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WIERZĘ ...
NAD BRZEGAMI JORDANU

U

czniowie nie mieli bezpośredniego doświadczenia całego życia Nauczyciela, gdyż poznali Go, kiedy
był człowiekiem dorosłym. Mamy więc do czynienia z odtworzeniem brakujących fragmentów,
przynajmniej tych najważniejszych. Ale moment początkowy
jest jasny dla wszystkich: Jego
życie publiczne zaczyna się nad
brzegami Jordanu, gdzie Jan
Chrzciciel nawołuje do nawrócenia i pokuty w obliczeniu nadchodzącego sądu Bożego. (Mk
1,9-11; Mt 3, 13-17; Łk3,21-22; J
1,31-33).
Lecz kim jest Jan Chrzciciel?
Łukasz jako jedyny przedstawia historię jego narodzenia w
swojej Ewangelii (1,5-25). Jan
jest dalszym kuzynem Jezusa,
zważywszy na to, że jego matka
Elżbieta, jest krewną Maryi (1,36).Nie mamy innych punktów odniesienia poza tym, co łączy obie matki
– fakt niezwykłego poczęcia dziecka przez każdą z nich: Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w
szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną (1,36) i Maryja, dziewica poślubiona Józefowi, pocznie i
porodzi syna, któremu nada imię Jezus, a dokona się to bez relacji seksualnej z mężczyzną, gdyż Duch
Święty zstąpi na nią (1,27.31.34-35). Pierwsze spotkania Jan z Jezusem następuje, gdy znajdują się oni w
łonach swych matek ((1,41), a o dalszych spotkaniach nic nie wiemy.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
21 stycznia Mk 1,14–20 Mieć w sobie taką miłość, która uczyni nas zdolnymi do udzielenia
braterskiego napomnienia z troski o zbawienie innych, może pochodzić tylko od Boga.
Zdolność ta może pochodzić tylko od mojej osobistej wierności Chrystusowej Ewangelii
poprzedzonej Jego miłościwym wejrzeniem łaski.
22 stycznia Mk 3,22–30 Znajdą się i ci, którzy będą próbować podważać dobro, które
czynimy, Ich słowa dla nas winny stać się powodem refleksji o intencjach i motywacjach
naszych działań. Obronią się tylko wtedy, gdy są wynikiem naszej wiary.
28 stycznia Mk 1,21–28 Czy Bóg ma wobec mnie jakieś oczekiwania? Ja mam oczekiwania
wobec Niego. Dostrzec, że On pragnie dla mnie tego, co jest najbardziej wartościowe.
Zrozumieć, że poza Nim nie ma szczęścia.
31 stycznia Mk 6,1–6 Panie, obym miał w pamięci prawdę o tym, co Tobie zawdzięczam.
Niech moje serce będzie rozpalone uwielbieniem za Twoje łaski.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA III ZWYKŁA – 21 stycznia 2018

G

dy Jan został
uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei
Mk 1, 14-20
i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: «Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię,
że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili
sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna
Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i
naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca
swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i
poszli za Nim.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

S

łowa Jonasza osiągnęły skutek: „odwrócili się od
swojego złego postępowania” i dlatego Pan nie zesłał
zapowiedzianej kary. Oddalenie się od zła zostaje podyktowane przez strach przed karą. Jezus Chrystus natomiast
wzywa do nawrócenia ze względu na bliskość Boga i Jego
królestwa. Nawrócenie jest kluczowym momentem w
życiu wewnętrznym każdego człowieka. Mówimy o nawróceniu, kiedy jest ono zasadniczym przełomem, który
decyduje o zmianie kierunku życia i postępowania. Mówi
się o nawróceniu pierwszym, drugim, a niekiedy także o
trzecim. Pierwsze oznacza oddalenie się od grzechów
ciężkich, które są przeszkodą dla życia nadprzyrodzonego. Kolejne nawrócenia odnoszą się do dalszych etapów
na drodze oddalania się od zła i zbliżania się do Boga.
Nawrócenie pozostaje w ścisłym i organicznym związku
z miłosierdziem Bożym: „Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie
wspominaj grzechów mej młodości, pamiętaj o mnie w
swoim miłosierdziu ze względu na dobroć Twą Panie”.
(Homilia 24 1 1982)
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NIEDZIELA IV ZWYKŁA – 28 stycznia 2018

