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WIERZĘ ...
WIERZĘ, ŻE SYN BOŻY DLA NAS, LUDZI I DLA NASZEGO ZBAWIENIA ZSTĄPIŁ Z NIEBA

W

yznanie naszej wiary we wcielenie jest owocem sprawdzalnego faktu, że doświadczamy Boga w
nas, w naszej wspólnocie, w społeczności Kościoła. Jeśli ktoś sobie uświadamia, że jest mieszkaniem
Trójcy Najświętszej, że ogarnia go zbawcza obecność
miłującego Boga, to „rozumie wiele”. Duch Święty prowadzi nas do domu, w którym wcielenie się dokonało.
Każe nam pozdrowić Maryję, pozwala nam przeżywać
jej bliskość i misterium, którego stała się nosicielką. Tu,
w domu wcielenia, pojmujemy to, co jest na innych
płaszczyznach niepojęte. Tu każdy może usłyszeć: dla
Boga nie ma nic niemożliwego (Łk 1,37).
Kiedy się zagłębiamy w misterium wcielenia, niepokalanego Poczęcia Jezusa, dziewiczego macierzyństwa
Maryi, to chciałoby się paść na kolana w adoracji, oddać
się zdumieniu, zadawać sobie w sercu pytania o sens
tych przedziwnych wydarzeń. Nie chcemy rozprawiać,
toczyć sporów ani wysuwać podejrzeń. Wiara bowiem
jest bardziej doświadczeniem, pasją, niż działaniem;
jest bardziej wtargnięciem łaski do serca niż zdobyczą
osobistego wysiłku.
Wyznawanie naszej wiary we wcielenie Syna Bożego to
podstawowa forma misyjnego apostolstwa w naszych
czasach. Różnorodność kultur i kultura globalizacji potrzebują światła naszej wiary. Uczłowieczenie Boga nadaje całkowicie nową godność wszystkiemu, co
ludzkie i stworzone.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
18 lutego Mk 1,12–15 Bóg realizuje swój plan zbawienia w konkretnym czasie i przez konkretne wydarzenia, Jego zwycięstwo nad piekłem, grzechem, śmiercią i szatanem dokonało się
przez Jezusa Chrystusa. My również chcemy stać się uczestnikami tego zwycięstwa. Stanie się to
wtedy, gdy całym sercem przylgniemy do Niego przez umiejętność odczytywania Jego wezwań
w historii naszego życia, która również jest naszą historią zbawienia.
22 lutego Mt 16,13–19 Z Piotrem chcemy powtórzyć dzisiaj: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga
żywego”. W Jezusie odnajdujemy cały sens naszego życia i wieczności. On dla nas jest Panem
i Zbawicielem.
25 lutego Mk 9,2–10 Ujrzeć chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa objawioną przez Piotra,
Jakuba i Jana i usłyszeć:„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”!. Uczestnicząc w Eucharystii,
stajemy się uczestnikami tego objawienia. Bóg przychodzi w swojej chwale, wydaje się w Ofierze
za nas i czyni nas uczestnikami zbawienia. To doświadczenie rodzi w nas jeszcze głębszą miłość,
która wyraża się przez posłuszeństwo wiary na podobieństwo Abrahama.
28 lutego Mt 20,17-28 Jezus Chrystus drogocenną Krwią swoją zbawił każdego z nas. Czy
jesteśmy w stanie odwzajemnić Jego miłość? Może stawać się to naszym udziałem za każdym
razem, gdy przyjmujemy na siebie prześladowania z powodu Jego i Ewangelii.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU – 18 lutego 2018

D

uch wyprowadził
Jezusa na pustynię. A przebywał na
Mk 1, 12-15
pustyni czterdzieści
dni, kuszony przez
Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei
i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i
bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię!»
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

C

zas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże” – od
tych słów rozpoczyna Jezus z Nazaretu swoje mesjańskie nauczanie królestwa Bożego, które wraz z
Jezusem wkracza w życie i w dzieje człowieka, jest
spełnieniem obietnicy zbawienia, którą Pan dał Izraelowi. Jezus objawia się jako Mesjasz nie po to, by objąć
władzę w sensie doczesnym i politycznym, odpowiadającym pojęciu współczesnych Mu ludzi, ale czyni to
dlatego, że w Jego posłannictwie uwieńczonym męką,
śmiercią i zmartwychwstaniem „wszystkie obietnice
Boże są «tak» (por. 2 Kor 1,20). W tym świetle można zrozumieć podane przez Jezusa warunki, których
spełnienie otwiera dostęp do królestwa. Można je
wszystkie zawrzeć w jednym słowie „nawrócenie”.
Poprzez nawrócenie człowiek otwiera się na dar
Boga; jest gotów do wszelkich wyrzeczeń, aby móc
doń wejść. Królestwo Boże wymaga głębokiej i nowej
sprawiedliwości, zaangażowania w spełnienie woli
Bożej, wewnętrznej prostoty dziecka, przezwyciężenia
przeszkody, jaką jest bogactwo. Katecheza, 18 III 1987

