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2 SIEWCA  

Zmartwychwstanie ciała rzeczywiście jest centralnym dogmatem wiary chrześcijańskiej. Dla potwier-
dzenia tej opinii Ojcowie Kościoła odwoływali się do Listu do Koryntian: jeśli nie ma zmartwychwstania 

umarłych, „daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara” (Kor 15,14). „Jeżeli tylko w tym życiu 
w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od 
wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor 15,19). 
Zwraca uwagę fakt – i to jest dowód potwierdzający 
znaczenie prawdy o zmartwychwstaniu – że chrześci-
janie byli prześladowani za to, iż wyznawali wiarę w 
zmartwychwstanie umarłych: „Stoję przed sądem za to, że 
spodziewam się zmartwychwstania umarłych”, wołał św. 
Paweł przed Sanhedrynem” (Dz 23,6). Natomiast „Piotr, 
ale także Apostołowie”, głosząc tę samą wiarę, wzbu-
dzili „gniew” członków Sanhedrynu do tego stopnia, że 
„chcieli ich zabić” (DZ 5,27 – 33,40,41). Ryzykować dla 
jakiejś sprawy życiem, to ważny dowód, jak wielkie ma 
ona znaczenie dla tego, kto to ryzyko podejmuje. Jest 
to także dowód na to, iż taka wiara nie jest jakąś niewin-
ną igraszką czy prywatną sprawą. Gdy w grę wchodzi 
życie, stajemy wobec czegoś, co burzy dotychczasowy 
porządek, co jawi się jako idea wywrotowa. Może jednak 
należałoby podważyć jakość wiary w zmartwychwsta-

nie, która nie byłaby zdolna do przemiany ludzkiego życia i nie wiązałaby się z ryzykiem jego utraty.

 JESTEŚMY CHRZEŚCIJANAMI, PONIEWAŻ 
WIERZYMY W ZMARTWYCHWSTANIE

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

 4 marca Mk 1,29-39    Przychodząc do Jezusa, stajemy przed Boskim lekarzem, który pragnie 
leczyć nasze rany. Trzeba nam otworzyć przed Nim nasze serce, wypowiedzieć swoje bóle, 
troski i tęsknoty. On balsamem swojej miłości uleczy wszystko, co będziemy gotowi Mu oddać.

7 marca Mk 7,14-23    Co wychodzi z mojego serca? Czym dzielę się z drugim człowiekiem? 
Odporność na zło tego świata rozpoczyna się od  dostrzeżenia go w nas i podjęcia konkretnych 
działań, aby go w nim nie było.

12 marca Mk 8,11-13    Wątpliwości pojawiające się w moim przeżywaniu wierności, przeży-
wanie ich razem  z Bogiem, z prośbą o przymnożenie wiary rodzi w nas wytrwałość. Weryfikują 
jej autentyczność. i głębię, szczególnie wtedy, gdy nie spełnia się to, o co prosimy Boga. Jaka 
wtedy jest moja relacja z Jezusem?

17 marca Łk 5,27-32     Zawsze prościej jest określić siebie jako człowieka zdrowego – nie 
potrzebującego nawrócenia. Stwarza to w człowieku poczucie bezpieczeństwa. Jeśli jednak 
to przekonanie budowane jest na podstawie oceniania innych, których uznajemy za gorszych, 
daleko nam do miłości Chrystusa, który poszukuje grzeszników.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz
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Zbliżała się pora 
Paschy żydowskiej 

i Jezus przybył do Je-
rozolimy. W świątyni 
zastał siedzących za 

stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz 
ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, 
rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie 
targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 
napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». 
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim 
znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę 
świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Po-
wiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat bu-
dowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. 
Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 
Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które 
wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w 
czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w 
Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast 
nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i 
nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. 
Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Dzisiejsza niedziela przypomina nam dialog, prawo 
Boże dane Izraelowi za pośrednictwem Mojżesza na 

górze Synaj; dane wszystkim ludziom. Znamy te przy-
kazania. Wielu powtarza je codziennie w modlitwach. 
Jest to bardzo dobry zwyczaj. Chrystus jest Tym, który 
wie „co dzieje się w człowieku” i jednocześnie pożera 
Go gorliwość o dom Boży. Prowadząc człowieka drogą 
przykazań, On uczy go nie tylko wypełniania prawa 
Bożego, lecz także coraz lepszego rozumienia i coraz 
głębszego miłowania tego prawa. W mierze, w jakiej 
człowiek rozumie Boże przykazania, zdaje sobie spra-
wę, ile im zawdzięcza w życiu osobistym, rodzinnym i 
społecznym. One są naprawdę drogą dla człowieka; są 
dla człowieka.  Homilia 14 III 1982