W

mieście Kafarnaum Jezus
w szabat wszedł do
Mk 1, 21-28
synagogi i nauczał.
Zdumiewali się Jego
nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,
a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze
człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął
on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty
Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź
z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z
głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest?
Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła
się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie
galilejskiej.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Z

dumieli się nad Jego nauką: uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”. Tę
cenną informację podaje nam Marek już na początku
swojej Ewangelii. Wynika z niej, że ludzie szybko dostrzegli
różnicę, jaka zaznaczała się w sposobie, więcej – w samej
istocie nauczania – pomiędzy Chrystusem a uczonymi w
Piśmie. Ci ostatni swoją naukę opierali na Prawie Mojżesza, które sami interpretowali i komentowali. Chrystus
natomiast w swoim nauczaniu nie występuje jako „wykładowca” czy „komentator” Prawa Starego Przymierza,
lecz jako Prawodawca, jednym słowem jako Ten, którzy
posiada władzę nad Prawem. Słuchacze Jezusa dobrze
wiedzieli, że chodzi o Prawo Boże dane przez Mojżesza
mocą władzy, której udzielił mu sam Bóg jako swemu
przedstawicielowi i pośrednikowi wobec ludu izraelskiego. (Katecheza 14 XI 1987)
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje.

PIERWSZY KOŚCIÓŁ W SEJNACH

J

erzy Grodziński - fundator i nabywca okolicznych dóbr w jesieni lat, będąc bezdzietny, postanowił
przekazać dobra na szczytny cel. We śnie dostrzegł na sejneńskim wzgórzu klasztor i grono zakonników w białych habitach. Wszedł w porozumienie z prowincjałem polskim i przeorem klasztoru Świętego
Ducha w Wilnie. W międzyczasie wybudował dla nich drewniany kościół na prawym brzegu rzeki (Sejny
- obecnie Marychy). Kościół z drzewa ciosanego, ośmiokątny, 6 półokrągłych okien, wyposażony w ołtarz
główny z obrazem św. Jerzego i dwa boczne, małą zakrystię. Kościół był zwrócony na wschód. Podłoga
z desek, pod nią nisza dla zmarłych zakonników i ewentualnie dobrodziejów. Na galerii małe organy,
na gontowym dachu sygnaturka i żelazny krzyż. Przy kościele stała mała dzwonnica. Wymieniony opis
pochodzi z pracy ks. Jamiołkowskiego z 1870 roku na podstawie opowiadań starszych parafian, którzy
go pamiętali. Obok kościoła wybudowano w drewnie budynki klasztorne i gospodarcze.
Fundator zaopatrzył kościół w paramenty kościelne. W zapisie fundacyjnym Jerzy Grodziński powiedział
ogólnie: „ze wszystkimi aparaty, złotem i srebrem i ze wszelkimi rzeczami kościołowi i służbie Bożej
należącymi zakonnikom tego klasztoru sejneńskiego podług inwentarza do rąk podaliśmy”. Uroczysty
akt fundacji został spisany w Dejach 16 maja 1602 roku, w którym Jerzy Grodziński z żoną Justyną z
Dulskich oddał dominikanom cały swój majątek z miasteczkiem, folwarkami i ludźmi osiadłymi. Taki był
początek dzieł, które w ciągu dwustu lat zbudowali sejneńscy dominikanie – głównie ewangelizując. Jerzy
Grodziński osadził zaczątek Konwentu Zakonu Kaznodziejów i zmarł 12 stycznia 1603 roku. Doczesne
szczątki fundatora pochowano w krypcie pierwszego kościoła.
-Eugeniusz-

Papieskie Intencje Modlitwy – luty 2018
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie
pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 21 stycznia 2018
Słowo Boże: Jon 3,1-5.10; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Dzień Babci
PONIEDZIAŁEK, 22 stycznia Wsp. św. Wincentego Pallottiego, prezb.
Słowo Boże: 2Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30
Dzień Dziadka
WTOREK, 23 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 6,12-19; Mk 3,31-35
ŚRODA, 24 styczniaWsp. św. Franciszka Salezego
Słowo Boże: 2Sm 7,4-17; Mk 4,1-20
CZWARTEK, 25 stycznia Święto Nawrócenia św.
Pawła Apostoła
Słowo Boże: Dz 22,3-16; Mk 16,15-18
PIĄTEK, 26 stycznia Wsp. św. Tymoteusza i Tytusa, bpów
Słowo Boże: 2Tm 1,1-8; Łk 10,1-9
Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce
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SOBOTA, 27 stycznia Wsp. św. Anieli Merici
Słowo Boże: 2Sm 12,1-17; Mk 4,35-41
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 28 stycznia 2018
Słowo Boże: Pwt 18,15-20; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28
Światowy Dzień Chorych na trąd
PONIEDZIAŁEK, 29 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 15,13-14.30;16,5-13; Mk 5,1-20
WTOREK, 30 stycznia Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 18,9-19,3; Mk 5,21-43
ŚRODA, 31 stycznia Wsp. św. Jana Bosko, prezb.
Słowo Boże: 2Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6
CZWARTEK, 1 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13
Pierwszy miesiąca - modlitwa o nowe powołania
PIĄTEK, 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego
Słowo Boże: Ml 3,1-4; Łk 2,22-40
SOBOTA, 3 lutego Wsp. św. Błażeja, bpa i męcz.
Słowo Boże: 1Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