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy
małych. Zakładaj głęboki fundament pokory,
skoro zamierzasz budować wysoko.
			
św. Augustyn
Nr 223/2018

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU – 25 lutego 2018

J

ezus wziął z sobą
Piotra, Jakuba i
Jana i zaprowadził
Mk 9, 2-10
ich samych osobno na górę wysoką.
Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie
stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z
Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy
Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli,
nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego
Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby
nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim
Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między
sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

N

a górze Tabor lepiej rozumiemy że droga krzyża i
droga chwały są nierozdzielne. Chrystus, wypełniając do końca plan Ojca, w którym było zapisane,
że będzie musiał cierpieć, żeby wejść do swej chwały,
doświadcza przed czasem blasku zmartwychwstania. Również i my, każdego dnia niosąc krzyż z wiarą
przepełnioną miłością, poznajemy oprócz jego ciężaru
i surowości także jego moc, która odnawia i pociesza.
Podobnie jak Jezus, otrzymujemy owo wewnętrzne
światło, zwłaszcza podczas modlitwy. Kiedy serce zostaje „zdobyte” przez Chrystusa, odmienia się życie.
Najbardziej wielkoduszne i przede wszystkim trwałe
wybory są owocem głębokiego i długotrwałego zjednoczenia z Bogiem w modlitewnej ciszy.
Anioł Pański, 24 II 2002
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KATEDRA ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA

Ś

więto Katedry św. Piotra Apostoła było obchodzone w Rzymie od pierwszych wieków. Początkowo
datowano je na 18 stycznia, na pamiątkę dnia, w którym św. Piotr miał rozpocząć pracę wśród wiernych
rzymskich. Od średniowiecza obchodzi się je 22 lutego – w dniu uważanym za rocznicę wyznania przez
Piotra wiary w Jezusa jako Mesjasza. Nazywamy je świętem Katedry św. Piotra, bo w ten dzień wspominamy urząd Piotra jako biskupa Rzymu i pierwszej widzialnej głowy Kościoła.
Działalność Ojca Świętego jest wspierana przez pracowników jego Kurii Rzymskiej. W ramach obchodów
jubileuszowych modlimy się w intencji wszystkich urzędników watykańskich, aby swoją pracą wspierali
Kościół powszechny i zawsze służyli zbawieniu ludzi. Niech wszyscy pracownicy watykańscy naśladują
na co dzień pokorną Służebnicę Pańską, która całą siebie oddała Bogu i w ukryciu przed światem, nie
dbając o zaszczyty i sławę, z radością służyła Jezusowi i Kościołowi.
Obchody centralne, w których ramach wspomina się posługę Kurii Rzymskiej, kończą się uroczystą Mszą
świętą sprawowaną w bazylice św. Piotra.

ŚWIĘTY CZAS WIELKIEGO POSTU

O

to teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2). Wielki Post wzywa nas do duchowej
mobilizacji, a zarazem na nowo zaszczepia w sercach nadzieję, że nasze życie może wyglądać inaczej.
Uświęcenie jest możliwe, skoro zaprasza nas do niego sam Bóg.
We wszystkich nas rodzi się nowa gotowość porzucenia grzechu. Wyrazi się ona poprzez udział w pasyjnych
nabożeństwach, rekolekcjach i osobistych umartwieniach. Dzieła wynagrodzenia i umocnienia woli będą
dla naszych sumień przekonującym znakiem, że prowadzimy walkę duchową. Pocieszani łaską, którą Bóg
wspomaga w takich chwilach, na moment zapominamy, że to nie pierwsza już w życiu próba przemiany.
Gdy jednak wejrzymy głębiej w swoją historię, przyznamy, że choć stać nas na zdecydowane odwrócenie
się od zła, uzyskana wolność jest niezwykle krucha. Potrafimy wrócić do starych słabości jak wpadając w
koleiny koła samochodu. Gdy staniemy w prawdzie, z frustracją uznamy, że „jest w nas coś, co nie jest nam
poddane”. Chociaż szczerze oddajemy się Bogu do dyspozycji, wciąż kulejemy.
Swoistym mottem Wielkiego Postu jest podstawowe wezwanie Ewangelii:„Nawróćcie się!”. Czy przyjmujemy
je z należytym zrozumieniem? Nasze polskie „nawrócić się” zostało mocno obciążone wizją „odwrócenia
się od nieprawości”. Jest to słuszne, ale niewystarczające. Bowiem Chrystusowe wołanie dosłownie znaczy:
(dokończenie na str. 5)