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU – 4 marca 2018

 J 2, 13-25
Jezus powiedział 

do Nikodema: 
«Jak Mojżesz wy-
wyższył węża na pu-
styni, tak trzeba, by 

wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto 
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie 
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w 
imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega 
na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo 
złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, 
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby 
jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia 
wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby 
się okazało, że jego uczynki zostały dokonane 
w Bogu».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Liturgia zachęca do wytrwania w praktykowaniu 
pokuty jako przygotowania do Wielkanocy, we 

wzniosłym kontekście miłości Bożej. Bóg, który sam 
jest miłością, z miłości posłał na świat swojego Jedy-
nego Syna, aby cierpiał, umarł i zmartwychwstał dla 
nas. Odpowiedź człowieka na ten niewypowiedziany 
plan, którego protagonistą jest Bóg, wyryta została w 
przykazaniu, na którym opiera się doskonałość całego 
prawa: „Będziesz miłował Pana Boga twego, bliźnie-
go twego jak siebie samego”. Wielki Post, dzięki swej 
wewnętrznej łączności z wydarzeniem paschalnym 
człowieka  - Boga, w sposób szczególny sprzyja okazy-
waniu miłości wobec bliźniego. Jest czasem szczerego 
miłosierdzia. 
Anioł Pański, 17 III 1985

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 11 marca 2018

 J 3, 14-21
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 4 marca 2018
Słowo Boże: Wj 17,3-7; 1Kor 1,22-25; J 2,13-25
PONIEDZIAŁEK, 5 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 5,1-15; Łk 4,24-30
WTOREK, 6 marca  Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
ŚRODA, 7 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
CZWARTEK, 8 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 7,23-28; Łk 11,14-23
PIĄTEK, 9 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mk 12,28-34
SOBOTA, 10 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,31; Mt 5,20-26
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 11 marca 2018
Słowo Boże: 2Krn 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; J 3,14-21
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Niedziela Radości

PONIEDZIAŁEK, 12 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 65,17-21; J 4,43-54
WTOREK, 13 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-16
5. rocznica wyboru papieża Franciszka
ŚRODA, 14 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 49,8-15; J 5,17-30
CZWARTEK, 15 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 32,7-14; J 5,31-47
PIĄTEK, 16 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Mdr 2,1.12-22; J 7,1-2.10.25-30
SOBOTA, 17 marca  Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 11,18-20; J 7,40-53
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 18 marca 2018
Słowo Boże: Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33

Proboszcz parafii sejneńskiej Ks. prałat Kazimierz Gacki wiosną 2002 roku zainicjował zorganizowanie 
grupy parafian, którym głęboko na sercu leży modlitwa różańcowa i wiara w nieustającą pomoc Matki 

Najświętszej, zgodnie z Jej objawieniami. Różaniec święty jako czuwanie – nieustanna modlitwa w dzień 
i w nocy, o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i pokój na świecie. Chętni włączenia 
się do tej akcji różańcowej zobowiązali się odmawiać dwie części różańca raz w tygodniu o ustalonej 
godzinie. Doba ma 24 godziny, a tydzień 7 dni, więc by o każdej godzinie i każdego dnia był odmawiany  
różaniec przez jedną osobę, potrzeba było zebrać 168 parafian. W parafii zgłosił się komplet parafian, 
akcją od początku kieruje Siostra Barbara, niestrudzona inicjatorka wielu działań w kościele.  Nieustanne 
odmawianie Różańca świętego rozpoczęto w nocy 12 marca 2002 roku, planując termin do 31 grudnia 
2003 roku. Jesienią 2003 roku Ksiądz proboszcz zaapelował o kontynuowanie tej akcji, która dotychczas 
trwa. Doceńmy zaangażowanie naszych parafian, a może w tym wspaniałym akcie modlitewnym nastą-
piły przerwy, bo niektórzy z tej wspólnoty przeszli na drugą stronę życia. Uzupełnijmy je niezwłocznie, 
niech trwa to cudowne, nieustanne czuwanie. Wystarczy zgłosić się do s. Barbary i podjąć modlitwę 
różańcową. Ten nieustanny Różaniec rozpoczął się w 400 lecie obecności Cudownej Figury Matki Boskiej 
w Sejnach, w Roku Różańca ogłoszonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił, że Różaniec jest 
liną ratunkową do nieba.    - Pelagia -

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowe-
go w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Papieskie Intencje Modlitwy – marzec 2018

NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC 
OD 17 LAT W SEJNACH
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Statystyka kolędowa

Tegoroczna wizyta duszpasterska, czyli kolęda trwała od 2 do 31 stycznia, za wyjątkiem niedziel. Trochę 
statystyki i kilka uwag odnośnie jej przebiegu i wniosków, które nasuwają się po jej zakończeniu. 

