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WIERZĘ ...
WIERZYĆ W OSOBĘ: PROBLEM ZAUFANIA
I WIARYGODNOŚCI
„Wierzę!”. Być może nie istnieje słowo trudniejsze, a jednocześnie łatwiejsze do wypowiedzenia. Jest ono
trudne, gdyż wierzyć w kogoś lub w coś oznacza przyjąć, że ten, kto do mnie mówi, jest wiarygodny. To
może również znaczyć, że mówi on coś, co jest prawdziwe dla niego, ale jeszcze nie koniecznie dla mnie.
W grę wchodzi zaufanie ze strony tego, kto
mówi „wierzę” i wiarygodność tego, kto prosi
„uwierz mi”. Łatwo jest mówić„wierzę”, gdyż w
codziennym języku często tak mówimy, aby
wyrazić to, co myślimy, biorąc na siebie całą
odpowiedzialność za przyjęty przez nas punkt
widzenia. To trochę tak, Jakbyśmy powiedzieli:
„wydaje mi się, że”, „uważam, że”, „możliwe, że”,
„myślę, że” itd. Zazwyczaj w pierwszym ujęciu
(trudniejszym) wypowiedzenie słowa „wierzę”
jest równoznaczne z wyrażeniem zaufania, w
drugim zaś (łatwiejszym) nazywa się to opinią.
Wydaje się, że te dwie perspektywy nie mają
ze sobą nic wspólnego. W rzeczywistości jednak ma miejsce jakaś zbieżność, która, ściślej
rzecz ujmując, jest relacją międzyosobową i
ma pierwszeństwo przed relacją pomiędzy jakimś podmiotem i przedmiotem.
Ta wstępna uwaga pozwala nam dostrzec, że słowo „wierzę” wskazuje na dynamiką relacji. W dialogu
uczestniczą co najmniej dwie osoby: jedna coś twierdzi (uwierz mi), a druga to przyjmuje (wierzę ci). Jeśli
uznamy to za coś w rodzaju podstawowego schematu każdego aktu wiary, to bez trudności krytycznie
ocenimy dość powszechny pogląd, że akt wiary jest czymś całkowicie subiektywnym.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
6 lutego Mk 7, 1 – 13 Sercem być całkowicie przy Jezusie. Wystrzegać się obłudy, pragnienia podobania się drugiemu człowiekowi bardziej niż Bogu. Świadomość tego, że Bóg
patrzy w moje serce i pragnie w nim zamieszkać. Boże, jak bardzo potrzebujemy Ciebie w
naszych sercach, w naszym życiu i postępowaniu.
8 lutego Mk 7, 24- 30 Moja szczerość wobec Boga gwarancją wierności. Weryfikacja moich myśli, słów i postaw, które powinny wyrażać głębię mojej relacji z Bogiem. Udzielać
odpowiedzi Bogu będącej wyrazem naszej wiary.
11 lutego Mk 1,41 – 45 Czy możliwe jest zachowanie dla siebie doświadczenia uzdrawiającej mocy Jezusa? Bóg, który udzielił mi swojej łaski i moje serce pełne wdzięczności. W
jaki sposób wyrażam swoje uwielbienie względem Niego, czy tylko opowiadając o tym
innym? Czy przez nieustanne dziękczynienie i wierność?
14 lutego Mk 2, 13 – 17 Rozpoczynamy czas weryfikacji naszego serca. Wielki Post mający przybliżyć nas jeszcze bardziej do Boga. Oby wszystko, co będziemy w tym czasie
czynić, wynikało z naszej miłości względem Niego. Tak by nasze serce podobało się przede
wszystkim Jemu, aby nie było w nim choćby namiastki tego, co Bogu podobać się nie może.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA V ZWYKŁA – 4 lutego 2018

P

o wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z
Jakubem i Janem do
Mk 1, 29-39
domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś
Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o
niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich
chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi.
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i
wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym
duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł 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 gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i
tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po
całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając
złe duchy.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ezus przyszedł jako Zbawiciel świata, którego naczelnym zadaniem jest wyzwalać człowieka od
zła duchowego. Grzech jest tym złem, które oddziela
człowieka od Boga: od zbawienia w Bogu. Tym samym
kluczem trzeba wyjaśniać ową specjalną kategorię
„niezwykłych czynów” Chrystusa, jaką stanowi „wypędzanie złych duchów”. Znajdujemy się tutaj na pograniczu mrocznego świata, gdzie działanie czynników
fizycznych i psychicznych stanowi niewątpliwie jedną
z przyczyn wywołujących stany patologiczne, do których należy także opętanie, w różny sposób przez ludzi
przedstawiane i opisywane, na pewno jednak zwracające się radykalne 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”.
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NIEDZIELA VI ZWYKŁA – 11 lutego 2018