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 18 lutego 2018
Słowo Boże: Rdz 9,8-15; 1P 3,18-22; Mk 1,12-15
PONIEDZIAŁEK, 19 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Kp 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46
WTOREK, 20 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15
ŚRODA, 21 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32
CZWARTEK,22lutegoŚwiętoKatedryśw.PiotraAp
Słowo Boże: 1P 5,1-4; Mt 16,13-19
PIĄTEK, 23 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
SOBOTA, 24 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 25 lutego 2018
Słowo Boże: Rdz 22,1-2.9-18; Rz 8,31-34; Mk 9,2-10
Niedziela „Ad Gentes” - dzień modlitwy za misje
PONIEDZIAŁEK, 26 lutego Dzień powszedni
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Słowo Boże: Dn 9,4-10; Łk 6,36-38
WTOREK, 27 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12
ŚRODA, 28 lutego Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
CZWARTEK, 1 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 17,5-10; Łk 16,19-31
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wylętych”
PIĄTEK, 2 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 37,3-28; Mt 21,33-46
Pierwszy piątek miesiąca - dzień pokuty.
SOBOTA, 3 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 7,14-20; Łk 15,1-3.11-32
Pierwsza sobota miesiąca.
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 4 marca 2018
Słowo Boże: Wj 17,3-7; 1Kor 1,22-25; J 2,13-25
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

ŚWIĘTE OBLICZE
			 NA CAŁUNIE
C

ałun Turyński to płótno, prześcieradło, w które było zawinięte Ciało naszego Zbawiciela, zdjęte
z krzyża i złożone do grobu. Ewangelia mówi, że Józef z Arymatei złożył ciało Jezusa w grobie,
owinąwszy je „całunem”. W niewyjaśniony sposób po zmartwychwstaniu Jezusa została na nim odbita
postać Człowieka nim wcześniej owiniętego, który przeszedł straszliwe męki, biczowanie, cierniem
ukoronowanie, ukrzyżowanie. Papież Jan Paweł II mówił o Całunie: Dla człowieka wierzącego istotne jest
przede wszystkim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii. Refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić
sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelie opowiadają o męce i
śmierci Jezusa, że każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu.
Kto zbliża się do Całunu, zdaje sobie też sprawę, że nie skupia on ludzkich uczuć na sobie, ale odsyła do
Tego, któremu ma służyć zgodnie ze zrządzeniem miłościwej Opatrzności Ojca. Należy zatem zachować
świadomość wielkiej wartości tego wizerunku, który wszyscy mogą oglądać, ale którego tajemnicy nikt jak
dotąd nie potrafi wyajśnić. Każdego człowieka myślącego pobudza on do głębokiej refleksji i może nawet
wpłynąć na zmianę jego życia. W ostatnią niedzielę mieliśmy okazję zobaczyć replikę Całunu i posłuchać
poruszającej katechezy na jego temat. Pani Anna Krogulska, misjonarka świecka bardzo przejmująco
przedstawiła nam treść Całunu. Będziemy mieli okazję posłuchać więcej na temat Całunu w maju, bowiem od 1 do 4 maja będzie u nas p. Anna i kapłan, którzy przygotują nas na uroczyste wprowadzenie
repliki Całunu do naszej Parafii. Oprawione płótno będzie bowiem umieszczone na zewnątrz naszej
Bazyliki, aby wszystkim przypominało, jak wielką cenę poniósł nasz Zbawiciel, aby nas zbawić. Więcej
o Całunie już teraz możemy przeczytać w internecie, a także w jednym z wydań pisma „Miłujcie Się”,
które to pismo systematycznie rozprowadzane jest w naszej Parafii.
(dokończenie ze str. 4)