Według spisu, który uzupełniliśmy po wizycie duszpasterskiej w naszej Parafii jest 2855 rodzin, z tym 
że mówiąc o rodzinach tworzą je również osoby samotne (wdowy, wdowce, panny i kawalerowie), ale 
oczywiście i przede wszystkim pełne rodziny (mąż, żona i dzieci). Domów i mieszkań w naszej Parafii 
jest 2543. Zameldowanych w naszej Parafii jest 8774 osoby (od tylu osób Urząd Skarbowy nalicza nam, 
kapłanom podatek dochodowy,który w wypadku proboszcza wynosi rocznie 3460 zł. Ale do Parafii nie 
należy się z racji zameldowania, a zamieszkania na jej terenie i takich (faktycznych) parafian mamy 7340 
osób. Szczegółowo w naszej Parafii jest 2737 kobiet i 2181 mężczyzn; osób samotnych jest 615, więcej 
kobiet, bo 42, a mężczyzn 194. Gdy chodzi o małżeństwa sakramentalne,a więc mające ślub kościelny  
to w naszej Parafii jest ich 1896; związków niesakramentalnych razem jest 217, w tym żyjących bez 
ślubu z brakiem przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa jest 55. 
W tym roku przyjęło księdza po kolędzie 2453 rodziny, wiele rodzin mieszka pod tym samy dachem, 
np. rodzice i dorosłe zamężne lub ożenione dzieci. Także w tej liczbie jest sporo mieszkań, w których 
mieszkają osoby samotne. Drzwi zamkniętych było w tym roku 398. W tej liczbie są również mieszkania 
zamknięte od kilku lat, albo też rodziny (osoby) wyraźnie deklarujące, że nie życzą sobie wizyty księdza, 
takich jest 128. Zauważyliśmy, że sporo jest takich mieszkań zamkniętych, gdzie żyją osoby bez ślubu 
kościelnego i nie chcą, aby wogóle ten temat poruszać w czasie kolędy, dlatego wolą zamknąć drzwi. 
Dziwi nas ten fakt, bo nie dają sobie szansy na zmianę swojej życiowej sytuacji, na pomoc duchową, 
którą chcemy im ofiarować. Nie idziemy po to aby ich strofować, ale życzliwie porozmawiać, tym bardziej, 
że przy innych okazjach deklarują się jako ludzie wierzący. Pojmują jednak swoją wiarę wybiórczo nie 
zgadzając się z Bożą nauką i wymaganiami Kościoła w temacie wspólnego życia bez ślubu. Ciekawa jest 
również sytuacja, kiedy ktoś wyraźnie nie życzy sobie księdza po kolędzie, ale kiedy trzeba coś załatwić 
w Parafii (np. sakramenty święte, czy sprawa pogrzebu kogoś z rodziny, albo też rodzina przychodzi 
prosząc o pogrzeb chrześcijański takiej osoby, to wogóle nie bierzemy pod uwagę faktu, że ten ktoś za 
życia nie życzył sobie widoku księdza, czy skorzystania z posługi kapłańskiej, to po co go teraz na siłę 
ciągnąć do kościoła, kiedy on sam już nie może zaprotestować. Dziwne to podejście. 
Dziękujemy wszystkim rodzinom i osobom samotnym, które dały okazję do  wspólnej modlitwy, życz-
liwej rozmowy. Ale były też sytuacje pretensjonalne, kiedy potraktowano kapłana obcesowo, czyniąc 
jakieś wymówki, złośliwe docinki, ale było to rzadko - jest to okazja do modlitwy za te osoby i powie-
rzenia ich Panu Jezusowi. Dziękujemy tym młodym, którzy byli w czasie kolędy w domu, przekładając 
jakieś zajęcia na inny czas. Dziękujemy tym, którzy byli przygotowani i oczekiwali na wizytę kapłana 
traktując ten fakt jako wydarzenie świąteczne poprzez ubiór, uprzątnięte mieszkanie i  odpowiedni 
nastrój. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone przy tej okazji, choć nie one stanowiły istotę kolędy, w 
wielu miejscach patrząc na sytuację rodzinną nie przyjmowaliśmy ofiary, a wręcz w niektórych domach 
zostawialiśmy ofiarę otrzymaną wcześniej od kogoś innego. Nie mniej dziękujemy za ofiarność na rzecz 
naszej Parafii, na przeprowadzone dotychczas remonty, na spłatę należności na rzecz agend kurialnych, 
jak Seminarium Duchowne, Caritas naszej Diecezji, Dom Księży Emerytów, kościoły budujące się, czy 
też solidarna pomoc parafiom małym, biednym - takie też mamy w naszej diecezji. Część z tych ofiar 
posłuży też duszpasterstwu w naszej Parafii, zwłaszcza dzieciom, młodzieży. Potrzeba także regulować 
bieżące należności wynikające z normalnego funkcjonowania Parafii. Dziękujemy także za wspieranie 
spraw nas, kapłanów, Bogu dziękować i naszym Parafianom, mamy gdzie spać, co jeść, mając pojazd 
możemy docierać także do różnych miejsc, gdzie nas potrzebują, np. do chorych w pierwsze piątki (ks. 
Kamil każdego miesiąca robi autem ponad 60 km, aby odwiedzić kilkanaście osób w wioskach naszej 
Parafii). Każdy z nas oprócz pracy w Parafii ma swoje obowiązki w ramach dekanatu czy całej diecezji 
i też trzeba w różne miejsca dotrzeć. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystko. 