P

ewnego dnia
przyszedł do
Jezusa trędowaty i
Mk 1, 40-45
upadłszy na kolana,
prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
«Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił,
i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał
i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co
zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych.
A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
zut oka na poszczególne wydarzenia zapisane
przez Ewangelistów pozwala nam stwierdzić
tajemniczą obecność, w imię której Jezus dokonuję
swych cudów. Tak więc odpowiadając na błaganie
trędowatego, który mówi do Jezusa: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, Chrystus, zdjęty ludzkim uczuciem
litości, wypowiada słowa:
które w tym przypadku są
bardziej Boskie niż ludzkie:
„«Chcę, bądź oczyszczony».
Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony”.
Tak jak w wielu podobnych
sytuacjach, w słowach Jezusa rozbrzmiewa wola oraz
moc, na którą się powołuje i
którą objawia w sposób naturalny, jak gdyby do Jego
tajemniczej natury należała władza przywracania
ludziom zdrowia, a nawet
życia!
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Czas płynie. „Pamiętaj człowieku, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Kapłan czyni Popiołem ziemi znak krzyża, znak Syna Człowieczego, by stało się widoczne, czym jesteśmy: ludźmi
zmierzającymi nieuchronnie do śmierci, a jednocześnie już odkupionymi.

ŚRODA POPIELCOWA - posypmy głowy popiołem...

R

ozpoczyna czas Wielkiego Postu. Człowiek jest„prochem”, ale jest też duchem. Może poznać i umiłować
Boga. Może iść świadomie na spotkanie z Nim. Przygotować się do przejścia z życie do życia. Od chwili
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa życie człowieka poprzez tę znikomość i marność prochu przechodzi
w wieczność. Od tej chwili dla człowieka żyjącego wiarą i miłością słowa straszliwego wyroku: „prochem
jesteś”, zmieniają znaczenie. Będziemy słyszeć tę prawdę nie tylko podczas kościelnego obrzędu, lecz
także w życiu: w chorobie, w odrzuceniu przez ludzi, żegnając naszych bliskich. Post jest po to, aby raz
jeszcze uwierzyć w Bożą Miłość, ujrzeć zło grzechu i z radością powrócić do Domu Ojca, by nie ogarnęła
nas duchowa śmierć, a życie nasze nie obróciło się tylko w proch.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO - 11 lutego

11

lutego, we wspomnienie Najświętszej Panny z Lourdes modlimy się nie tylko za chorych, ale i za
tych, którzy spieszą z pomocą cierpiącym. Współczesny świat – jak mówi św. Teresa z Kalkuty – jest
„otwartą Kalwarią”. Nie jest łatwo przyjąć chorobę jako dar. Z pomocą przychodzi Jezus. On też był rozdarty
wewnętrznie, pełen bólu i ran. Czujemy się bezradni wobec ludzkiego cierpienia, zwłaszcza gdy dotyka
ono niewinnych dzieci. Bardzo trudno znaleźć odpowiednie słowa, by pocieszyć kogoś, kto cierpi. Myślę
że największym cierpieniem jest samotność. Kiedy ludzie zrozumieją, że nasi cierpiący bliźni są darem
Boga, a spieszyć z pomocą potrzebującym to umniejszać ból świata, wtedy każdą ludzką udrękę będzie
można przezwyciężyć przez miłość, która jest jest większa od cierpienia.

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

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 4 lutego 2018
Słowo Boże: Hi 7,1-4.6-7; 1Kor 9,16-23; Mk 1,29-39
PONIEDZIAŁEK, 5 lutego Wsp. św. Agaty
Słowo Boże: 1Krl 8,1-13; Mk 6,53-56
WTOREK, 6 lutego Wsp. św. Pawła Miki i Tow.
Słowo Boże: 1Krl 8,22-30; Mk 7,1-13
ŚRODA, 7 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 10,1-10; Mk 7,14-23
CZWARTEK, 8 lutego Wsp. św. Józefiny Bakhity
Słowo Boże: 1Kr; 11,4-13; Mk 7,24-30
PIĄTEK, 9 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 11,29-32.12,19; Mk 7,31-37
Modlitwa za uzależnionych i małżeństwa rozbite
SOBOTA, 10 lutego Wsp. św. Scholastyki, dz
Słowo Boże: 1Krl 12,26-32.13,33-34; Mk 8,1-10
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 11 lutego 2018
SłowoBoże:Kpł13,1-2.45-46;1Kor10,31-11,1;Mk1,40-45
Światowy Dzień Chorego. Taca na WSD w Ełku
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Początek Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
PONIEDZIAŁEK, 12 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
WTOREK, 13 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 1,12-18; Mk 8,14-21
ŚRODA, 14 lutego POPIELEC
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Początek 40-dniowego Okresu Wielkiego Postu
Obowiązuje post ścisły, jakościowy i ilościowy.
CZWARTEK, 15 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 30,15-20; Łk 9,22-25
PIĄTEK, 16 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
SOBOTA, 17 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,9-14; Łk 5,27-32
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 18 lutego 2018
Słowo Boże: Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