„Zmieńcie myślenie!”. To coś więcej niż porzucenie
zła. To głębokie przeobrażenie, które nie dokona
się bez pomocy Bożej. A
najbardziej potrzebujemy
„przeformatowania” w tej
fundamentalnej sprawie,
jaką jest nasze uświęcenie. Frustrujące wracanie
do starych kolein grzechu
wzywa nas do przyznania,
że sami się nie przemienimy. Tym, który może nas
przemienić jest Jezus
Chrystus, nasz Zbawiciel,
jeżeli będziemy tego pragnąć i o to prosić.
Bóg daje nam błogosławiony czas, w którym
wzywa nie tylko do porzucenia grzechu, ale
też do wejścia na drogę
uzdrowienia – poddania
się Jego leczącej miłości.
Nr 223/2018

Uzdrowienie tych rejonów serca, które krwawią, bo
do dziś nie zapanowała w
nich Boża miłość, sprawi,
że będziemy bardziej zdolni służyć Bogu. W Środę
popielcową dosięga nas
wołane Apostoła: „Pojednajcie się z Bogiem” (2
Kor 5,20). Dokona się to,
jeśli bardziej niż naszym
wysiłkom zawierzymy
Bożej miłości. Życzmy sobie nawzajem, by każdy z
nas w uzdrowionym sercu
doświadczył głębokiego
pojednania z Bogiem i
braćmi. Tylko takie serce
będzie zdolne przyjąć dar
zmartwychwstałego Pana
mówiącego:„Pokój wam!”.
- Irena -
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Z nauczania Papieża
Franciszka

CHRYSTUS CIERPI Z NAMI

S

yn Boży, który stał się człowiekiem, nie usunął z
ludzkiego doświadczenia choroby i cierpienia,
ale przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywrócił
im właściwy wymiar, ponieważ nie mają już one
ostatniego słowa, którym od tej pory jest nowe życie
w pełni; przekształcił, bo w jedności z Chrystusem z
negatywnych mogą stać się pozytywnymi.
Kościół widzi w nas, drodzy chorzy, szczególną obecność cierpiącego Chrystusa. Tak się dzieje: obok, a
w rzeczywistości w obrębie naszego cierpienia jest
cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego
ciężar i objawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na
krzyż, zniszczył samotność cierpienia i oświecił jego
ciemności. W ten sposób stajemy przed tajemnicą
miłości Boga względem nas, która napełnia nas
nadzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym
planie miłości także noc cierpienia otwiera się na
światło paschalne, oraz odwagą, by stawiać czoło
wszelkim przeciwnościom w Jego towarzystwie,
zjednoczeni z Nim. (…)
Na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powołani,
by upodabniać się do Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina wszystkich cierpiących.. „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. Kiedy
z czułością podchodzimy do osób potrzebujących
leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga w
przeciwieństwa świata. Kiedy nasze działania przepełnia wielkoduszne poświęcenie się dla innych, to
tworzymy przestrzeń dla Serca Chrystusa i jesteśmy
nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz wkład w
przyjście królestwa Bożego.
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NIE MAM SI
SPOWIA
Pius XII powiedział: „grzechem współczesnego świata jest zanik poczucia
grzechu”. Gdy słabnie wiara, wówczas
sumienia stają się niewrażliwe, wręcz
ślepe.

P

odobne przekonanie znajdujemy w 18 rozdziale
adhortacji Reconciliatio paenitentia, którą napisał Jan Paweł II po synodzie biskupów poświęconym
kryzysowi sakramentu pokuty. Święty Papież pisał,
że przyczyną zaniku poczucia grzechu, swoistej bez-
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IĘ Z CZEGO
ADAĆ…
grzeszności, którą łudzą się współcześni chrześcijanie, jest zanik wiary i świadomości świętości Boga.

Kryzys sakramentu pokuty
Rzeczywiście współczesne chrześcijaństwo przeżywa głęboki kryzys tego sakramentu, w którym
Chrystus zostawił nam owoce swojej męki, śmierci
i zmartwychwstania. Na Zachodzie w dużej mierze
zarzucono praktykę spowiedzi sakramentalnej. W
Polsce jest o wiele lepiej: widzimy kolejki przy konfesjonałach w pierwsze piątki miesiąca. Wierni tłumnie
garną się do sakramentu pokuty z racji rekolekcji i
świąt kościelnych. Problemem nie jest ilość, lecz
jakość spowiedzi. Każdy z nas
powinien postawić sobie pytanie: „Czy moje spowiedzi są
nie tylko skuteczne, to znaczy
otrzymuję rozgrzeszenie , ale
czy są owocne? Z tym bywa
różnie. Nie zawsze rozumiemy,
jaki ma sens, skoro wciąż popełniamy te same grzechy…