6 SIEWCA  

„Chrzcielnicę już raz uroczyście ucałowałem w 
roku tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcy-
biskup krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi 
(…), na 50 rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, 
a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, 
przybywając jako następca św. Piotra”  Jan Paweł II

Chrzcielnica jest miejscem świętym w koście-
le, najświętszym po ołtarzu i tabernakulum, 

stanowi istotny element w kościele parafialnym. 
Obchodzona w ubiegłym roku uroczyście 1050 
rocznica Chrztu Polski przypominała wydarzenia 
historyczne związane z przyjęciem chrztu św. przez 
władcę Polan Mieszka I w 966 roku i wynikające z 
niego wspaniałe chrześcijańskie dziedzictwo naro-
du polskiego. Stanowiła również niezwykłą okazję 
do osobistego pogłębienia wiary oraz ponownego 
odkrycia fundamentalnego znaczenia chrztu w ży-
ciu każdego katolika. Chrzcielnica przypomina o 
zobowiązaniach przyjętych w chwili chrztu.
Święty Jan Paweł II, wracając pamięcią do począt-
ków swojego życia, nawiązywał często do znaku, 
jakim jest chrzcielnica. Szczególną czcią otaczał tę 
w wadowickim kościele. Podczas swojej pierwszej 
pielgrzymki do Polski w roku 1979 wyznał: „Przy 
tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego 
synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspól-
noty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. 
Chrzcielnicę już raz uroczyście ucałowałem w roku 
tysiąclecia chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup 
krakowski. Potem uczyniłem to po raz drugi (…), na 
50 rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj 
po raz trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywa-
jąc jako następca św. Piotra” (Wadowice, 7czerwca 
1979 r.). Wydaje się, że w tych słowach zawarty jest 
klucz do zrozumienia konsekwencji wiary Jana 
Pawła II, radykalizmu życia chrześcijańskiego i jego 
widocznego na każdym kroku, pragnienia świętości. 
Jest tu głęboka świadomość Bożej łaski, darmowej 
miłości Boga do człowieka, który przez obmywanie 
wodą i wylanie Ducha Świętego włącza człowieka 
do grona swoich dzieci odkupionych krwią Chrystu-
sa. Jest też świadomość, że chrzest, który oczyszcza, 
jest wezwaniem do pielęgnowania sprawiedliwości 
płynącej z wiary. Najbardziej uniwersalny program 

Duch Święty jest duszą Kościoła. On daje życie, 
rozbudza różne charyzmaty wzbudzające lud 
Boży, a przede wszystkim tworzy jedność wśród 
wierzących: z wielu tworzy jedno ciało, ciało 
Chrystusa. Całe życie i misja Kościoła zależna od 
Ducha Świętego; On dokonuje wszystkiego. (…) 
Jest w nas pokusa, aby opierać się Duchowi Świę-
temu, bo miesza, rusza z miejsca, każe chodzić, 
przynagla Kościół, by szedł naprzód. A zawsze 
łatwiej i wygodniej zasiąść na swoich statystycz-
nych i niezmiennych pozycjach. W rzeczywistości 
Kościół okazuje się wiernym Duchowi Świętemu 
na tyle, na ile nie usiłuje Go uregulować i oswoić 
(…). A my, stajemy się prawdziwymi uczniami 
– misjonarzami, zdolnymi do pobudzenia su-
mień, jeśli zrezygnujemy ze stylu defensywnego, 
aby pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. 
On jest świeżością, wyobraźnią, nowością. (…) 
Kościołowi zrodzonemu z Piećdziesiątnicy, po-
wierzony jest ogień Ducha Świętego, który nie 
tyle wypełnia umysł ideami, ile rozpala serce; 
uderzył w niego wiatr Ducha, który nie przekazuje 
władzy, ale zdolność do posługi miłości, język, 
który każdy może zrozumieć. Stambuł, 29 XI 2014

JEDNOŚĆ 
W DUCHU ŚWIĘTYM

CHRZCIELNICA – 
MIEJSCE ŚWIĘTE W KOŚCIELE

Z nauczania Papieża 
Franciszka
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CHRZCIELNICA – 
MIEJSCE ŚWIĘTE W KOŚCIELE

życia prawdziwie chrześcijańskiego streszcza się w 
wierności przyrzeczeniom chrztu świętego. 
Pierwsze chrzcielnice były różne, niektóre przypo-
minały studnie lub naczynia: kadzie, kotły, beczki.
Rozwój form chrzcielnicy nastąpił w okresie od X 
do XVII wieku, w tym czasie zaczęła się kształtować 
forma kielichowa chrzcielnicy. Forma ta nawiązuje 
bezpośrednio do kielicha eucharystycznego. Przez 
swój kształt zbliżający się do tajemnicy Eucharystii, 
identyfikuje się jakby z kielichem Ostatniej Wiecze-
rzy, niesie zapowiedź zbawienia i nadzieję odro-
dzenia ze Zmartwychwstałym. Ta forma najpełniej 
wyraża główne treści symboliki chrztu.
W Sejneńskiej bazylice, kaplica Serca Jezusowego, 
od jej wybudowania w 1666 roku była kaplicą pod 
wezwaniem Opatrzności Bożej i była wyposażona 
w chrzcielnicę, co odnotowuje Ks. Kłapkowski.  Do-
tychczasowa chrzcielnica została wykonana i wypo-
sażona w 1906 roku, co potwierdza zapisem Ks. Fr. 
Augustajtis w kronice parafialnej. Chcąc zachować 
równowagę stylu wystroju bazyliki, Kustosz Sanktu-
arium Matki Boskiej Sejneńskiej  Ks. prałat Zbigniew 
Bzdak sprowadził nową chrzcielnicę, która harmo-
nizuje z wystrojem bazyliki i wyraża główne treści 
symboliki chrztu.Z wyd. Kościół Powszechny wybrał Eugeniusz