SZANSA NA OGRZEWANIE
B

yłem ostatnio w wigierskim kościele, aby zobaczyć instalowane właśnie ogrzewanie kościoła, a właściwie
to ogrzewanie ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwa. Spotkałem się z właścicielm Firmy KAMO, która
realizowała zamówienie na ogrzewanie ławkowe na Wigrach. Właściciel firmy wprowadził mnie w temat,
zademonstrował ten produkt. Rzeczywiście siadając w ławce, na miejscu tapicerowanym z matą grzewczą
czuje się przyjemne ciepło. Zaprosiłem Pana Brunona Krefta do naszej Bazyliki. Usłyszałem od niego argumenty, dlaczego ten rodzaj ogrzewania proponuje. Kościoły ze względu na ich konstrukcję, dużą kubaturę,
a w kościołach zabytkowych na ochronę zabytków, nie nadają się do ogrzewania w całości. Nasz system
grzewczy przeznaczony jest do ogrzewania wiernych, osób duchownych i po części świątyni.
Jeżeli usiądziemy w zimnym kościele na wychłodzonej ławce, to w przeciągu kilku minut z osoby siedzącej
zostanie „wyciągnięta” energia cieplna przez zimne siedzisko, powietrze i mury. Siedząc na naszej macie
grzewczej dostarczamy osobie w bezpośrednim kontakcie z organizmem energii cieplnej, wytwarzanej przez
drut oporowy w temperaturze maksymalnie 36 stopni Celsjusza (produkt posiada badanie bezpieczeństwa
i certyfikat CE wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie). Urządzenia te można
łączyć w dowolną ilość sektorów grzewczych, które posiadają płynną regulację siły grzewczej.
Wytwarzana energia cieplna przez specjalistyczny element oporowy jest absolutnie neutralna dla rozruszników serca i tym podobnych, dla skóry i innych organów ludzkich. Dostarczając energii cieplnej do organizmu nie pozwalamy na jego wychłodzenie, co pozwala na komfortowe uczestniczenie w czasie obrzędu
liturgicznego. Osoby siedzące, które się nie wychładzają emitują energię cieplną, każda około 100 W, co
powoduje po części ogrzanie osób stojących i zmianę powietrza w świątyni. Jednocześnie jest absolutnie
neutralne dla zabytków znajdujących się w jej wnętrzu, co potwierdzają nam liczne badania, znaczący eksperci
i przeprowadzone realizacje (takie ogrzewanie jest Bazylice Mariackiej w Gdańsku, Bazylice Archidiecezjalnej
w Częstochowie i w wielu innych świątyniach - firma posiada bardzo pozytywne opinie proboszczów tych
parafii ). Nasz system grzewczy znajduje zastosowanie zarówno w bardzo małych, jak i w największych świątyniach w kraju i za granicą. Inwestycje można przeprowadzać w wielu etapach, sukcesywnie rozszerzając
ilość grzanych ławek. Tu prosimy o roztropność i zastanowienie się w wyborze systemu grzewczego, gdyż
są to inwestycje, które przeprowadza się na długie lata. Bardzo przykrym doświadczeniem jest dla nas, gdy
w 70 % naszych realizacji montujemy nasze urządzenie grzewcze w kościołach, w których istnieje jeden
lub więcej systemów grzewczych, które nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań lub są zbyt drogie w
eksploatacji. My jako firma i ja osobiście (Brunon Kreft- właściciel i prezes) gwarantuję za ilość zużytej energii
i zadowolenie odbiorców. W przeciwnym wypadku zwracamy koszt inwestycji. Z przyjemnością muszę
jednak stwierdzić, że od kiedy zaczęliśmy produkować ten system grzewczy tj. 12 lat, nie zanotowaliśmy
przypadku reklamacji tego typu.
Mata grzewcza położona jest na ławce, a pod nią znajduje się cienka mata antypoślizgowa. Element grzewczy
(mata) połączona jest kablem z transformatorem bezpieczeństwa, który znajduje się pod siedziskiem ławki.
We wnętrzu maty grzewczej znajduje się 25 mm grubości pianka. Na gąbce naklejona jest spirala grzewcza
z drutu rowego na specjalnym filcu. Grubość maty wynosi 30 mm. Cała mata grzewcza ubrana jest w pokrowiec, który w dolnej części wyposażony jest w zamek błyskawiczny i w razie potrzeby można pokrowiec
zdjąć, wyprać i ponownie założyć. Koszty eksploatacji są stosunowo niewielkie i wynoszą dla tego typu
wielkości świątyni jaką jest nasza bazylika około kilkaset złotych miesięcznie. A teraz sprawa najważniejsza:
koszty inwestycji. Oferta, którą przedstawił właściciel Firmy KAMO obejmująca wszystkie miejsca siedzące
w nawie głównej, podzielonej na cztery sektory (w zależności od ilości ludzi w kościele, inaczej w niedzielę,
a inaczej w dzień powszedni) oraz maty grzewcze przy ołtarzu, ambonce i miejscu przewodniczenia oraz
w ławkach prezbiterium dla ministrantów, a także dla spowiedników w pięciu konfesjonałach wynosi 62
tys. złotych. Możliwość realizacji w tym roku w porze wiosenno-letniej, aby przygotować wszystko na sezon
jesienno-zimowy. Kto chciałby przekonać się, jak działa to ogrzewanie, trzeba udać się na Wigry. Byłoby
dobrze, abyśmy wypowiedzieli się na ten temat, czy nasi Parafianie akceptują ten pomysł. Można pisać
mailowo, można na kartce i wrzucić na tacę, do skarbony, albo zostawić w zakrystii. Decyzja powinna by
podjęta za miesiąc. Szczegóły produktu Firmy KAMO można zobaczyć: www.kamo.com.pl
Nr 222/2018
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Z nauczania Papieża
Franciszka