Kryzys sumienia i zanik ducha
pokuty

Można mówić o kryzysie sumień. On jest chyba najbardziej zauważalny. Wszyscy deklarują, że postępują zgodnie
z własnym sumieniem lub że
nie mają sobie nic do zarzucenia: „Nie mam się z czego
spowiadać, przecież nikogo
nie zabiłem, nie podpaliłem
ani okradłem, a piję za swoje”.
„Oby tylko ludzie takie grzechy mieli jak moje”,„Dzisiaj nie
można inaczej” – to jedynie
przykładowe wymówki, któNr 223/2018

re odsłaniają głęboki kryzys wrażliwości sumienia.
W naszym społeczeństwie żyją miliony świętych.
Czemu brakuje miłości w rodzinach i sąsiedztwie?
Dlaczego czujemy się nieraz bardzo samotni i nieszczęśliwi?
Innym kryzysem, który przeżywamy, jest zanik ducha pokuty. Tak wielu obraża Boga. Ludzie bluźnią
Bogu i są gorliwymi „apostołami” niewiary i grzechów ciężkich. A my sami? Czy przeżyliśmy kiedykolwiek szczery żal za grzech? Czy zło nazywamy
złem i ze wstrętem je odrzucamy? Czy rzeczywiście
pokutujemy za grzechy nasze i całego świata?

Grzechy, których nie pamiętam
Spowiadamy się z różnych grzechów. Są jednak
takie, o których nie pamiętamy lub nie uznajemy
je za grzechy. To grzechy zaniedbania dobra, które sprawiają, że nie wykorzystujemy możliwości
wzrastania w świętości i czynienia dobra, które codziennie daje nam Bóg. Spowiadamy się z tego, co
złego uczyniliśmy. A czy nie czas zacząć się także
spowiadać z zaniedbanego dobra i karłowatości
ducha? Nie możemy lekceważyć grzechów zaniedbania dobra, zwłaszcza jeśli hamują nasz duchowy
rozwój, wyjaławiają wiarę i skazują ją na bylejakość.

Grzeszyć cudzymi rękami
Do grzechów nagminnie zapominanych lub ignorowanych należą tzw. grzechy cudze. Polegają one
na tym, że nie jesteśmy ich fizycznym sprawcami,
ale przyczyniamy się do nich. Popełniają je wprawdzie inni, leczy my z nimi współdziałamy. W jaki
sposób? Mamy moralną odpowiedzialność za zło
czynione prze bliskich, jeżeli namawiamy do popełnienia grzechu lub go nakazujemy, doradzamy,
jak zgrzeszyć; zgadzamy się na popełnienie zła;
pochwalamy czyjś grzech i go usprawiedliwiamy;
bronimy grzeszącego przed karą i nie upominamy
błądzących; milczymy wobec grzechów cudzych
dla świętego spokoju; zapewniamy grzeszącym
bezkarność. Chodzi tu więc o popychanie innych
do popełnienia grzechu, lub niereagowanie, gdy
inni grzeszą.

Kształtować sumienie
Jan Paweł II uczył, że trzeba być człowiekiem dojrzałego i prawego sumienia. Sumienie ma każdy,
ważna jest jednak jego wrażliwość. Chodzi zatem o
prawość i kształtowanie sumienia, co dokonuję się,
gdy żyjemy w prawdzie i poznajemy Bożą wolę. Sumienie powinno być oparte o skałę, którą jest prawda objawiona przez Boga. Tylko na podstawie tej
prawdy możemy rozpoznać, co jest dobre, a co złe.
		
Ks. Zbigniew Sobolewski
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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:
10/02/2018 Zuzanna Malinowska