KATOLIK NAD URNĄ
W

czasie wizyty kolędowej jeden z naszych Parafian zadał pytanie: jak Kościół podchodzi do sprawy
kremacji ciała ludzkiego i pochówku urny? Poszukałem nieco na ten temat i myślę, że warto przybliżyć
tę kwestię, bo coraz częściej rodzina decyduje się na kremację ciała bliskiej zmarłej osoby.
Niedawno watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów potwierdziła polski przekład
„Dodatku do Obrzędów pogrzebu”. Powstał, by przy urnie nie wypowiadać formuł odnoszących się do ciała,
które w obliczu prochów brzmią – powiedzmy – nieadekwatnie.„Dodatek”poprzedza wprowadzenie złożone z pięciu krótkich punktów. W oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina się, że „Kościół usilnie
zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, dopuszcza jednak kremację zwłok,
jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza jeśli nie podważa
wiary w zmartwychwstanie ciała”. Trzy kolejne punkty wyjaśniają, dlaczego Kościół naucza o pierwszeństwie
inhumacji nad kremacją. Ostatni zaś punkt zawiera wytyczne duszpastersko-liturgiczne.
Wytyczna pierwsza: „Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem włącznie, z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej, zasadniczo należy odprawić przed kremacją ciała zmarłego, zgodnie z podanymi w rytuale
formami i odpowiednio dobranymi stacjami. Do takiej praktyki należy wychowywać wiernych”. Aby wyjaśnić,
co kryje się za tym wskazaniem, trzeba cofnąć się do stycznia 1977 roku – czasów już posoborowych, gdy
Kościół począł się wycofywać z kategorycznego zakazu spopielania zwłok. Kongregacja ds. Sakramentów i
Kultu Bożego wydała wtedy zalecenie, które profesor prawa kanonicznego, o. Zbigniew Suchecki, streszcza
następująco:„Kongregacja nie chce potępiać kremacji jako formy obrzędu pogrzebowego przewidzianego
przez Kościół, ale przestrzega, że nie uważa za właściwe stosowanie i celebrowanie obrzędu przewidzianego
dla nabożeństwa w obecności zwłok zmarłego nad jego prochami. Prochy nie wyrażają tak dobrze jak całe
zwłoki bogactwa symboliki przewidzianej przez liturgię, aby podkreślić paschalny charakter pochówku”.
Tymczasem w Polsce do dziś dominuje inna praktyka – cały obrzęd, łącznie z Mszą pogrzebową w kościele,
odbywa się z reguły już przy urnie. Dlatego Episkopat postuluje powrót
do norm wyznaczonych przez Stolicę Apostolską. Nie ma jednak mowy o
żadnych ostrych zakazach. W języku kościelnych dokumentów przepaść
dzieli stwierdzenie, że dany obrzęd należy zasadniczo odprawić, od jego
nakazania. Jeżeli ksiądz kategorycznie odmówiłby dopuszczenia urny na
Mszę w kościele, wykazałby się jedynie bezsensowną nadgorliwością i
kompletnym brakiem duszpasterskiego wyczucia. Biskupi wiedzą bowiem, że na powrót do właściwszych praktyk potrzeba czasu na pracę u
podstaw, cierpliwą edukację. Jak w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną zauważył liturgista, ks. prof. Mateusz Matuszewski:„Zwyczajów
nie można zmieniać jednym dekretem”.
Jeżeli jednak obrzędy pogrzebowe odprawi się nad ciałem, czyli przed
kremacją, wtedy urnę z prochami składa się w grobie lub kolumbarium
jedynie z udziałem najbliższych, przy zastosowaniu formuł i modlitw
„Dodatku do Obrzędów pogrzebu”– głosi wytyczna druga, przywołująca
dalszą część norm zalecanych przez Stolicę Apostolską. To logiczne, skoro
główne obrzędy pożegnania odbyły się już nad ciałem.
I jeszcze wytyczna trzecia: „W uzasadnionych przypadkach, np. po sprowadzeniu urny z prochami z zagranicy, obrzędy pogrzebowe, podane
w rytuale, można sprawować nad samą urną, którą stawia się przed prezbiterium na odpowiednim podwyższeniu, obok zapalonego paschału”.
Czyli jak dotychczas. I wszystko jest jasne: Kościół niczego nie narzuca, z
kremacją nie walczy, nie postradał zdrowego rozsądku i nie lekceważy
potrzeb wiernych, ale krok po kroku zamierza przekonywać wiernych do
wyboru praktyk, które z perspektywy Ewangelii, teologii i liturgii uważa
za stosowniejsze.
- korzystałem z art. M. Zająca „Katolik nad urną” Nr 221/2018
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OBUDZIĆ O
Z nauczania Papieża
Franciszka