DLA NAS STAŁ SIĘ UBOGIM
„Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla nas stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor. 8,9).
Co mówią nam, współczesnym chrześcijanom, te
słowa św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj wezwanie do ubóstwa, do życia ubogiego w rozumowaniu
ewangelicznym?
Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem przez to,
że staje się ciałem, bierze na siebie nasze słabości,
nasze grzechy, udzielając nam nieskończonego
miłosierdzia Bożego. Ubóstwo Chrystusa jest Jego
największym bogactwem: Jezus jest bogaty swoim
bezgranicznym zaufaniem do Boga Ojca, swoim
bezustannym zawierzeniem Ojcu, bo zawsze szuka
tylko Jego woli i Jego chwały .Jest bogaty niczym
dziecko, które czuje się kochane, samo kocha swoich
rodziców ani na chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. Bogactwo Jezusa polega na tym, że jest Synem.
Jedyna w swoim rodzaju więź z Ojcem to najwyższy
przywilej tego ubóstwa Mesjasza. Jezus wzywa nas,
byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili się Jego „bogatym ubóstwem”
albo „ubogim bogactwem”, byśmy wraz z nim mieli
udział w Jego Duchu synowskim i braterskim, stali
się synami w Synu, braćmi w pierworodnym Bracie
(Rz 8,29).
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Orędzie na Wielki Post 2014

POCHYL
NAD CIER
„Bóg nie przyszedł, żeby wyjaśnić
cierpienie; przyszedł, żeby je wypełnić swoją obecnością”. Te słowa
francuskiego poety Paula Claudela
uświadamiają nam, że Bóg jest z nami
w naszych cierpieniach.

W

książce Twarz człowieka Max Picard napisał,
przyszedł do człowieka jak przyjaciel do przyjaciela i dzieli z nim jego życie. Bóg jest zawsze przy
nas obecny. Zarówno wtedy, kiedy cieszymy się
z naszych sukcesów, jak i wtedy , gdy spotykają
nas przykre doświadczenia i trudne sytuacje. Obecność Chrystusa przy
cierpiącym dobrze
obrazuje Łukaszowa
przypowieść o miłosiernym samarytaninie, który wzruszył
się na widok skrzywdzonego człowieka i
nie szczędził swego
czasu ani pieniędzy,
by przyjść mu z pomocą (zob. Łk 10,3037). Ta Jezusowa
przypowieść kryje
w sobie głębokie
przesłanie także dla
nas. Przypomina najpierw, że Chrystus nieustannie
pochyla się nad ludzkością, która cierpi. Przez swoją
mękę i śmierć wziął na siebie naszą słabość i do głębi
ją przemienił. Ewangelia wielokrotnie pokazuje postawę człowieka wobec najbiedniejszych i chorych.
Chrystus jest stale z cierpiącymi, towarzyszy im w
bólu i udręce, przynosi boskie uzdrowienie. On sam
jest miłosiernym Samarytaninem, pochylającym się
SIEWCA

LAĆ SIĘ
RPIENIEM
nad wszystkimi, okaleczonymi przez grzechy i zbolałymi, by opatrzyć nasze rany i by nas pielęgnować
swym nieskończonym miłosierdziem.