BĄDŹCIE POMOCNICAMI

Wielki Prymas Kardynał Stefan Wyszyński wiele 
razy kierował swoje wypowiedzi do kobiet 

polskich. Trzeba o nich pamiętać i przekazywać 
młodemu pokoleniu. Poniższy tekst jest fragmen-
tem przemówienia wygłaszanego w Bydgoszczy 
w 1970 roku.  Matka Boga Człowieka wytrwała pod 
krzyżem i nie opuściła swojego Syna. Ona jest wzorem 
dla wszystkich kobiet. Matce nigdy nie wolno opuścić 
dziecka, a żonie nigdy nie wolno opuścić męża. Kobieta 
musi znaleźć wyjście z każdej sytuacji, nawet wtedy 
gdy opuści nadzieja. Kobietom nie wolno uciekać z 
placu boju. To nie leży w kobiecym charakterze i jest 
niezgodne z powołaniem kobiety. Świat współczesny 
wymaga od kobiety wielkiego poświęcenia ze względu 
na podwójne obowiązki: pracy wychowawczej i zarob-
kowej. Obowiązki te nie mogą jednak być pretekstem 
ostrych słów, płacenia złem za zło, złego humoru czy 
rozgniewanej twarzy. Pogoda i życzliwy uśmiech, wy-
rozumiałość, cierpliwość i spokój są często bardziej 
skuteczne niż racje poparte wieloma argumentami. 
I tutaj Matka Boża winna być wzorem, siłą i mocą. 
Kobieta musi zawsze pamiętać o zadaniu, jakie wy-
znaczył sam Stwórca. Być pomocą w każdej chwili i 
w każdej sytuacji na wzór pomocy, jaką dał swojemu 
Synowi Ojciec niebieski w Służebnicy Pańskiej, Maryi. 
Pomagać wszędzie i zawsze. W domu rodzinnym, w 
pracy zawodowej, w kościele, na ulicy, w sklepie – gdzie 
się tylko da, bo wszędzie człowiek czeka na kobiecą, 
macierzyńską dobroć i pomoc. Pomagać mężowi, 
dzieciom, wnukom, starym rodzicom, dalszej rodzi-
nie, sąsiadom, kolegom i koleżankom naszych dzieci, 
znajomym i ludziom nieznanym, biednym, samotnym 
i stęsknionym za czyjąś życzliwością,
usłużnością, dobrym czynem, słowem, uśmiechem, 
radą pociechą czy życzliwym spojrzeniem. Pomagać 
apostolstwem, głoszeniem i przybliżaniem Chrystusa 
ludziom, którzy tego potrzebują. Pomagać modlitwą 
i ofiarą za wszystkich potrzebujących, za Kościół w 
naszej Ojczyźnie, za naród i za młodzież polską, aby 
dochowała wierności  Bogu i wytrwała w wierze Chry-
stusowej. Pomagać Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej, 
zwłaszcza w zachowaniu zagrożonego pokoju na 
świecie, który rodzi się z pokoju serc i z pokoju ognisk 
rodzinnych.  - 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

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie 
wizyty duszpasterskiej 2018: 
Kosa Dalicja Stanisław,Sejny, 1 Maja 
Nieszczerzewscy Katarzyna Leonard,Sejny, 1 Maja 
Żukowska Janina,Sejny, 1 Maja 
Węgrzyk Małgorzata Dominik,Sejny, 1 Maja 
Delniccy Beata Piotr,Sejny, 1 Maja 
Majewscy Halina Rajmund,Sejny, 1 Maja 
Kaufman Justyna Paweł,Sejny, 1 Maja 
Miszkiel Barbara Józef,Sejny, 1 Maja 
Aleksa Alicja Waldemar,Sejny, 1 Maja 
Wróblewska Krystyna,Sejny, 1 Maja 
Sojka Regina Marian,Sejny, 1 Maja 
Szkarnulis Jan,Sejny, Piłsudskiego 
Ogurkis Danuta Józef,Sejny, Piłsudskiego 
Borodziuk Wioletta Bogusław,Sejny, Piłsudskiego 
Pachuccy Jadwiga Kazimierz,Sejny, Piłsudskiego 
Klucznik Małgorzata Wojciech,Sejny, Piłsudskiego 
Krutul Anna,Sejny, Pogodna
Fidrych Urszula Bogdan,Sejny, Pogodna
Kamińscy Teresa Ryszard,Sejny, Pogodna
Miszkiel Barbara Piotr,Sejny, Pogodna

Zapowiedzi 
 przedślubne:

UAntoni Jakubowski, Żegary 
 (l. 79)  zm. 18/02/2018
UKrzysztof Naruszewicz, Sejny 
 (l. 40)  zm. 20/02/2018

Stanisław Kunicki, wdowiec, Sejny i Danuta An-
dzel, wdowa, Sejny, oboje Parafia tutejsza.