ZWIASTUN POKOJU

Z

aangażowanie chrześcijan w Europie musi
stanowić obietnicę pokoju. (…) Jednak także
dzisiaj widzimy, że pokój jest dobrem kruchym, a
mentalność partykularna i nacjonalistyczna zagraża zniweczeniem odważnych marzeń założycieli
Europy” – mówił papież Franciszek podczas kongresu „Przemyśleć na nowo Europę” w dniach27 – 28
października 2017 roku.
Papież wskazując na postać św. Benedykta jako
przykład zaangażowania misyjnego na naszym
kontynencie. I my jesteśmy wezwani by pójść śladami świętego, by trwać w Europie i nieść jej pokój.
Nie jako lepsi, raczej po prostu jako chrześcijanie i
katolicy – wierni swojemu powołaniu i z całą pokorą.
Niech nasza modlitwa, również modlitwa różańcowa, nie będzie „bronią w walce”, niech raczej stanie
się oddechem podczas wojny, zwiastunem nadchodzącego pokoju i odpoczynkiem dla tych, którzy w
wyniku przemocy najbardziej cierpią.
„Pokój to jest synteza wszelkiego dobra, jakie może
się człowiek spodziewać po Bogu – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś. On jest całkowicie przeciwieństwem strachu w życiu człowieka”. A czy można się
nad tą radością, tym wewnętrznym pokojem.. tym
Bogiem, nie dzielić – z rodziną, bliskimi, narodem…
z Europą? Można, Bóg nas przecież do niczego nie
zmusi. Jednak, wtedy to, co w nas dobre – radość,
pokój, Bóg – zgaśnie. Naturą płomienia jest dzielić
się i obdarzać swoim światłem innych. Płomień Bożej
miłości nakryty kocem szybko zgaśnie.
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Wszystkim, świeckim i duchownym,
potrzebna jest odwaga. A przede
wszystkim wiara, że jeśli tylko postawimy pierwsze kroki, Pan Bóg poprowadzi nas daleją.

