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WIERZĘ ...
WIARA RELIGIJNA JEST „TEOPATIĄ”

T

o, co nam się zdarza w różnych sytuacjach życiowych, zyskuje szczególną intensywność w zakresie
wiary chrześcijańskiej. W dziejach chrześcijaństwa, nie wyłączając naszych dni, nieprzeliczone rzesze
osób doznawały w swym życiu takiej mocy Bożego objawienia. Uwierzyły one Bogu od początku do
końca, bez wątpliwości, z taką determinacją, jaką
można wytłumaczyć jedynie religijnym doświadczeniem (pasją). Do wiary nie prowadzi nagromadzenie tekstów biblijnych ani wypracowanych na
ich podłożu dowodów; jest to dzieło prawdy, która
nas opanowuje, sprawiając, że „dzięki samej łasce”
wierzymy w to, co ta prawda nam objawia.
Jezus powiedział z jasnością: Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał
(J 6,44). On też oświadczył Piotrowi: Błogosławiony
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci
tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt
16,17). Wiara jest błogosławieństwem, szczęściem,
pasją wznieconą przez Boga. Nie jest zdobyczą ludzkiego wysiłku, lecz nader często nagrodą łaski udzieloną temu, kto ofiarnie szuka.
Tylko ten, kto odczuwa w swoim wnętrzu obecność tej absolutnej prawdy, może w jej świetle zrozumieć
to, co mówi Ewangelia, i pojąć słowo Boże. Z wiarą sprawa ma się tak samo, jak z miłością: prawdziwie
kocha tylko ten, kto czuje się ogarnięty przez uprzedzającą miłość, nie zaś ten, kto doszedł do tego stanu
dzięki argumentom. Bożą prawdę oznajmiono wierzącym: kto przyjmuje Syna, przyjmuje również Ojca.
Dlatego każdy wierzących odczuwa prawdę, która wzywa go w jego wnętrzu, i czuje, że musi dochować
wierności temu, co w głębi serca usłyszał.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
18 marca J 12, 20 – 23 Jezus przyciągnął mnie do siebie. Jak żywe we mnie jest to doświadczenie wiary? Pragnienie mojego serca, aby być jeszcze bliżej Niego. Tylko dla Niego. Tego, który
z mego powodu umarł, abym ja miał życie. Jeśli te słowa jeszcze do mnie nie przemawiają, trzeba
mi wołać: Stwórz, o mój Boże we mnie serce czyste.
23 marca J 10, 31 – 42 Wierzyć dziełom, których dokonuje Jezus. Trwać w nauce, która
przekazywana jest przez Jezusa po dziś dzień w Kościele. Stawać się uczestnikiem znaków,
które czyni Jezus przez sakramenty Kościoła. Nieść w sobie doświadczenie tego, ze zostaliśmy
wysłuchani przez Boga.
25 marca Mk 11, 1 – 10 Jakim okażę się człowiekiem? Tym, który rzuca palmy z radosnym
okrzykiem – hosanna, a później tym samym, który będzie krzyczał: na krzyż! Tym który Go zdradzi?
Wyprze się Go? Czy takim, który do końca pozostanie z Jezusem aż po krzyż?
29 marca J 13, 1 – 15 Jezus który do końca umiłował tych, których nazywa swoimi. To mam
być ja. Jezus, który służy, umywa uczniom nogi. I wzywa nas do tego, byśmy tak samo czynili.
Eucharystia, która jest uobecnieniem tych zbawczych dni, wyraża miłość Boga do człowieka i
do niej wzywa.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU – 18 marca 2018
śród tych, którzy przybyli, aby
oddać pokłon Bogu w
czasie święta, byli też
J 12, 20-33
niektórzy Grecy. Oni
więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go,
mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł
i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i
powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź:
«Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze,
zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon
obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi
służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała
lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od
tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę
godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się
głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący
tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili:
«Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos
ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz
władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią
miał umrzeć.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
ezus zapowiada swoją śmierć. Jego śmierć jest rękojmią życia, jest źródłem życia dla nas wszystkich.
Przedwieczny Ojciec postanowił tę śmierć w porządku
łaski i zbawienia, tak jak w porządku natury postanowiona jest śmierć ziarna pszenicy w ziemi, ażeby mógł
ukazać się kłos przynoszący obfity plon. Tym plonem,
który staje się chlebem codziennym, żywi się potem
człowiek. Także ofiara, jaka dokonała się w śmierci Chrystusa, stała się pokarmem naszych dusz pod postaciami
chleba. Przygotujmy się na przeżywanie Wielkiego Tygodnia, Triduum Sacrum, Śmierci i Zmartwychwstania..
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NIEDZIELA PALMOWA – 25 marca 2018