Postawa miłości

Być miłosiernym Samarytaninem to przede wszystkim przyjąć postawę miłości. Samarytanin nie wacha się okazać miłość i pochylić się nad cierpiącym
bliźnim. Miłosierny Samarytanin ma otwarte oczy.
Nie mija obojętnie tego, kto potrzebuje wsparcia i
pomocy. Przy odartym, zranionym i na wpół umarłym podróżnym nie zatrzymali się ani kapłan, ani
lewita, ale zupełnie obcy i traktowany przez Żydów
z pogardą Samarytanin.

Kochać do końca

Miłosierny Samarytanin nie poprzestaje na jednym geście pomocy. Być może spędził całą noc przy
posłaniu chorego,
a wczesnym rankiem dalszą troskę
o nieszczęśliwego
powierzył innej
osobie. Odchodząc,
zapewnił że wróci.
Jakie to ważne, aby
gdy sami nie możemy już pomóc, powierzyć cierpiących
opiece innych: sąsiadów, znajomych,
hospicjum, domu opieki i nigdy nie czuć się zwolnionym od obowiązku pamięci i troski o nich.
Dziękujmy Bogu za„świadectwo tak licznych chrześcijan – kapłanów, osób zakonnych i świeckich –
którzy swych rąk, oczu oraz serc użyczali i nadal
użyczają Chrystusowi, prawdziwemu lekarzowi ciał
i dusz!” (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, nr 106).
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Ks. Jacek Kucharski

PAN PRZYCHODZI
NAGLE DO SWOJEJ
ŚWIĄTYNI

P

ewnego wieczoru odpoczywasz w domu, ciesząc
się chwilą wytchnienia po wyczerpującym dniu
pracy. Nagle słyszysz dzwonek do drzwi. Nikogo
nie oczekujesz, otwierasz drzwi nieco zaskoczony
i widzisz parę ukochanych przyjaciół, którzy jakiś
czas wyprowadzili się w dalekie strony. Z radością
ściskasz ich i witasz w swoim domu. Czy ta sytuacja
nie przypomina ci proroctwa Malachiasza o Panu,
który przybywa nagle do swojej świątyni? Czy nie
jest także dobrą ilustracją momentu, gdy proroctwo
to wypełniło się w osobie Jezusa, którego Maryja i
Józef wnieśli do świątyni, aby przedstawić Go Panu?
Całe szczęście, że znalazła się para rozmodlonych
osób w podeszłym wieku, która była na tyle czujna,
by Go rozpoznać i powitać.
Bóg często wchodzi w nasze codzienne życie i
pragnie, byśmy byli przygotowani na Jego przyjście, tak jak byli gotowi Symeon i Anna. Byli oni
we właściwym miejscu, we właściwym czasie i z
właściwym nastawieniem. Co jest tym właściwym
miejscem? Symeon i Anna spędzali większość dnia
w świątyni, gdzie zgodnie ze swoją obietnicą Bóg
był stale obecny. My wiemy, że Bóg przychodzi do
nas we Mszy świętej oraz gdy modlimy się i rozważamy Jego słowo. Jednak wszyscy mamy swoje
obowiązki i nasze życie nie składa się tylko z czasu
do modlitwy. Dlatego dobrą nowiną jest prawda,
że Bóg przychodzi do świątyń naszych serc. To właśnie tam, w naszej wewnętrznej świątyni, możemy
Go zawsze odnaleźć. Próbujmy więc wyrobić sobie
nawyk odchodzenia w ciągu dnia, choćby na chwilę,
od naszych zwyczajnych zajęć, aby Go tam spotkać.
Kiedy jest właściwy czas ? Teraz – i w każdej chwili.
Nigdy nie wiesz, kiedy Bóg będzie miał dla ciebie jakieś przesłanie, kiedy zechce ciebie zawrócić z drogi
zakusy i popchnąć ku służbie drugiemu. Staraj się
być czujny i przygotowany na Jego słowo. Jeśli chodzi o nastawienie, jest ono najważniejsze. Wymaga
czujności i elastyczności, jaką widzimy u Symeona
i Anny. Bądź gotowy zmienić swoje plany, wysłuchać zdenerwowanego współmałżonka, sąsiada,
przyjaciela, czy wykorzystać okazję do podzielenia
się swoją wiarą. Jezus codziennie przygotowuje się
na spotkanie z Nim, kiedy wróci w chwale. Zbliż się
więc dziś do Jego tronu łaski, aby mógł dotknąć
twego serca. Powiedz Mu że chcesz przyjąć Jego
łaskę. Wtedy będziesz musiał jak Symeon i Anna
rozpoznać dzień Jego przyjścia.
- 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:
21/01/2018 Maciej Jakubowski