K

ościół jest jak siłownia – od samego stania i siedzenia nic się u nas nie zmieni”– ktoś zamieścił w
Internecie mem tej treści, opatrując słowa stosownym zdjęciem. Trafna diagnoza. Rozpoczynający
się rok to zawsze dobra okazja do analiz, bilansów,
ale też snucia planów na przyszłość. Pośród wielu
pytań rodzi się i to: czy patrząc na wydarzenia, które
dokonały się w polskim Kościele, można powiedzieć,
że ludzie się budzą? Że zaczynają rozumieć Kościół?
Oto milion Polaków, nie przymuszanych przez nikogo, 7 października udało się na granice Ojczyzny, aby modlić się o pokój, prosić Pana Boga o siłę
do przekraczania własnych, immanentnych granic
niemożności, lęku. Kolejne setki tysięcy ludzi odmawiało różaniec w swoich parafialnych świątyniach.
Za naszym przykładem poszli Irlandczycy, Włosi…
Była to inicjatywa ludzi świeckich, podobnie jak
Narodowa Pokuta na Jasnej Górze jesienią 2016
roku.. Sceptycy zrzędzili: nie uda się, nie przyjadą,
są zbyt wygodni. Przyjechali. Podobnie jak na rekolekcje narodowe na warszawskim stadionie, coraz
częściej organizowane Msze święte z modlitwą o
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OLBRZYMA
uzdrowienie, wieczory chwały, piesze pielgrzymki…
Rekordy w liczbie odsłon biją portale zamieszczające
katechezy ks. Piotra Pawlukiewicza czy o. Adama
Szustaka OP – prosty sposób mówiących o miłości
Pana Boga, pięknie Kościoła, aktualności Bożego
Słowa.
Ludzie szukają.. Zagubienie, pustka, które zaczynają
zagarniać coraz większy kawałek naszej rzeczywistości, sprawiają, że rodzą się pytania, tęsknota za innym życiem. Nie wszyscy mają w sobie tyle odwagi,
by odpowiedzi szukać na kolanach, ale wielu wraca
do Kościoła. Wręcz żądają od swoich duszpasterzy,
aby – używając sformułowania papieża Franciszka
– razem z nimi „wstali z kanapy”, zaczęli wspólnie
pochylać się nad Biblią, modlić się. By uwierzyli, że
nie ma rzeczy niemożliwych i że życie – nawet jeżeli
przypomina suchy patyk – gdy tylko damy dostęp
łasce, może na nowo rozkwitnąć cudowna harmonia
barw! To nowa jakość, tak bardzo potrzebna.
Abp Grzegorz Ryś często powtarza: „Parafia to olbrzym, którego trzeba obudzić!”. Przecież te wszystkie cuda, znaki, których szukamy – czasem daleko
od domu – dokonują się na ołtarzu w każdej świątyni! Nie ma znaczenia, czy jest to piękna katedra,
czy skromny wiejski kościółek. Pewnie, że wygodnie
jest się rozsiąść i zamienić w widza, kibica, sceptyka. Potraktować kościół jak teatr, punkt usługowy,
polisę „na wszelki wypadek”. Wszystkim świeckim
i duchownym, potrzebna jest odwaga. A przede
wszystkim wiara, że jeśli tylko postawimy pierwsze
kroki, Pan Bóg poprowadzi nas dalej.
		
Ks. Paweł Siedlanowski
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OJCIEC NASZEJ
WOLNOŚCI

W

atykan otworzył drogę do beatyfikacji ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego. Na tę decyzję Ojca Świętego czekali wszyscy, którzy mają
świadomość, że bez Prymasa Tysiąclecia nie byłoby wolnej Polski. Wielu ludzi zwraca uwagę, że
Polska jest dziś wyspą wiary w całej Europie. Na
pewno nie byłaby taka, gdyby nie było ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, który jako Prymas Polski w
czasach najtrudniejszych dla Polskiego Kościoła
stał się wielkim autorytetem i wzorem dla katolików i wszystkich pragnących wolności. Nauczanie
Prymasa nie jest łatwym zagadnieniem dla nas,
żyjących dzisiaj, trudne było do przyjęcia przez
wielu mu współczesnych. Prymas działał w innych
czasach, miał inne możliwości, bardzo ubogie
środki, ale ewangelizował cały Naród. Wiedział, że
inne czasy będą wymagały innych narzędzi, choć
Ewangelia pozostanie ta sama. Owocem poznania
i przyjęcia nauczania Prymasa Wyszyńskiego jest
przede wszystkim poszanowanie godności każdej
osoby ludzkiej. Zagubiło się dzisiaj znacznie słów:
„człowiek, prawa człowieka, polityka, demokracja,
powinności rządzących”. Dlatego trzeba przypominać katolicką naukę społeczną, którą nam pozostawił, ukochanie tego wszystkiego co Polskę
stanowi, wychowanie patriotyczne, obywatelskie,
poczucie odpowiedzialności, która w wymiarze
społecznym i indywidualnym jest dzisiaj nieobecna, opatrznie rozumianej wolności.
Ojciec św. Jan Paweł II nazwał go rzecznikiem
praw człowieka. Prosił żebyśmy byli ludźmi, którzy
potrafią miłować, którzy potrafią mieć świadomość prawdy, ale jednocześnie przebaczać. Wśród
cnót które w swoim życiu praktykował trzeba
wskazać wielkie umiłowanie Ojczyzny. W czasie
Millenium Chrztu Polski Ksiądz Prymas ubezpieczył tożsamość naszej Ojczyzny, uczynił to w dłoniach Matki Bożej w millenijnym Akcie Oddanie
Polski w niewolę Maryi za wolność Kościoła w
Ojczyźnie, ale i na całym świecie. Przesłanie „Po
Bogu dla mnie Polska jest najważniejsza” jest ważne na dzisiejsze czasy dla nas wszystkich. Prymas
był bardzo wszechstronny, a pozostawione przez
niego pisma są dla nas kopalnią informacji. W
sposób nowatorski wskazywał na zasady polityki
społecznej i prorodzinnej. W jego tekstach nie
brak odniesień do tradycji i kultury, do ekologii
czy zagadnień prawnych. Sięgnijmy po te pisma.
Zapraszamy do biblioteki parafialnej. - Irena -
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BAZYLIKA MNIEJSZA
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Petras Gucevicius, ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
07/01/2018 Łukasz Niewulis