G

dy się zbliżali do
Jerozolimy, do
Betfage i Betanii na
Mk 11,1-10
Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród
swoich uczniów i
rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a
zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane
oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał.
Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was
kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go
potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem». Poszli i
znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali
ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni
zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili
im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili
na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś
słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte
na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy
szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony Ten,
który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione
królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi.
Hosanna na wysokościach!»
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
iedziela Palmowa jest jakby świątecznie przystrojoną bramą, wprowadzającą nas w Wielki Tydzień.
Patrząc na ten dzień w perspektywie duchowości
liturgicznej, możemy dostrzec, że jest on poniekąd
stale obecny w każdej liturgii eucharystycznej. Tak
bowiem jak w swoim czasie stał się progiem wydarzeń
tygodnia Chrystusowej paschy, tak stale stanowi próg
tajemnicy eucharystycznej. Więcej: próg samej liturgii.
W momencie, w którym przekraczamy ten próg, wchodzimy w samo centrum Mysterium fidei. To misterium
„zawsze i na każdym miejscu” sprawuje i spełnia sam
Chrystus przez posługę kapłana – szafarza Eucharystii.
Chrystus, najwyższy i wieczny Kapłan, przychodzi do
Jerozolimy, aby tu spełnić swoją jedyną ofiarę, ofiarę
Nowego Przymierza: Naprzód jako sakrament w czasie
Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek; z kolei jako
odkupieńczą rzeczywistość Kalwarii. Homilia 31 III 1996
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

KAPLICA MATKI BOŻEJ SEJNEŃSKIEJ

W

latach 1872 – 1893 biskupem diecezji sejneńskiej był bp Piotr Lubicz Wierzbowski, miał gorącą
miłość do Matki Boskiej Sejneńskiej i szeroko rozpowszechnionej czci, jaką Ją darzono za doznane
łaski. W roku 1881 zbudował kaplicę z wejściem od prawej bocznej nawy kościoła o wymiarach 11 x 7m.
Kaplica została wyposażona w jednokondygnacyjny, trójosiowy, murowany ołtarz w stylu renesansu.
W polu ołtarza zbudowano wnękę, w której w roku 1882 umieszczono figurę Matki Boskiej Sejneńskiej,
przenosząc ją z wnęki ołtarza głównego. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się obraz św. Jerzego zabijającego
smoka, obraz stanowił element ołtarza głównego (w wyższej kondygnacji), sprzed rozbudowy kościoła. Po
bokach ołtarza stoją dwie figury: św. Jana Ewangelisty i św. Józefa o wysokości 150 cm. Na suficie kaplicy
są polichromie z wyobrażeniem biblijnego uciszenia burzy na morzu oraz wiązany monogram „Maryja”.
W 1906 roku w ołtarzu kaplicy powiększono tabernakulum i przeniesiono tu Najświętszy Sakrament.
Kaplica do 1925 roku, do zniesienia diecezji była Sanctissimum katedry, czyli miejscem przechowywania
Najświętszego Sakramentu.
Pod posadzką kaplicy spoczywają doczesne szczątki dwóch biskupów sejneńskich. Po lewej stronie jest
nagrobek wykonany z kanaryjskiego, białego marmuru i przedstawia biskupa Piotra Lubicza Wierzbowskiego, modlącego się na klęczniku. Był najdłużej posługującym w Sejnach biskupem – ponad 20 lat. Na
prawej ścianie jest tablica nagrobna informująca o miejscu wiecznego spoczynku biskupa Antoniego
Baranowskiego (biskupa sejneńskiego w latach 1897-1902). Bp Antoni Baranowski jest ważną postacią
dla braci Litwinów, był poetą, tłumaczem Pisma Świętego na język litewski, dlatego pod tablicą nagrobną
pierwotną znajduje się tablica w języku litewskim. Na obu bocznych ścianach kaplicy umieszczone są
oszklone gabloty, w których znajdują się liczne wota i dary dziękczynne. W prawej gablocie, w jej środkowej części widoczne są dwie sukienki ozdobne: z lewej strony srebrno-złota – która zdobiła obraz św.
Wincentego Ferreriusza. Sukienka zdjęta z obrazu w 1967 roku. Po prawej – sukienka srebrna, dwuczęściowa, która w okresie od 1720 do 1930 roku okrywała figurę Matki Boskiej Sejneńskiej. W roku 1976 u
wejścia do kaplicy założono ozdobną kratę z podwójnymi drzwiami. U wejścia do kaplicy umieszczone
są tablice: po lewej stronie jubileuszowa na pamiątkę 100-lecia istnienia diecezji augustowskiej czyli
sejneńskiej (1818-1918), a po prawej na pamiątkę ślubów jasnogórskich