Zapowiedzi
przedślubne:
Rafał Malinowski, kawaler, Sejny i Aleksandra
Gęsicka, panna, Sejny, oboje Parafia tutejsza.

Odeszli do wieczności:
UTadeusz Sitko, Sejny
(l. 63) zm. 14/01/2018
UStanisława Pachutko, Kalwiszki
(l. 86) zm. 20/01/2018
UJan Juszkialis, Dowiaciszki
(l. 61) zm. 22/01/2018
UJan Jabłoński, Sejny (l. 72) zm. 23/01/2018
UHelena Chaber, Sejny (l. 79) zm. 24/01/2018
UJanina Andrulewicz, Sejny (l. 86) zm. 27/01/2018
UJan Marcinkiewicz, Klejwy (l. 88) zm. 29/01/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Zabłocka Julia,Sejny, Zawadzkiego
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Klucznik Jan ,Sejny, Zawadzkiego
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Szkutnik Urszula Wiesław,Sejny, Mickiewicza
Wołyniec Marianna Tadeusz,Sejny, Woj. Polskiego
Niczyporuk Dorota Daniel,Sejny, Wojska Polskiego
Zdancewicz Marta Wojciech,Sejny, Woj. Polskiego
Chuda Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Czokajło Wioletta Jan,Sejny, Wojska Polskiego
Wichert Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Wojtanis Janina,Sejny, Woj. Polskiego
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Rutkowscy Halina Czesław,Sejny, Woj. Polskiego
Walento Marzena Krzysztof,Sejny, Woj. Polskiego
Zubrzyńscy Katarzyna Marek,Sejny, Woj. Polskiego
Augustynowicz Beata,Sejny, Woj. Polskiego
Sawiccy Beata Fabian,Sejny, Wojska Polskiego
Kaszuba Monika Marcin,Sejny, Wojska Polskiego
Chraboł Waldemar,Sejny, Woj.Polskiego
Myszczyńska Krystyna,Sejny, Woj. Polskiego
Gaus Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Moroz Urszula Paweł,Sejny, Wojska Polskiego
Kowalik Agnieszka Mariusz,Sejny, Woj. Polskiego
Podolewscy Halina Edward,Sejny, Woj. Polskiego
Misiewicz Bernard,Sejny, Wojska Polskiego
Gaber Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Albowicz Julia,Sejny, Wojska Polskiego
Nowak Małgorzata Marek,Sejny, Wojska Polskiego
Kotarscy Regina Wiesław,Sejny, Wojska Polskiego
Dargiewicz Krystyna Ryszard,Posejny
Rytwińscy Jolanta Piotr,Posejny
Kuklewicz Barbara,Posejny
Roszkowski Jan,Posejny
Szczuka Eugenia Piotr,Posejny
Sawicka Czesława,Posejny
Jastrzębscy Ewa Jarosław,Posejny
Jastrzębscy Helena Edmund,Posejny
Bilińska Marianna,Posejny
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Harackiewicz Bożena Kazimierz,Posejny
Maksimowicz Bolesława,Posejny
Adamowicz Leonarda Euzebiusz,Posejny
Polkowscy Anna Marek,Posejny
Przeborowscy Magdalena Artur,Posejny
Zubowicz Beata Grzegorz,Posejny
Andruszkiewicz Henryka Teofil,Sejny, Konarskiego
Frydrych Lilla Wiesław,Kolonia Sejny
Majewscy Marianna Wacław,Kolonia Sejny
Jaśkiewicz Sylwia Jacek,Kolonia Sejny
Poźniak Grażyna Czesław,Kolonia Sejny
Statkiewicz Barbara Wacław,Kolonia Sejny
Kopiec Teresa Stefan,Kolonia Sejny
Gibas Adam,Kolonia Sejny
Juszkiewicz Renata Henryk,Kolonia Sejny
Zajko Zofia,Sejny, Elektryczna
Klahs Zofia Andrzej,Sejny, Elektryczna
Dzienisiewicz Agnieszka Paweł,Sejny, Elektryczna
Mikołajczyk Leokadia Henryk,Sejny, Elektryczna
Janiec Henryka Marek,Sejny, Wojska Polskiego
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INTENCJE MSZALNE 04 - 18.02.2018
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
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.)
PONIEDZIAŁEK, 5 lutego 2018
06:30 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla r. Kochańskich
08:00 +Franciszek Kamiński (5mc)
08:00 +Biruta Urbańska (rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty i rodziny
17:30 +Zofia Krajewska (9mc)
17:30 +Władysława Kulikowska
WTOREK, 6 lutego 2018
06:30 +Jan Oleksy (13 rocz.)
06:30 +Henry Dobuszyński (gr1)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Helena Rekus (10mc)
08:00 +Andrzej Balewicz (5 rocz.) +Mieczysław
+Małgorzata Korzecka
08:00 +Bolesław Malinowski (28 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie w 25 rocz. ślubu Zofii i Ryszarda Miszkielów
17:30 +Alina Ogórkis (4mc)
17:30 +Rafał Rupiński (8 rocz.)