Przemysław Fejfer, kawaler, Kielczany i Żaneta Woj-
ciechowska, panna, Iwanówka, oboje Parafia tut.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Jakubowscy Justyna Paweł,Sejny, Pogodna
Miszkiel Maria Stanisław,Sejny, Pogodna
Jatkowscy Monika Paweł,Sejny, Pogodna
Poszwa Kinga Tomasz,Sejny, Pogodna
Turowska Agnieszka,Sejny, Pogodna
Nowak Joanna Łukasz,Sejny, Powst. Sejneńskich
Kozłowscy Jadwiga Kazimierz,Sejny, Powst.Sejneńskich
Milewska Eugenia,Sejny, Powstańców Sejneńskich 
Sewastynowicz Agnieszka Michał,Sejny, Powst.Sejn.
Staśkiel Alicja Andrzej,Sejny, Młynarska 
Krakowscy Alicja Antoni,Sejny, Wileńska 
Gryguć Marta Stanisław,Sejny, Wileńska 
Wiżlańscy Barbara Andrzej,Sejny, Wileńska 
Nowalska Donata,Sejny, Wileńska 
Konsul Stankevic Vaclav,Sejny, Wileńska 
Paciukanis Romualda Stanisław,Sejny, Wileńska 
Grygucis Teresa Józef,Sejny, Wileńska 
Pieczulis Anna Józef,Sejny, Wileńska 
Krywanis Małgorzata Tadeusz,Sejny, Wileńska 
Mackiewicz Katarzyna Zbigniew,Sejny, Wileńska
Kubylis Arwidas,Sejny, Wileńska 
Zaborowska Danuta,Sejny, Wileńska 
Grabowski Mirosław,Sejny, Piłsudskiego 
Woźniakowscy Marta Dariusz,Sejny, Piłsudskiego 
Glińscy Aniela Jan,Sejny, Piłsudskiego 
Razarenkow Marta,Sejny, Piłsudskiego 
Wołągiewicz Maria Stanisław,Sejny, Młynarska 
Wołongiewicz Danuta Andrzej,Sejny, Młynarska 
Zielińscy Renata Andrzej,Sejny, Młynarska 
Ogórkis Zyta,Sejny, Młynarska 
Turowicz Agnieszka Andrzej,Sejny, Młynarska 
Oskroba Wanda Dariusz,Sejny, Młynarska 
Pawlukowscy Zofia Marian,Sejny, Młynarska 
Szturgulewscy Ewa Andrzej,Sejny, Młynarska 
Popiel Irena Grzegorz,Sejny, Młynarska 
Zianowicz Alicja Czesław,Sejny, Nowa 
Szruba Janina Wacław,Sejny, Emilii Plater 
Jakubowscy Janina Wacław,Sejny, Łąkowa 
Ogórkis Danuta Witt,Sejny, Łąkowa 
Milewska Weronika,Sejny, Łąkowa 
Zdancewicz Barbara Ireneusz,Sejny, Łąkowa 
Zdancewicz Iwona Radosław,Sejny, Łąkowa 
Szwarc Biruta,Sejny, Łąkowa 
Lewończyk Teresa Dariusz,Sejny, Łąkowa 
Matulewicz Danuta Józef,Sejny, Łąkowa 
Krakowscy Teresa Piotr,Sejny, Łąkowa 
Szyryńscy Krystyna Andrzej,Gryszkańce 
Lewczuk Agnieszka Andrzej,Gryszkańce 
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INTENCJE MSZALNE  04 - 18.03.2018
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
KRASNOWO: +Jan Gaus (9mc)
17:30 +Henryk Draugialis (4 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 5 marca 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr28)
08:00 +Franciszek Kamiński (6mc)
08:00 +Emilia Kamińska i rodzice
08:00 +Bożena Nowacka (18 rocz.)
  +Julia Jagłowska (2mc)
08:00 +Lechosław Auron
17:30 +Zofia Krajewska (10mc) 
17:30 +Władysława Miszkiel (15 rocz.)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr16)
WTOREK, 6 marca 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr29)
08:00 +Helena Rekus (11mc)
08:00 +z rodz. Andruszkiewiczów i Leończyków
08:00 O Boże błog., opiekę MB i zdrowie dla Anny i 

całej rodziny
17:30 +Alina Ogórkis (5 mc)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr17)
17:30 +Mieczysław Moroz  
ŚRODA, 7 marca 2018
06:30 +Henryk Dobuszyński (gr30)
08:00 +Andrzej Łabanowski  
08:00 +Grażyna +Wiesław +Józef z rodz. Wowaków
08:00 +Stanisława +Danuta +Adam  z rodz. Deców 

+Zofia +Wacław Safiejko +Jerzy Staszewski
17:30 +Witold Durtan (6 mc)
17:30 +Dariusz Jankowski (1 rocz.) 
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr18) 
17:30 +Józef  (9 rocz.) i  z rodz. Linkiewiczów
CZWARTEK, 8 marca 2018 
06:30 +Remigiusz Leończyk (2 rocz.)
08:00 +Józef Rutkowski +Jadwiga Wojnowska (3 rocz.)
08:00 +Aleksandra +Józef i z rodz. Sosnowskich
08:00  +Antoni Pachutko (3 mc)
17:30 +Tomasz Harackiewicz (4mc)
17:30 +Zofia Sawicka (3mc)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr19)
PIĄTEK, 9 marca 2018
06:30 +Jadwiga +Józef +Piotr +Lech
08:00 +Wojciech Klimasara (9mc)
08:00 +Marianna Romanowska (m-c od pogrzebu)
08:30  egzekwie: +Józef Sienkiewicz (1 rocz.)
17:30 +Rafał Rupiński
17:30 +Franciszek Szruba (31 rocz.)
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr20)