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 18 marca 2018
Słowo Boże: Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33
PONIEDZIAŁEK, 19 marca Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Świętego
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5.12-16; Rz 4,13-22; Łk 2,41-51
WTOREK, 20 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 8,21-30
ŚRODA, 21 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-95; J 8,31-42
CZWARTEK, 22 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 17,3-9; J 8,51-59
PIĄTEK, 23 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42
SOBOTA, 24 marca Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 37,21-28; J 11,45-57
Narodowy Dzień Życia
NIEDZIELA PALMOWA, 25 marca 2018
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mk 14,1-15,47
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PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO TYGODNIA, 26 marca Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA, 27 marca
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA, 28 marca
Słowo Boże: Iz 50,4-9; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK, 29 marca
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Msza Wieczerzy Pańskiej:
Wj 12,1-14; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 30 marca
Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
WIELKA SOBOTA, 31 marca
Wigilia Paschalna:
Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1; Iz 54,4-14;
Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-28;
Rz 6,3-11; Mt 28,1-10
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak dobrze przeżyć
Triduum Paschalne ?
T

o proste! Trzeba być do niego odpowiednio przygotowanym i mieć odpowiednio dużo czasu, kiedy
już nadejdzie. Tak więc dobrze zorganizowany katolik powinien uporać się do wieczoru Wielkiego
Czwartku z wszelkiego rodzaju przygotowaniami do Świąt, typu: pranie, sprzątanie, mycie okien, zakupy
i pieczenie. Inaczej jesteśmy podobni do mieszkańców Jerozolimy z tamtej wiosny, kiedy umarł Jezus,
którzy jak sam powiedział „nie poznali czasu swego nawiedzenia”. Oto kiedy na wzgórzu poza miastem
umierał na krzyżu Zbawiciel, Ten na którego przez całe wieki czekali i bez którego odkupieńczej śmierci
życie człowieka nie ma ostatecznego sensu, mieszkańcy Jerozolimy zajęci byli przygotowaniem do
świąt. Zabijali w świątyni baranki, targowali się na straganach, uprzątali domy z chlebowego kwasu.
To paradoks, ale z motywów religijnych nie byli przy Bogu w najważniejszej chwili. Tak jest trochę i z
nami, jeżeli podczas Triduum nie mamy czasu na udział w liturgii i osobistą modlitwę. Przecież te Święta, jedyne ważne w naszej religii, polegają na uczestniczeniu w męce Jezusa, Jego konaniu i śmierci,
wreszcie czuwaniu przy grobie, aby mieć udział w darach, które przynosi zmartwychwstały Zwycięzca.
Inaczej cała ta świąteczna wrzawa nie ma sensu. Często zachowujemy się irracjonalnie. Uczestniczymy
w rekolekcjach wielkopostnych po to, aby przygotować się do Triduum Paschalnego, a potem, kiedy
ono nadejdzie, rezygnujemy z powodu braku czasu. Toteż i sama spowiedź musi odbyć się wcześniej.
Niech nas nie dziwią i nie denerwują puste konfesjonały w czasie wielkanocnej liturgii. Kapłan też ma
prawo do udziału w nabożeństwach i do modlitwy. (...) Są to najważniejsze trzy dni w roku, z którymi
nawet nie można porównywać innych świąt. Podczas nich dokonuje się dramatyczne wypełnienie
woli Ojca przez Jego Syna. Ten Syn chce, aby w „godzinie”, dla której przecież przyszedł, byli z Nim
ci, których wybrał, obdarował wiarą i obietnicami, nazwał przyjaciółmi. Ale kiedy ma przejść przez
okrutną mękę i wejść w otchłań śmierci, chce mieć przy sobie tylko przyjaciół, a nie najemników. Stąd
na liturgii Triduum Paschalnego nie ma miejsca dla tych, którzy przyszliby przymuszeni przykazaniem.
Tam jest miejsce tylko dla przyjaciół, bo ci przychodzą powodowani miłością, a nie jakimś nakazem.
Jeśli ktoś chce pozostać na poziomie sankcji to wystarczy, że pójdzie na Mszę św. tylko w Niedzielę
Zmartwychwstania. Ale komuś takiemu bardzo współczuję.
Postawi się przecież poza wszystkimi ważnymi wydarzeniami. Kiedy przyjdzie w dzień Wielkiej Niedzieli
będzie już po wszystkim. Jeszcze raz przegapi to, co najważniejsze i najpiękniejsze w tej religii.
ks. dr Mateusz Matuszewski
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KIM JEST
JEZUS CH
Z nauczania Papieża
Franciszka