ŚRODA, 7 lutego 2018
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr2)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Czesława (14 rocz.) i z r. Wowaków i Łejmelów
08:00 +z r. Kuźmickich i Hołbowiczów
08:00 +Romuald Wołągiewicz +Ryszard Ziobro
17:30 +Witold Durtan (5mc)
17:30 +Romuald i rodzice
CZWARTEK, 8 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr3)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Władysław Wala (20 rocz.) i rodzice
08:00 +Julia Jagłowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Tadeusz Tydman		
17:30 +Witold (20 rocz.) i z r. Koneszko i Bykowskich
17:30 +Zofia Sawicka (2mc)
17:30 +Tomasz Harackiewicz (3mc)
PIĄTEK, 9 lutego 2018
06:30 +Zofia (9 rocz.) +Stanisław i z r. Tomkielów
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr4)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Józef Sienkiewicz (11mc)
08:00 +Wojciech Klimasara (8mc)
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08:00 +Anna Keller (14 rocz.)
+Konstanty +Jan +Jerzy Sojko
17:30 +Kazimierz Ambrosiewicz (1 rocz.)
17:30 +Józef Harackiewicz
17:30 +Stanisława Bołtralik (9mc)
17:30 +Antoni +Magdalena Grablun
SOBOTA, 10 lutego 2018
06:30 +Zofia Wodecka (6mc)
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr5)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Stefania Czakis (10mc)
08:00 +Janina (10mc) i z r. Pachuckich +Aleksander
+Helena Letkiewicz
08:00 Marianna +Józef Przeborowscy
08:00 +Marianna +Stanisław Korenkiewicz
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Józef Rutkowski (4 rocz.)
+Zofia +Daniel Lewkowicz
17:30 +Alicja Kossa
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 11 lutego 2018
07:00 +Weronika Okulanis (53 rocz.)
07:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:30 +Franciszek +Bolesław i z r. Szarejków,
Przekopskich i Żyndów
08:30 +Henryk Dobuszyński (gr6)
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Blanki
w 1 rocz. urodzin i dla rodziny
10:00 +Paweł Koneszko +Witold +Franciszek +Elżbieta
11:30 Za Sybiraków +Leonard Kusojć (18 rocz.)
13:00 LT
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (5mc)
17:30 +Henryk Szumski (8mc)
PONIEDZIAŁEK, 12 lutego 2018
06:30 +Ignacy +Helena
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr7)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (4 rocz.) +Robert
08:00 +Grzegorz Bazylewicz (3 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Henryka (12 rocz.) i z r. Koneszko
17:30 +Mieczysław Pachutko (6mc)
WTOREK, 13 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr8)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla r. Gryszkiewiczów
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi
w 53 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Dominika w rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Antoni +Marianna +Józef Plikunas
17:30 +Józef Staśkiel (21 rocz.)
ŚRODA POPIELCOWA, 14 lutego 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Sylwii
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Lilii i
Józefa, Pawła, Magdaleny i Jadwigi Wiżlańskich
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10:00 +Julia Gniazdowska (3mc)
16:00 +Henryk Dobuszyński (gr9)
17:30 +Halina Zackiewicz (5 rocz.)
CZWARTEK PO POPIELCU, 15 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr10)
08:00 +Stanisław Ogórkis (18 rocz.)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
17:30 +Edmund Maślak (8mc)
17:30 +Henryk Makarewicz (4mc)
PIĄTEK PO POPIELCU, 16 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr11)
08:00 +Stanisław +Maria Rosińscy +Izydor Rugienis
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Jakub Ślusarczyk
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii i
Mieczysława Sławińskich 39 rocz. ślubu
17:30 +Maria Nieszczerzewska (15 rocz.)
17:30 +Tadeusz Adamowicz (2mc)
SOBOTA, 17 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr12)