Odeszli do wieczności:
UHenryka Dębkowska, Sejny
(l. 78) zm. 03/01/2018
UJulia Jagłowska, Sejny
(l. 76) zm. 05/01/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na prace remontowe w 2017
roku przy naszej bazylice:

Koncewicz Jadwiga Dorota,Sejny, Parkowa
Szułowicz Adam,Łumbie
Sojka Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Sojka Jan Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Wojciechowicz Leszek Anna,Sejny, Łąkowa
Chowaniec Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Zielepucha Grażyna Witold,Sejny, Woj. Polskiego
Herbszt Józef Celina,Sejny, Cisowa
Kozłowscy Teresa Janusz,Sejny, Mickiewicza
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Chałaczkiewicz Lucyna Leszek,Sejny, Woj. Polskiego
Andrejczyk Helena,Posejanka
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Zubowicz Beata Grzegorz,Posejny
W roku 2017 łącznie wpłynęło na konto Parafii
1366 ofiary na sumę 116 175 złotych. Są to ofiary
złożone zarówno w czasie ubiegorocznej kolędy,
jak również w kopertach, w zakrystii czy kancelarii
i wpłacane na konto bankowe. Serdeczne Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna
Sikorska Zuzanna,Sejny, Wileńska
Gryszkiewicz Romuald Ewa,Klejwy
Sienkiewicz Emilia Danuta,Ogrodniki

W TYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
• 24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem
Kościoła i patronem dziennikarzy.
• 25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel
Ewangelii wśród pogan.
• 26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie
biskupi i męczennicy za wiarę.
• 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), włoski kapłan, apostoł młodzieży, założyciel zgromadzeń salezjańskich.
• 03 II – św. Błażej (IV wiek), biskup i męczennik. W lochu więziennym, czekając na śmierć umacniał
swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu
gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego
wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła.
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INTENCJE MSZALNE 21.01. - 04.02.2018
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 21 stycznia 2018
07:00 +Anna Sutuła (gr)
07:00 +Jan Leończyk (gr)
08:30 +Eugenia (1 rocz.) +Stanisław Pileccy
10:00 +Bernardyna Karłowicz (6 rocz.) +Lucjan
10:00 +Franciszek Staniewicz i rodzice
11:30 +Paulina +Stanisław +Aleksander Małkińscy
13:00LT +Wincenty +Bronisława Zabłoccy; +Eugenia
+Jan Palanis +Alicja Staśkielunas
KRASNOWO: Za parafian
17:30 +Jadwiga (6 rocz.) +Feliks +Henryk +Leszek
+Roman Miszkiel
PONIEDZIAŁEK, 22 stycznia 2018
06:30 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Piotr i z r. Roguckich
08:00 +Paulina +Stanisław i z r. Małkińskich
08:00 +Helena Wołągiewicz (rocz.)
17:30 +Anna Sutuła (gr)
WTOREK, 23 stycznia 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Apolonii
Łabanowskiej
08:00 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Andrzej Konewko (4mc)
08:00 +Walerian Kuczyński (2mc)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
17:30 +Henryk Gniazdowski (11mc)
ŚRODA, 24 stycznia 2018
06:30 +Bernarda Czokajło (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Izabela Brzezińska (3mc)
08:00 +Jerzy Sawuk (1 rocz.)
08:00 +Jan Leończyk (gr)		
08:00 +Anna Sutuła (gr)
17:30 +Daniela Kruszyłowicz i z rodziny
17:30 +Marian (11 rocz.) +Antoni (18 rocz.)
+Roman z r. Radziunów
CZWARTEK, 25 stycznia 2018
06:30 +Zdzisław +Marianna +Edward Olejniczak
08:00 +Leonard (10 rocz.) +Leokadia z r. Basiewiczów
i Kłaczkowskich +Scholastyka Myszczyńska
08:00 +Anna Sutuła (gr)
08:00 +Jan +Anna Niewulis
08:00 +Jan Leończyk (gr)		
17:30 +Marianna (1 rocz.) +Antoni Przeorscy
+Aleksandra +Franciszek Turowicz
PIĄTEK, 26 stycznia 2018
06:30 +Marek Ostrowski
08:00 +Jadwiga Fiutowska (2mc)
08:00 +Teresa Senda (10mc)
08:00 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Anna Sutuła (gr)
17:30 +Witold Miszkiel (11mc)
SOBOTA, 27 stycznia 2018
06:30 +Stanisława +Jerzy i z r. Sidorów
06:30 +Wojciech Wilkiel (3mc)
08:00 +Bronisław +Aniela (10 rocz.) z r. Radzewiczów
08:00 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Anna Sutuła (gr)		
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Elżbiety i
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Wiesława Kuklewiczów w 30 rocz. ślubu
17:30 +Witold Gilis (1 rocz.)
17:30 +Eugenia Pawełek (11mc)
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 28 stycznia 2018
07:00 +Anna Sutuła (gr)
07:00 +Jan Leończyk (gr)		
08:30 +Antoni Grażulewicz (7 rocz.)
10:00 +Marianna Milewska (3 rocz.)
10:00 +Wacław +Helena +Stanisław i z r. Koneszko
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi Szurc w 80 rocz. urodzin
13:00 LT O błog. Boże, opiekę MB dla Grupy Modlitewnej św. Kazimierza w 5 rocz. powstania
KRASNOWO: Za parafian
17:30 +Marian Zdankiewicz (12 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 29 stycznia 2018
06:30 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (5mc)
08:00 +Witold (9 rocz.) +Marianna +Adam Bobrowscy
08:00 +Konstanty Boraczewski (5 rocz.)
08:00 +Władysław Derdzikowski (21 rocz.)
17:30 +Anna Sutuła (gr)
WTOREK, 30 stycznia 2018
06:30 +Jan Leończyk (gr)
08:00 +Józef Wołyniec (10mc)
08:00 +Anna Sutuła (gr)
17:30 +Edwin Miszkiel (25 rocz.)
ŚRODA, 31 stycznia 2018
06:30 +Stefania +Aleksander Alba
08:00 +Weronika Kozłowska (6mc)
08:00 +s. Grażyna Dąbrowska
17:30 +Józef +Joanna +Renata Jagłowscy
+Aleksandra +Stanisław +Piotr +Jerzy
+Bronisław Czarniewscy
CZWARTEK, 1 lutego 2018 pierwszy miesiąca
06:30 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
08:00 +s. Grażyna Dąbrowska
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 Za parafian
17:30 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
17:30 +Stanisław (13 rocz.) i z r. Adamowiczów
PIĄTEK, 2 lutego 2018 OFIAROWANIE PAŃSKIE
06:30 +Władysława Cichanowicz (2mc)
08:00 +Regina Łostowska (9mc)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
10:00 +Aleksander Miszkiel (10 rocz.)
10:00 +Józef +Anna Kierejszys
16:00 +Andrzej Korzecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Irena Mackiewicz (10mc)
SOBOTA, 3 lutego 2018 pierwsza miesiąca
06:30 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Tadeusz Domel (11 rocz.)
08:00 +Józef +Władysława Walukiewicz
08:00 +Janusz Kozakiewicz (5mc)
08:00 +Anna Kapp (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Szymona
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Krupińskiego i dla rodziny
17:30 +Helena Żukowska (4mc)
17:30 +Ryszard (12 rocz.) +Romuald +Marianna
+Izydor z r. Bielskich +Albina Puzynowska
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 4 lutego 2018
07:00 +Weronika Kozłowska (gr)
07:00 +Krzysztof (4 rocz.) i z r. Łebkowskich
08:30 +Stanisława (10 rocz.) +Wacław (9 rocz.)
z r. Adamowiczów
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10:00 +Irena +Przemysław Luto (9mc)
10:00 +Stanisław (8 rocz.) z r. Madejskich
i Grzywaczów +Zofia +Józef
11:30 Za parafian
13:00LT
KRASNOWO: +Jan Gaus (8mc)
17:30 +Grzegorz Luto (3 rocz.) +Roman Miszkiel