BÓG NIE MOŻE BYĆ BEZ
CZŁOWIEKA
Było coś pociągającego w modlitwie Jezusa, tak
bardzo pociągającego, że pewnego dnia uczniowie
poprosili, by ich w nią wprowadził. Epizod ten znajduje si,e w Ewangelii Łukasza, który jest ewangelistą
najlepiej dokumentującym tajemnice Chrystusa
«modlącego się»: Pan się modlił. Uczniów Jezusa
uderzał fakt, że On, zwłaszcza rano i wieczorem,
szukał samotności i «pogrążał się» w modlitwie.
Dlatego pewnego dnia poprosili Go, by ich również
nauczył się modlić (Łk II, I).
I wówczas Jezus powierza modlitwę, która stała
się modlitwą chrześcijańską par excelance: «Ojcze
nasz». Prawdę mówiąc, Łukasz, w porównaniu z
wersją Mateusza, przekazuje nam modlitwę prostego wezwania: «Ojcze» .
Cała tajemnica modlitwy chrześcijańskiej zawiera
się w tym słowie: trzeba mieć odwagę nazywać
Boga imieniem Ojciec. Potwierdza to też liturgia,
kiedy wzywając nas do wspólnego odmawiania
modlitwy Jezusa, posługuje się wyrażeniem «ośmielamy się mówić».
Nazywanie Boga imieniem «Ojciec» nie jest absolutnie rzeczą oczywistą. Bylibyśmy skłonni używać
tytułów wznioślejszych, które zdają się szanować
Jego transcendencję. Natomiast wzywanie Go jako
«Ojca» stawia nas w relacji zażyłości z Nim, jako
dziecko, które zwraca się do swojego taty, wiedząc,
że jest przez niego kochane i otaczane opieką. Jest
to wielka rewolucja, której chrześcijaństwo dokonuje w psychologii religijnej człowieka. Tajemnica
Boga, która od zawsze nas fascynuje i sprawia, że
czujemy się mali, nie budzi już jednak lęku, nie przytłacza nas, nie rodzi niepokoju. Jest to rewolucja
trudna do przyjęcia dla naszego ludzkiego umysłu.
Lecz Jezus objawia nam, że Bóg jest Ojcem dobrym,
i mówi «nie lękajcie się!».
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Od środy Popielcowej weszliśmy w okres Wielkiego Postu, czasu, w którym mamy przygotować
się do obchodu Zmartwychwstania Pańskiego.
Trzeba nam wrócić do Chrztu i pełnienia uczynków pokuty. Nade wszystko jednak, każdy z nas
powinien odpowiedzieć na pytanie: Kim jest dla
mnie Jezus Chrystus? Czy uważam Go za swojego
Zbawcę, Pana i Drogę do Ojca?
JEZUS JEST MOIM ZBAWCĄ
Odniósł zwycięstwo nad śmiercią, nad szatanem,
nad pychą. Czy wierzę w to, że jest moim Zbawicielem? Każdy z nas tonie w ciemnościach. Jezus
posiada moc rozpraszania ciemności grzechu. Nasze
serce potrzebuje wyzwolenia. Jakże często zamykamy się w sobie. A przecież Bóg stworzył nasze serce
na obraz i podobieństwo swoje, zdolne kochać tak
jak On. A może tę miłość zamieniłem w egoizm,
nienawiść, zazdrość, kłótliwość, nieufność? Jezus
przyszedł ratować w nas miłość i uzdrowić ją. Dlatego prosimy: „Jezu daj nam serce nowe, daj nam
nowego ducha. Przeniknij nasze codzienne życie”.
JEZUS JEST MOIM PANEM
Czy przyjąłem Jezusa jako Pana mego życia? To
uznanie idzie bardzo daleko. Ja już do siebie nie
należę, nie rozporządzam sobą. On jest Panem
mego serca: mam kochać jak On kocha. Jest Panem mego rozumu. Jest panem mego codziennego
życia, mego czasu, mojej aktywności lub słabości,
moich pieniędzy, mojego wypoczynku, mojego
cierpienia. Wszystko jest Mu poddane. Ale ten Pan
nie działa jak władcy ziemscy. On szuka naszej miłości. Jeśli uznamy Go Panem naszego życiia, nasze
człowieczeństwo będzie pełniejsze.
JEZUS JEST DROGĄ DO OJCA
Jezus w mocy Ducha Świętego prowadzi nas do
odkrycia tej wspaniałej prawdy, jaką jest Trójca Przenajświętsza. Jezus Pan, Jezus Zbawca – pozwala nam
odkryć prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem. Święty Paweł przypomina nam tę prawdę: Albowiem
wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami
Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by
się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha
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przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba,
Ojcze!” (Rz 8, 14-15).
Czy może być coś wspanialszego jak świadomość,
że jest kochający Ojciec Niebieski, który nigdy nie
opuści, nie zdradzi i zawsze przygarnie do siebie.
Jesteśmy grzeszni, chorzy, mamy serca poranione i
pragniemy uzdrowienia, przebaczenia, pojednania.
To wszystko może w nas uczynić Jezus – Zbawca
Pan, Pan i Droga do Ojca… Jest jednak jeden warunek otrzymania uzdrowienia i przebaczenia: sami
musimy być miłosierni. Przecież On tak powiedział:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią (Mt 5, 7).
Proponuję zakończyć to nasze rozważanie modlitwą
Siostry Faustyny:
Dopomóż mi Panie,
aby oczy moje były miłosierne,
bym nikogo nie podejrzewała
i nie sądziła według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to co piękne
w duszach bliźnich
i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie,
żeby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich,
ale dla każdego miała słowo
pociechy i pocieszenia.
Dopomóż mi, Panie,
aby serce moje było miłosierne,
żebym współczuła bliźnim w ich cierpieniach,
abym nigdy nie odmówiła serca nikomu
i szczerze przestawała nawet z tymi,
którzy mej dobroci nadużywać będą.
Jezu, przemień moje serce,
Bo Ty wszystko możesz.
Maryjo, Matko moja,
oddaję Ci duszę i ciało,
życie i śmierć moją
i to wszystko, co po niej nastąpi.
Wszystko składam w Twoje ręce,
Matko Jezusa i moja. Amen.
Ks. Czesław Podleski, Apostolstwo Chorych nr 3 1990

