lutego 1940 roku władze ZSRS kontynuowały w następnych miesiącach – kolejne wielkie akcje de-
portacyjne przeprowadzono 13 kwietnia, na przełomie czerwca i lipca oraz w maju i czerwcu 1941 roku. Ponadto Sowieci wywozili z 
terenów przedwojennej Polski mniejsze, kilkusetosobowe grupy mieszkańców. Według szacunków w wyniku wywózek zorganizowa-
nych w latach 1940–1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób. Co roku w połowie lutego organizujemy obchody pamięci 
o Sybirakach. Modlimy się za nich, dziękując Bogu za ich wiarę i patriotyzm.

Foto: Emilia Gryguć, KSM
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Święty Tomasz Apostoł
Bohaterem dzisiejszego felietonu jest św. Tomasz 

Apostoł. Choć wszystkie ewangelie kilkukrotnie 
wspominają św. Tomasza zwanego Didymos (bliź-
niak), to najbardziej znanym fragmentem jest Ewan-
gelia św. Jana. Kiedy zmartwychwstały Jezus ukazuje 
się uczniom Tomasz jest nieobecny. W odpowiedzi 
na relacje uczniów padają słynne słowa Tomasza: 
„Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i ręki mojej nie wło-
żę w bok Jego, nie uwierzę”. 
Jezus bierze go za słowo i 
osiem dni później również 
w obecności uczniów po-
zwala niedowiarkowi To-
maszowi sprawdzić praw-
dziwość Zmartwychwstania. 
Ewangelia zawiera również 
szersze przesłanie Jezusa: 
„Uwierzyłeś dlatego, że 
Mnie ujrzałeś? Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli”. Ta niezwykle 
sugestywna scena była kan-
wą dla twórczości malarskiej 
najwybitniejszych mistrzów 
pędzla, o czym można się 
przekonać zwiedzając wir-
tualnie muzea i galerie na 
całym świecie. Omawiane 
dziś przedstawienie św. To-
masza jest jednak różne od 
tematu „niewiernego Toma-
sza”, znanego choćby z obra-
zu Caravaggia. Widzimy tu 
starszego mężczyznę, siedzącego na fundamentach 
jakiejś budowli. Na to, że jest to święty mogą wskazy-
wać zarówno dwa anioły jak i delikatna aureola nad 
głową. Tym co jednoznacznie identyfikuje świętego 
jest trzymana w prawej ręce kątownica zwana rów-
nież węgielnicą. Obraz nawiązuje do dalszej historii 
św. Tomasza, który według licznych apokryfów ewan-

gelizował tereny Królestwa Partów w dzisiejszym 
Iranie oraz Indie. Apokryf „Dzieje Tomasza” opisuje 
podróż św. Tomasza do Indii w roli architekta na 
zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast 
jednak budować pałac królewski, św. Tomasz głosił 
Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę 
pałacu wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i 

cudów nawrócił się król i jego 
rodzina. Stąd atrybutem św. 
Tomasza została wspomnia-
na kątownica, a święty jest 
patronem między innymi 
architektów, budowniczych 
i geodetów. Jest również 
bardzo ważną postacią dla 
katolickich Indii, gdzie jest 
czczony jako Apostoł Indii. 
W Indiach przez 6 lat miał 
założyć siedem świątyń. W 
ten sposób powstał kościół 
malabarski, istniejący do 
dnia dzisiejszego, którego 
członkowie zwą się chrze-
ścijanami św. Tomasza. Św. 
Tomasz jest patronem wielu 
kościołów i parafii jednak 
najgłośniejsze sanktuarium 
jego imienia znajduje się 
właśnie w Indiach na przed-
mieściach Madrasu i nazywa 
się „Calamina” lub „Góra św. 
Tomasza”. To tam około 67 r. 
miały miejsce prześladowa-
nia pierwszych hinduskich 
chrześcijan i tam umarł św. 
Tomasz. Jego szczątki zabra-

no z Indii już w III w. najpierw do Edessy, potem na 
wyspę Chios, aż wreszcie w 1258 do Ortony we Wło-
szech. Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, 
Urbino, Parmy, Rygi, a w Polsce Zamościa, gdzie jest 
jednym z patronów pięknej renesansowej katedry. 
 
   Marcin Błaszczyk