P
J

08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Janina Pietuszko (7 rocz.)
08:00 +Eugenia (8 rocz.) +Bronisław i z r. Kuklewiczów
08:00 +Henryk (5 rocz.) i z r. Lisewskich
17:30 +Krzysztof Kowalewski (7 rocz.)
17:30 +Adam Wowak (11mc)
17:30 +Adam Jakubowski (8 rocz.)
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 18 lutego 2018
07:00 +Weronika Kozłowska (gr)
07:00 +Józef +Marianna Malinowscy
07:00 +Czesława Zubowicz (11 rocz.)
08:30 +Janina Kluza (3 rocz.)
08:30 +Henryk Dobuszyński (gr13)
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże, dary Ducha
Świętego, opiekę MB i zdrowie dla Bartosza
Stankiewicza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
11:30 Za parafian - Intencja Nieustającego Różańca
13:00LT
KRASNOWO: +Ryszard i z r. Małkińskich
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr1)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

an Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.
utro, we wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, Patronki naszego miasta. Za jej przyczyną
będziemy prosili Pana Boga o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców i za rządzących nami.
Zgodnie z tradycją, po każdej Mszy Świętej, pobłogosławimy chleb św. Agaty - niech chroni nas przed
pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi nieszczęściami.
niedzielę, 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień
Chorego. Na uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych zapraszamy o godz. 11.30.
Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni.
niedzielę, 11 lutego Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych
rodaków. Nie brakuje też tej strasznej choroby i w naszej Parafii. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia
dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.
środę, 14 lutego przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym
kościele o godz. 6.30; 8.00; 10.00, 16.00, 17.30. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14.
roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60.
roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w
ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz
środkiem do wewnętrznego oczyszczenia. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia
Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
uż teraz zachęcamy do licznego udziału w okresie Wielkiego Postu w nabożeństwach pasyjnych:
Droga Krzyżowa w piątek o godz.16.00 dla dzieci, dla wszystkich o 17.00, a Gorzkie Żale w niedzielę
o godz. 17.00 z kazaniem pasyjnym. Będą też Gorzkie Żale śpiewane po sumie.
d Środy Popielcowej do pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu z całym Kościołem będziemy modlić
się o ducha pokuty dla każdego z nas, dla naszych rodzin i dla naszego narodu.
akończyliśmy tegoroczną kolędę. Wszyskim, którzy przyjęli dar Bożego błogosławieństwa w swoich
domach, w swoim rodzinach składamy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie,
miłą atmosferę i dobre słowa. Bóg zapłać za ofiary złożone przy okazji kolędy na potrzeby Parafii,
spłacanie zaciągniętych długów związanych z dotychczas przeprowadzonymi remontami, jak również
na potrzeby nas, kapłanów. Życzymy wszystkim naszym Parafianom Bożej łaski i opieki Maryi, naszej
Pani Sejneńskiej w każdym dniu tego roku.
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FERIE, CZYLI ZAKOPANE
W dniach 20-25 stycznia dzieci wraz z młodzieżą i opiekunami oraz ks. Kamilem, wybrali się na wypoczynek
zimowy. Po zdrodze do Zakopanego, byliśmy w Krakowie, Łagiewnikach, gdzie była Msza św. w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia. W Zakopanem czekały na nas liczne atrakcje. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą. Całą
grupą (49 osób), zwiedziliśmy Krupówki, Sanktuarium M.B. Fatimskiej na Krzeptówkach, byliśmy na Rusinowej
Polanie u Matki Bożej Jaworzyńskiej. Byliśmy również w labiryntach i zamku lodowym. Nie mogło zabraknąć jazdy
na sankach, łyżwach oraz nartach. Byliśmy także na Wielkiej Krokwi, termach (zimą kąpiel bardzo przyjemna)
oraz na kuligu z pochodniami, ogniskiem i dyskoteką. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Papieskie Wadowice,
miasto szczególnie związane z osobą Karola Wojtyły. Z niezapomnianymi wrażeniami wróciliśmy bezpiecznie do
naszych domów. Wyjazd ten był także podziękowaniem dzieciom i młodzieży za czynne zaangażowanie w życie
parafii. Dziękujemy naszemu Ks. Proboszczowi, a także p. Tomaszowi Bartnikowi z Ełku oraz naszym Parafianom
za wszelką pomoc, aby dzieci mogły spędzić ten czas odpoczynku.
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