Nr 225/2018

STRAŻNIK
SKARBÓW
C

zerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła
już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością
poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także
dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało odkupiciela
jakim jest Kościół, a którego figurą i wzorem jest
Najświętsza Dziewica.
Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej „Redemptoris Custos” w duchu wielowiekowego kultu
św. Józefa, daje nam pod rozwagę kilka refleksji o
człowieku, któremu Bóg powierzył straż nad swymi
najcenniejszymi skarbami. Józef wraz z Maryją jest
pierwszym powiernikiem tajemnicy Boga żywego
i wraz z Maryją uczestniczy w szczytowym etapie
samo objawienia się Boga w Chrystusie. Mając przed
oczyma zapis ewangelistów: Mateusza i Łukasza,
można powiedzieć, że Józef jest pierwszym, który
uczestniczy w wierze Bogarodzicy.
Mamy wielu świętych i każdy z nich może być otaczany czcią. Szczególnym rysem św. Józefa jest ojcowskość. Wielu ludzi dając swoje świadectwa mówi
o swojej z nim bliskości. Zwracają się do niego jak do
ojca w różnych sprawach i są wysłuchani i zrozumieni, bo choć jest cichy to bardzo skuteczny i potężny.
Jest wzorem i patronem dla ojców, którzy dziś tak
często borykają się z różnymi problemami. Święty
Józef to szczególny opiekun rodzin. Był oczywiście
wybrany i umocniony przez Boga,ale wiele ryzykował przyjmując do siebie Maryję i nie swoje dziecko.
Podczas objawienia Matki Bożej w Fatimie w październiku 1917 roku dzieciom ukazał się św. Józef.
Opiekun Kościoła pragnie być bardziej znany i czczony w czasach ostatecznego zmagania. Pastuszkowie
widzieli postać św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, a św.
Józef błogosławił światu, czyniąc znak na kształt
krzyża. Papież Franciszek zainaugurował swój pontyfikat 19 marca we wspomnienie św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi panny i wiele razy mówił o
swojej wielkiej czci dla Patriarchy z Nazaretu. Ojciec
Święty w swoim stylu opowiadał, jak w trudnych
sprawach zapisuje intencje na karteczkach i przed
snem podsuwa św. Józefowi pod figurę.
Papież Pius XI nazwał św. Józefa obrońcą przed
grzechem niewiary, a Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, by w roku Świętego Józefa modlić się, aby
Polska była wierną chrześcijańskiemu powołaniu.
Św. Józef nigdy nie zostawia człowieka samego w
ciężkiej sytuacji, jeśli ktoś mu zaufa. Musimy mówić
o tym, bo w przekazie wiary, w krzewieniu kultu
potrzebne jest także świadectwo każdego z nas.
Wiara rodzi się ze słuchania. Każdy z nas jest dobry,
by wejść w relację ze św. Józefem.
				

- 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:
10/03/2018 Jakub Głembocki