Sakrament małżeństwa:
10/02/2018
Aleksandra Gęsicka i Rafał Malinowski

Odeszli do wieczności:
UJadwiga Szczudło, Gawiniańce
(l. 88) zm. 29/01/2018
UJadwiga Marciszewska, Sejny
(l. 80) zm. 30/01/2018
UMarianna Romanowska, Sejny
(l. 87) zm. 07/02/2018
UDorota Zaborowska, Sejny (l. 47) zm. 10/02/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Milewscy Monika Tomasz,Sejny, Wojska Polskiego
Delniccy Ewa Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Wiaktor Emilia Olgierd,Sejny, Wojska Polskiego
Fidrych Ryszarda,Sejny, Wojska Polskiego
Adukowska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Draugialis Bożena,Sejny, Wojska Polskiego
Luto Agnieszka Andrzej,Sejny, Wojska Polskiego
Wasilewska Urszula ,Sejny, Woj.Polskiego
Sujet Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Staśkiel Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego
Jasińscy Iwona Sylwester,Sejny, Wojska Polskiego
Baranowski Adam,Sejny, Wojska Polskiego
Zygadło Jadwiga Władysław,Sejny, Woj. Polskiego
Pachutko Zenobia,Sejny, Wojska Polskiego
Majewscy Teresa Grzegorz,Sejny, Woj. Polskiego
Radomska Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Luto Melania,Sejny, Wojska Polskiego
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Januszanis Marianna Ernest,Romanowce
Januszanis Anna Piotr,Romanowce
Zubowicz Beata Piotr,Sejny, Topolowa
Janczulewicz Janina Jerzy,Sejny, Topolowa
Niewulis Dalicja Józef,Sejny, Topolowa
Janczulewicz Teresa Piotr,Sejny, Topolowa
Porębny Anna Tomasz,Sejny, Broniewskiego
Bakuła Katarzyna Mirosław,Sejny, Broniewskiego
Jurkiewicz Marianna Edward,Sejny, Broniewskiego
Zubowicz Lucyna Józef,Sejny, Broniewskiego
Maciukanis Stanisława Jan,Sejny, Broniewskiego
Margiewicz Grażyna Jan,Sejny, Broniewskiego
Gniazdowscy Marta Jacek,Sejny, Broniewskiego
Koronkiewicz Julia Krzysztof,Sejny, Broniewskiego
Niewulis Lila,Sejny, Brzozowa
Czeszkiewicz Czesława Stanisław,Sejny, Brzozowa
Rapczyńscy Małgorzata Marian,Sejny, Akacjowa
Moroz Anna Zenon,Sejny, Akacjowa
Radzewicz Bożena Grzegorz,Sejny, Akacjowa
Stankiewicz Jan,Sejny, Łąkowa
Namiotko Władysław,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Anna Józef,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Magdalena Marcin,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Halina Tadeusz,Sejny, Targowa
Chmielewscy Teresa Piotr,Sejny, Targowa
Niechciałkowscy Justyna Janusz,Sejny, Wileńska
Gryguć Anna Jan,Sejny, Rittlera
Zianowicz Salomea Edmund,Sejny, Rittlera
Gilis Romualda Jan,Sejny, Rittlera
Kaufman Henryka,Sejny, Rittlera
Czeropscy Dorota Jan,Sejny, Rittlera
Gryguć Helena Witold,Klejwy
Wojciechowscy Monika Jan,Klejwy
Boraczewscy Biruta Antoni,Klejwy
Kuklewicz Anna Witold,Klejwy
Łatwis Danuta Jerzy,Klejwy
Bałulis Irena Witold,Klejwy
Soroka Ewa Józef,Klejwy
Buraczewska Irena,Klejwy
Dalidonis Anna Krzysztof,Sejny, 1 Maja
Tomkiewicz Marian,Sejny, 1 Maja
Czeszkiewicz Renata Ryszard,Sejny, 1 Maja
Bykowska Sabina,Sejny, 1 Maja
Sokołowski Aleksander,Sejny, 1 Maja
Kaczanowscy Krystyna Krzysztof,Sejny, 1 Maja
Luto Zofia Antoni,Sejny, 1 Maja
Luto Jolanta Zbigniew,Sejny, 1 Maja
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 18.02. - 04.03.2018
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 W int. Litwy w 100-lecie Niepodległości
KRASNOWO: +Ryszard i z r. Małkińskich
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr1)
PONIEDZIAŁEK, 19 lutego 2018
06:30 +Weronika Kozłowska (gr)
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr14)
08:00 +Jerzy Sojko (2 rocz.)
08:00 +Marianna +Jan +Marian +Kazimierz +Helena
z r. Kluczników i Łukaszewiczów
08:00 +Antoni Szkarnulis (13 rocz.)
08:00 +Tadeusz Waluś (2mc)
17:30 +Ryszard Miszkiel (5mc)
17:30 +Romuald Ludorf
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr2)
WTOREK, 20 lutego 2018
06:30 +Weronika Kozłowska (gr)
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr15)
08:00 +Katarzyna Mieczkowska (9mc)
08:00 +Franciszek Baranowski +Władysława +Franciszek
08:00 +Paweł Margiewicz (14 rocz.) +Witold +Jan
08:00 +Janina Pietkiewicz (gr3)
17:30 +Maria Grycel (6 rocz.)
17:30 +Józef Grzybowski (12 rocz.)
17:30 +Józef Janczulewicz
ŚRODA, 21 lutego 2018
06:30 +Weronika Kozłowska (gr)
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr16)
08:00 +Anna Janczulewicz +Eugeniusz +Krzysztof
Kordowscy +Izabela Kuczyńska
08:00 +Regina Naumowicz (10 rocz.)
08:00 +Janina Pietkiewicz (gr4)
17:30 +Jadwiga Sikorska (2 rocz.)
17:30 +Piotr (4 rocz.) +Janina Senda
17:30 +Eugenia Pawełek (1 rocz.)
CZWARTEK, 22 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr17)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Jan Leończyk (10mc)
08:00 +Stanisława Pachutko (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Romuald Fejfer (9 rocz.) i z rodziny
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Gabriela
Kamińskiego i dla rodziny
17:30 +Klemens (12 rocz.) i z r. Misiukanisów
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr5)
PIĄTEK, 23 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr18)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Andrzej Konewko (5mc)
Nr 223/2018