SOBOTA, 10 marca 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Szymona 

w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Janina (11mc) +Antoni +Marianna Pachuccy 

+Aleksander +Helena Letkiewicz
08:00 +Zofia Wodecka (7mc)
08:00 +Wincenty +Lucyna +Helena
  z rodz. Stankiewiczów
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr7)  
17:30 +Stanisława Bołtralik (10mc)
17:30 +Czesław Dąbrowski (10 rocz.)
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 11 marca 2018 

REKOLEKCJE
07:00 +Jadwiga +Leonard +Janusz Obuchowscy 

+Halina Błaszczak
08:30 +Stefania Czakis (11mc)
10:00 +Paweł +Witold +Franciszek +Elżbieta 
 z r. Koneszko
11:30 Za parafian
13:00 LT 
KRASNOWO 13:00 +Stanisław Łobik (5mc)
17:30 +Bronisław (3 rocz.) i z r. Laskowskich
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr22)
PONIEDZIAŁEK, 12 marca 2018 REKOLEKCJE
06:30 +Janina Pietkiewicz (gr23)
10:00 +Józef Grzybowski (21 rocz.)
13:00 LT:
17:30 +Adolf Jarzębowicz (5 rocz.) i rodzice
17:30 +Henryk Szumski (9mc)
WTOREK, 13 marca 2018 REKOLEKCJE
06:30 +Maria +Piotr Janiszewscy 
 +Stanisław Wojciechowski
10:00 +Krystyna i z r. Rutkowskich +Natalia 
 i z r. Myszczyńskich 
10:00  +Ireneusz luczyński (9 rocz.) i rodzice
10:00 +Janina Pietkiewicz (gr24)
13:00 LT:
17:30 +Zenon Gober (10 rocz.)
17:30 +Krystyna Andruczyk
ŚRODA, 14 marca 2018 REKOLEKCJE
06:30 +Romuald +Celina +Waldemar +Jerzy 
 +Tadeusz +Andrzej z r. Majewskich
08:30 +Fabian Andruszkiewicz (1 rocz.) i rodzice
10:00 +Henryk (9 rocz.) +Jakub z r. Ślusarczyków
11:30 +Janina Gniazdowska (4mc)
Krasnowo: 13:30
17:30 +Bożena Nowacka i rodzice
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr25)
CZWARTEK, 15 marca 2018 
06:30 +Janina Pietkiewicz (gr26)
08:00 +Zofia Malinowska (18 rocz.) 
08:00 +Czesława Szyłak (24 rocz.) +Wacław (18 rocz.)
08:00 +Dorota Zaborowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bożeny 

Gryguć z okazji imienin
17:30 +Edmund Maślak (9mc)
17:30 +Henryk Makarewicz (5mc)
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PIĄTEK, 16 marca 2018 
06:30 +Marian Namiotko (25 rocz.)
08:00  +Regina Andrejczyk (6 rocz.)
08:00 +Tadeusz Adamowicz (3mc) 
08:00 +Ks. Henryk (18 rocz.) +Wacław +Marian 
 +Petronela +Wacław z r. Kwaterskich
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa +Feliks 
 z r. Jastrzębskich
17:30 +Andrzej Palewicz (22 rocz.)
17:30 +Józef i z r. Polensów i Ziniewiczów
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr27)
SOBOTA, 17 marca 2018 
06:30 +Janina Pietkiewicz (gr28)
08:00 +Adam Wowak (1 rocz.)
08:00 +Anna +Józef Tomkiewicz i rodzice
08:00 +Sabina Nicewicz (1 rocz.)

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-
wie dla Oliwii i Igi i rodziny

17:30 O błog. Boże, opiekę MB w życiu i posłudze 
kapłańskiej dla Proboszcza w dniu imienin

17:30 +Helena +Józef +Janina +Ryszard +Anna 
+Wincenty +Józef +Lech z r. Chmielewskich i 
Ołów

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 18 marca 2018
07:00 +Henryk +Dariusz i z r. Namiotko
08:30 +Józef +Józef i z r. Fidrychów +Józef i z r. Am-

brosiewiczów
10:00 +Marianna Chmielewska (4 rocz.)
Żegary LT: +Antoni Jakubowski (miesiąc od pogrzebu)
11:30 Za parafian 
13:00LT 
KRASNOWO: 
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr29)
17:30 +Janina +Stefan Wichert

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać ra-

dykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka 
Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę 
krzyżową w piątek o godz. 16.00 dla dzieci i modzieży; godz. 17.00 dla wszystkich, a po Mszy wieczornej 

w języku litewskim i na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00. 

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby 
te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to 

będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i 
śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Zadbajmy 
o udział w rekolekcjach wielkopostnych, które będą od 11 do 14 marca. Ich program jest w Siewcy. Po-
prowadzi je ks. dr Ryszard Sawicki, vicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej. Przygotujmy się też do dobrego 
przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym 
obowiązkiem. Rodziców prosimy, aby zadbać o udział w rekolekcjach przez dzieci i młodzież, przycho-
dzą oni na rekolekcje ze szkoły. Zatroszczmy się o to, przypomnijmy, porozmawiajmy o rekolekcjach z 
młodzieżą, aby i ona poważnie potraktowała ten czas na odnowę duchową. Sami też zadbajmy o udział 
w rekolekcjach, będą też nauki stanowe, warto z nich skorzystać. 