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

an Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie
jest królestwo Boże.
rwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Zachęcamy
do udziału we wspólnej modlitwie o to, by nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
piątek, 26 stycznia przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii
pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby
objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie.
iedziela, 28 stycznia to Światowy Dzień Trędowatych - Kościół modli się i wspiera dotkniętych tą chorobą,
która nadal, mimo wieloletnich zabiegów, zbiera obfite śmiertelne żniwo.
pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy Panu Jezusowi za dar Eucharystii i kapłaństwa. We Mszy
Świętej o godz. 17.30 będziemy prosić o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa za grzechy świata. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Chorych w domach
odwiedzimy z Komunią się przed południem.
więto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej przypada w piątek, 2 lutego. Msze Święte o
godz. 6.30; 8.00; 10.00; 16.00; 17.30. Na rozpoczęcie każdej Mszy Świętej pobłogosławimy świece, których
blask ma wskazywać na Pana Jezusa – światłość na oświecenie pogan. Tego samego dnia z ustanowienia
św. Jana Pawła II obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Panu Bogu za powołania do życia zakonnego w Kościele, za siostry i braci zakonnych i inne osoby konsekrowane, które dzisiaj
odnawiają swoje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa złożone Panu Bogu we wspólnocie Kościoła.
pierwszą sobotę miesiąca gromadzimy się wokół Niepokalanego Serca Maryi na Mszy Świętej i nabożeństwie pierwszosobotnim o godz. 17.30. W tym dniu z okazji wspomnienia św. Błażeja można
przyjąć specjalne błogosławieństwo chroniące przed chorobami gardła.

W

KOLĘDA 2018, CZYLI ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE
Plan kolędy na najbliższe dni:
Poniedziałek, 22 stycznia - Łąkowa i Jeziorna
Wtorek, 23 stycznia - (od g. 9.00) - Rachelany i Ogrodniki; Radziuszki, Gryszkańce, Dusznica
Środa, 24 stycznia - (od g. 9.00 ) - Łumbie, Rynkojeziory i Jodeliszki, Burbiszki
Czwartek, 25 stycznia - (od g. 9.00) Sztabinki, Bubele, Radziucie
Piątek, 26 stycznia - (od g. 9.00) Marynowo, Iwanówka, Lasanka, Konstantynówka Gib.
Sobota, 27 stycznia - (od g. 9.00) Żegary, Gawiniańce i Konstantynówka, Zaleskie.
Poniedziałek, 29 stycznia (od g. 9.00) - Jenorajście, Krasnogruda i Kalwiszki, Romanowce;
Wtorek, 30 stycznia (od g. 9.00) - Skarkiszki i Dowiaciszki, Stabieńszczyzna i Babańce.
Środa, 31 stycznia (od g. 9.00) - Kielczany i Nowosady, Posejanka, Degucie i Grudziewszczyzna
Możliwa jest także kolęda na zamówienie, jeśli kogoś nie było w domu lub inne przyczyny sprawiły brak kolędy
w tym roku. Prosimy zgłosić taką chęć w zakrystii.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI 2018
W święto Objawienia Pańskiego, czyli popularnie nazywane świętem Trzech Króli, w piękne słoneczne popołudnie
uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli. Dzieci pięknie przebrane za przyjaciół z otoczenia Pana Jezusa naśladujące Maryję i Józefa, pasterzy i aniołów i oczywiście nie tylko trzech królów, a także wielu dorosych z głośnym
śpiewem kolęd i z modlitwą uwielbienia Bożego Dzieciątka przeszliśmy ulicami naszego miasta z uśmiechem
na twarzy i radością w sercu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział, a naszej sejneńskiej Policji dziękujemy
za troskę o nasze bezpieczeństwo. -Ks. Kamil Borys-
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NASI MŁODZI NA EUROPEJSKIM SPOTKANIU
TAIZE W BAZYLEI 26.12.2017 - 02.01.2018
Kolejne spotkanie młodych w ramach Europejskiego Spotkania w duchu Wspólnoty Braci z Taize (Francja) odbyło
się w Bazylei i okolicy, w Szwajcarii, od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi
wzięło udział w tym nowym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” zapoczątkowanej przez Brata Rogera
pod koniec lat 70-tych. W tym spotkaniu wzięła udział liczna, bo osiemdziesięcioosobowa grupa naszej młodzieży
zorganizowana przez ks. Tomasza Sikorskiego, który od wielu już lat organizuje wyjazdy młodych na te spotkania.
Bogu dziękujemy, że udało się zorganizować ten wyjazd i że nasi młodzi wrócili zadowoleni, umocnieni duchowo,
bo była modlitwa, poznanie tak wielu młodych z wielu krajów Europy, zwiedzili także trochę świata i jak wiemy,
szykują się na następne spotkanie w duchu Taize, które odbędzie się w Madrycie. Niech Duch Święty prowadzi.
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