08:00 +Walerian Kuczyński (3mc)
08:00 +Jan Juszkialis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Anna +Stefania +Stanisław Święciccy
17:30 +Janina Konopko i z r. Poradów i Pietruszkiewiczów
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr6)
SOBOTA, 24 lutego 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tomasza
i jego żony na nowej drodze życia
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr19)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Jadwiga Fiutowska (3mc)
08:00 +Józef Malinowski (2 rocz.)
08:00 +Janina Pietkiewicz (gr7)
08:30 egzekwie: +Antoni Gibas (9 rocz.)
17:30 +Lucyna Linkiewicz (4 rocz.)
17:30 +Henryk Gniazdowski (1 rocz.)
17:30 +Aniela Kruszyłowicz i z rodziny
17:30 +Izabela Brzezińska (4mc)
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 25 lutego 2018
07:00 +Henryk Dobuszyński (gr20)
07:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:30 +Halina Gawinowicz (5 rocz.)
10:00 +Jan Czeropski (29 rocz.) +Wacław +Ludwika
11:30 Za parafian
13:00 LT
KRASNOWO:
17:30 +Wacław (2 rocz.) +Zofia i z r. Pietranisów
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr8)
PONIEDZIAŁEK, 26 lutego 2018
06:30 +Marek Ostrowski
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr21)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Mieczysław Żyliński (8 rocz.) +Weronika
08:00 +Stanisław +Weronika i z r. Marcinkiewiczów
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Czesława Rutkowskiego w 70 rocz. urodz.
17:30 +Leszek i z r. Turowiczów i Andrulewiczów
17:30 +Teresa Senda (11mc)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr9)
WTOREK, 27 lutego 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr22)
06:30 +Wojciech Wilkiel (4mc)
08:00 +Józef Wołyniec (11mc)
08:00 +Honorata +Franciszek i z r. Wołongiewiczów
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
17:30 +Jan Jabłoński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Helena Chaber (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr10)
ŚRODA, 28 lutego 2018
06:30 +Irena Borys (12 rocz.)
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr23)
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Marianna Niewulis (4 rocz.) i rodzice
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (6mc)
08:00 +Henryka +Wacław +Weronika +Czesław
i z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
17:30 +Janina Andrulewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Deguć (22 rocz.)
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17:30 +Janina Pietkiewicz (gr11)
CZWARTEK, 1 marca 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr24)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisławy w 80 rocz. urodzin
08:00 +Jadwiga +Antoni +Jan +Józef i z r. Staśkielów
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Jan Marcinkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jadwiga Szczudło (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Natalia Miszkiel (13 rocz.)
17:30 +Jadwiga Marciszewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr12)
PIĄTEK, 2 marca 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr25)
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena +Kazimierz
+Weronika z r. Wilkielów i Tałandzisów
08:00 +Weronika Kozłowska (gr)
08:00 +Władysława Cichanowicz (3mc)
08:00 +Janina Pietkiewicz (gr13)
16:00 +Irena Mackiewicz (11mc)
17:30 +Benigna (8 rocz.) i z r. Baganów, Milewskich i
Zaborowskich