W czasie rekolekcji, w niedzielę wieczorem powitamy w naszej bazylice relikwie św. Stanisława Kostki, 
patrona naszych dzieci i młodzieży, które od Sejn rozpoczną peregrynację w Diecezji Ełckiej. Dlatego 

tak ważne jest, aby modzi zgromadzili się w niedzielny wieczór w bazylice wokół św. Stanisława prosząc 
go o poprowadzenie nas drogą do Boga. Mimo, że żył w odległym czasie, jego postawa wytrwała i wier-
ność zasadom jest wciąż aktualna. W poniedziałek do południa relikwie św. Stanisława będą jeszcze w w 
bazylice, tak więc będziemy prosić tego wielkiego świętego polskiego patrona o towarzyszenie modym 
,ale także i dorosłym w tej drodze życia chrześcijańskiego. 

We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca 
Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej Parafii, na przeprowadzone do-
tychczas 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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KOŁO MISYJNE DZIECI
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Jest to wspólnota należąca do Papieskich Dzieł Misyjnych. Założycielem był bp Karol de Forbin-Janson. Otrzy-
mał on informacje o biedzie i cierpiących dzieciach w Chinach. Wówczas do pomocy w ich ratowaniu zaprosił 

swoich najmłodszych rodaków. I w ten sposób, w roku 1843, powstało Stowarzyszenie Świętego Dziecięctwa 
Pana Jezusa. To Dzieło wspierało ewangelizację, wychowanie i ratowanie chińskich dzieci. Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci, pozostając wierne intencjom Założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości 
do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej, jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło 
stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Pana Jezusa. Na 
pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli pomoc przez modlitwę, wyrzeczenia, świadectwo życia 
i dobre uczynki. Niezbędna jest także pomoc materialna.
W naszej parafii próbowaliśmy założyć Koło Misyjne w 2016 roku. Jak zawsze początki były ciężkie. Działaniami 
misyjnymi w naszej parafii zajmowała się młodzież i dzieci, należące do KSM czy scholi dziecięcej. Uświadomiliśmy 

sobie zatem, że najpierw wśród parafian – także tych najmłodszych należało pobudzić ducha misyjnego, dopiero 
później można było coś tworzyć.  Przeprowadziliśmy takie akcje jak Kolędnicy Misyjni, Orszak Trzech Króli, modli-
twa za misje w pierwsze piątki miesiąca, ofiara od dzieci pierwszokomunijnych, spotkania z misjonarzami w Ełku 
podczas Dnia Dziecka, Pączek dla Afryki.   Pod koniec 2017 roku, zawiązała się wspólnota 11 dzieci, które bardzo 
zainteresowały się tematem misji i pomocą dzieciom z krajów misyjnych. Jest to najmłodsza wspólnota działająca 
przy naszej parafii. Jej opiekunem jest ks. Kamil. Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym raz 
w miesiącu (zazwyczaj III sobota m-ca o 11:15 w Domu Parafialnym), a w pierwsze piątki miesiąca na Mszy Św. 
Ponadto bierzemy udział w akcjach mających na celu pomoc misjom. Również zgłębiamy swoją wiedzę czytając 
czasopismo „Świat misyjny”. W dniu 25 lutego br. dzieci  uroczystym obrzędem zostały włączone do Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci, otrzymały krzyże misyjne i Boże błogosławieństwo na trud apostolstwa misyjnego.
Zapraszamy kolejne dzieci o wielkim sercu do wstąpienia w Koło Misyjne Dzieci, gdyż na mocy chrztu świętego 
każdy z nas jest misjonarzem, niezależnie od wieku czy swoich obowiązków.   - ks. Kamil Borys -
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
11 - 14.03.2018 r.

Myśl przewodnia:  Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 11 marca 2018 r.
07.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 – Krasnowo (kaplica dojazdowa)
13.00 - Msza św. w języku litewskim
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
PONIEDZIAŁEK – 12.03.2018 r. 
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
10:00 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.)
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet
WTOREK – 13.03.2018 r.  
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci (nabożeństwo pokutne i spowiedź)
10:00 - Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych (sakrament namaszczenia)
11:30 - Spotkanie dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.) – naboż. pokutne i spowiedź
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn
ŚRODA – 14.03.2018 r.  
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Msza św. z udziałem dzieci
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Msza św. z udziałem młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.)
13:30 KRASNOWO: Msza św. z kazaniem (dzieci ze Szkoły w Krasnowie) 
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Sakrament pokuty: codziennie na pół godziny przed Mszą św.
Rekolekcje prowadzi ks. dr Ryszard Sawicki - wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej.  
Prosimy wszystkich już dziś o modlitwę za księdza rekolekcjonistę, za siebie  i za wszystkich którzy podejmą 
się trudu odprawienia rekolekcji.
Chorych i starszych, ktrych nie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca i którzy nie mogą w żaden sposób 
uczestniczyć z nami w rekolekcjach w kościele, odwiedzimy w sobotę, 24 marca w godzinach przedpoudnio-
wych. Adresy tych osób prosimy zgłaszać w zakrystii.