Odeszli do wieczności:
UPiotr Wróblewski, Daniłowce
(l. 80) zm. 28/02/2018
UEugeniusz Romanowski, Sejny
(l. 86) zm. 03/03/2018
UJadwiga Kościelniak, Sejny DPS
(l. 67) zm. 03/03/2018
UJerzy Gilis, Sejny (l. 85) zm. 09/03/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Jagłowscy Dorota Dariusz,Gryszkańce
Cieślukowscy Irena Ryszard,Gryszkańce
Jarzębowicz Mieczysław,Gryszkańce
Andruszkiewicz Leokadia Kazimierz,Gryszkańce
Misiukanis Biruta Romuald,Gryszkańce
Sapiega Krystyna Stanisław,Gryszkańce
Chmielewscy Danuta Stanisław,Gryszkańce
Chmielewscy Anna Andrzej,Gryszkańce
Ołów Eugenia Zenon,Gryszkańce
Jodzis Zofia,Gryszkańce
Jarzębowicz Fabian,Gryszkańce
Jarzębowicz Marta Sebastian,Gryszkańce
Koneszko Czesław,Gryszkańce
Masłowscy Elżbieta Tomasz,Sejny, Łąkowa
Pokutko Barbara Robert,Sejny, Łąkowa
Buchowscy Danuta Grzegorz,Sejny, Łąkowa
Gaber Halina Jan,Sejny, Łąkowa
Luto Beneturda Marian,Sejny, Łąkowa
Ignatowicz Stanisława,Sejny, Łąkowa
Masłowska Renata,Sejny, Łąkowa
Dochód Halina Stanisław,Sejny, Łąkowa
Piliczewska Zenona,Sejny, Parkowa
Fiedorowicz Marianna Romuald,Sejny, Parkowa
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Zajkowscy Irena Jerzy,Sejny, Parkowa
Franiak Joanna Kazimierz,Sejny, Parkowa
Kaszuba Sandra Rafał,Sejny, Parkowa
Derdzikowska Eugenia,Sejny, Parkowa
Kondzielewska Barbara,Sejny, Parkowa
Nowalska Donata,Sejny, Wileńska
Maksimowicz Irena Witold,Rachelany
Klucznik Anna Stanisław,Rachelany
Wojdyła/ Rapczewska Anna Maciej,Rachelany
Maksimowicz Anna Jerzy,Rachelany
Maksimowicz Danuta Olgierd,Rachelany
Łostowscy Anna Witold,Ogrodniki
Łostowscy Helena Stanisław,Ogrodniki
Sienkiewicz Romuald,Ogrodniki
Budzińscy Waldemar Eugeniusz,Ogrodniki
Budzińscy Anna Józef,Ogrodniki
Zabłocki Jerzy,Ogrodniki
Witkowscy Ewa Wojciech,Ogrodniki
Janulewicz Biruta Witold,Ogrodniki
Malinowscy Maria Jan,Ogrodniki
Andruczyk Anna Wojciech,Skustele
Gryguć Anna Andrzej,Skustele
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele
Korzeniecka Halina,Łopuchowo
Paszkiewicz Irena Jarosław,Łopuchowo
Korzenieccy Jadwiga Henryk,Łopuchowo
Korzenieccy Renata Janusz,Łopuchowo
Żynda Grażyna Stanisław,Łopuchowo
Basiewicz Grażyna Marek,Łopuchowo
Szkarnulis Anna Czesław,Rynkojeziory
Keller Ewa Józef,Rynkojeziory
Baranowscy Jurata Kazimierz,Rynkojeziory
Paciukanis Aldona Witold,Rynkojeziory
Korzenieccy Danuta Czesław,Rynkojeziory