SOBOTA, 3 marca 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr26)
08:00 +Helena Żukowska (5mc)
08:00 +Wacław Makarewicz i rodzice
08:00 +Regina Łostowska (10mc)
08:00 +Janina Pietkiewicz (gr14)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (6mc)
17:30 +Eugeniusz +Krzysztof (10 rocz.) Kordowscy
17:30 +Zofia Lisewska (10 rocz.)
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 4 marca 2018
07:00 +Janina Pietkiewicz (gr15)
07:00 +Władysław Pawłowski (35 rocz.)
+Stanisław (9 rocz.) i z r. Waboł
08:30 +Stanisław Górski (20 rocz.)
08:30 +Henryk Dobuszyński (gr27)
10:00 +Irena +Przemysław Luto (10mc)
11:30 Za parafian
13:00LT O błog. Boże dla Litewskiego Towarzystwa
św. Kazimierza w Sejnach
KRASNOWO: +Jan Gaus (9mc)
17:30 +Henryk Draugialis (4 rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W
N

pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony.
Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z
nimi walczyć.
abożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania
tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 16.00
dla dzieci, a dla wszystkich o 17.00; po wieczornej Mszy św. w języku litewskim, a na gorzkie żale z kazaniem
pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00; śpiewamy też gorzkie żale po sumie.
uż dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą
się w dniach 11-14 marca, a więc od czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Poprowadzi je ks. dr Ryszard
Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.
a tydzień, 25 lutego przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Po Mszach św. będzie zbiórka na pomoc misjonarzom.
drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na
górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie”.
pierwszych dniach marca przypadają ważne dni dla nas, ludzi wierzących pomagające nam w naszym
życiu duchowym: pierwszy czwartek, dzień modlitwy za kapłanów i o nowe powoania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego, wieczorne nabożeństwo w tej intencji; pierwszy piątek to dzień pokuty i umartwienia i wynagrodzenia zranionej Boskiej Miłości naszych zniewag, brak szacunku dla Najśw. Sakramentu
i modlitwa o nawrócenie grzeszników: okazaj do spowiedzi przed Mszą św, a po południu od 15.30, potem
Msza św. z drogą krzyżową dla dzieci i młodzieży o g. 16.00. W pierwszą sobotę miesiąca powierzamy się ,
nasze rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. Msza św. wieczorna z komunią wynagradzającą i nabożeństwo
pierwszosobotnie z Różańcem. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych dniach w nabożeństwach.
arodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. Pamiętajmy w modlitwie o naszych
niezłomnych bohaterach, którzy z miłości do Boga i tęsknoty za wolną Ojczyzną gotowi byli na upokorzenie, poniewieranie, a nawet na poświęcenie swojego życia. Dzisiaj winniśmy im pamięć i wdzięczność.
erdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na przeprowadzone dotychczas remonty naszej Bazyliki, zaciągnięte w związku z tym długi, powoli je regulujemy. Dziękuję za
ofiary złożone w czasie wizyty kolędowej, a także przez wielu składane systematycznie co miesiąc. Dziękuję
też za ofiary na ten cel składane na tacę w ostatnią niedzielę miesiąca.
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SIEWCA

SIEWCA MŁODYCH

ODPOCZYNEK I FORMACJA
NASZEJ MŁODZIEŻY
Modzież naszej Parafii przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania pod kierunkiem ks. Tomasza Sikorskiego,
wikariusza naszej Parafii wzięła udział w tygodniowym wyjeździe do Zakopanego. Był to czas ferii zimowych, a więc
odpoczynku po pierwszym etapie tegorocznej nauki. Wyjazd miał charakter relaksu, korzystania z cudów natury
i aury zimowej w naszych przepięknych Tatrach, ale też był to czas formacji duchowej, nabrania sił duchowych,
rozeznawania dojrzaości do podjęcia decyzji o przyjęciu łaski Bożej i darów Ducha Świętego w Sakramencie
Bierzmowania. Młodzież wróciła zadowolona, zrelaskowana, odnowiona duchowo, wszak byli młodzi na Jasnej
Górze, u Maryi, Królowej Polski, gdzie oczyścili swoje dusze w sakramencie pokuty i przyjęciu Eucharystii. Niech
Bóg wynagrodzi wszystkim, którzy pomogli naszej młodzieży w tym wyjeździe, a młodych niech Duch Święty
prowadzi bezpiecznie drogami wiary i umacnia w dawaniu świadectwa o Bożej miłości w dzisiejszym świecie.
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