Masionis Danuta Olgierd,Rynkojeziory
Kosa Anna Dejwid,Rynkojeziory
Kosa Anna Antoni,Rynkojeziory
Chmielewscy Maria Józef,Jodeliszki
Skrypko Maria Romuald,Jodeliszki
Bobrowska Jagna,Jodeliszki
Woźnialis Danuta,Jodeliszki
Forencewicz Katarzyna Paweł,Jodeliszki
Palanis Natalia Olgierd,Jodeliszki
Ogórkis Anna Czesław,Jodeliszki
Ogórkis Aldona Czesław,Jodeliszki
Żyliński Józef,Jodeliszki
Nowikowscy Barbara Stanisław,Jodeliszki
Korzenieccy Danuta Józef,Jodeliszki
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 18.03 - 01.04.2018
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. Ambrosiewiczów
10:00 +Marianna Chmielewska (4 rocz.)
Żegary LT: +Antoni Jakubowski (m-c od pogrzebu)
11:30 Za parafian
13:00LT
KRASNOWO:
17:30 +Janina Pietkiewicz (gr29)
17:30 +Janina +Stefan Wichert
PONIEDZIAŁEK, 19 marca 2018
Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP
06:30 +Zofia +Józef Rutkowscy
06:30 +Janina Pietkiewicz (gr30)
08:00 +Józef Milewski
08:00 +Józef +Leokadia Jodango
08:00 +Józef Malinowski +Józef Tympalski
10:00 +Józef i rodzice
17:30 +Ryszard Miszkiel
17:30 +Józef +Józef Makarewicz
+Józef Ambrosiewicz
17:30 +Józef +Anna Grudzińscy
17:30 +Józef +Michalina Krzywiccy
17:30 +Józef +Władysława i z r. Ogórkisów
i Adamowiczów
WTOREK, 20 marca 2018
06:30 +Jadwiga Kościelniak
08:00 +Józef +Anna Popiel +Józef i z rodziny
08:00 +Katarzyna Mieczkowska (10mc)
08:00 +Józef Matusiewicz
08:00 +Józefa +Dominik Andrukanis
17:30 +Józef Grzybowski
17:30 +Józef +Aleksandra +Wacław +Józefa Ogórkis
17:30 +Irena Zdancewicz +Eugenia Grądzka
+Aleksandra Szałaszewicz
17:30 +Józef +Tadeusz Rasiul
ŚRODA, 21 marca 2018
06:30 +Jadwiga Kościelniak
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marty
08:00 +Józef +Jerzy Janczulewicz
08:00 +z rodz. Jasińskich i Dobkowskich
08:00 +Tadeusz Waluś (3mc)
17:30 +Benedykta Sidor
17:30 +Marianna +Franciszek Chraboł
17:30 +Henryk +Natalia +Grzegorz +Halina +Barbara
z r. Myszczyńskich
CZWARTEK, 22 marca 2018
06:30 +Jadwiga Kościelniak
08:00 +Jan Leończyk (11mc)
08:00 +Józefa +Józef +Mieczysław Marczewscy
08:00 +Krzysztof Naruszewicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Irena (6 rocz.) i z r. Kozłowskich
17:30 +Helena Chaber (2mc)
17:30 +Jan +Helena +Latarzyna Skupscy
17:30 +Krzysztof Naruszewicz
PIĄTEK, 23 marca 2018
06:30 +Jadwiga Kościelniak
Nr 225/2018

08:00 +Bernard Makarewicz (18 rocz.)
+Janina +Andrzej Konewko
08:00 +Walerian Kuczyński (4mc)
08:00 +Jan Sidor +Władysława +Stefan Pietranis
08:00 +Stefania (5 rocz.) +Franciszek (27 rocz.)
i z r. Iwaszewskich
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jana w
60 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Antoni +Jadwiga Cieślukowscy
17:30 +Genowefa +Adam Święciccy +Stanisław
+Felicja +Dominik Titarczuk +Zofia +Antoni
+Mirosław Sapiega
SOBOTA, 24 marca 2018
06:30 +Konstanty Berezecki (27 rocz.) i rodzice
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii
Mikołajczyk w 80 rocz. urodz. i w 58 rocz. ślubu
Henryka i Leokadii i dla rodziny
08:00 +Jan Maksimowicz (18 rocz.) i rodzice
08:00 +Józef (10 rocz.) +Stanisław
i z r. Maksimowiczów
08:00 +Jadwiga Kościelniak
17:30 +Rozalia +Ludwik +Zenon +Bonifacy
Łabanowscy
17:30 +Daniela i z r. Kruszyłowiczów
17:30 +Izabela Brzezińska (5mc)
17:30 +Janina Bartoszewicz (6 rocz.)
NIEDZIELA PALMOWA, 25 marca 2018
07:00 +Ludwik +Anna Wichert
08:30 +Józefa +Józef Baranowscy
10:00 +Leokadia (10 rocz.) i z r. Łebkowskich
10:00 +Zofia Luto (15 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00 LT
KRASNOWO:
17:30 +Stefania Ordowska (8 rocz.)
17:30 +Władysława +Józef Lauda
PONIEDZIAŁEK WIELKI, 26 marca 2018
06:30 +Marek Ostrowski
08:00 +Józef +Bronisława Andrulewicz
+Marek Sapiega
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
08:00 +Stanisław Miszkiel (1 rocz.)
08:00 +Janina Andrulewicz (2mc)
17:30 +Leon Turowicz
17:30 +Tomasz Koneszko (9 rocz.)
17:30 +Teresa Senda (1 rocz.)
WTOREK WIELKI, 27 marca 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (5mc)
08:00 +Józef Wołyniec (1 rocz.)
08:00 +Jerzy +Helena Sinkiewicz
08:00 +Helena Wyżlańska (13 rocz.) +Witold (3 rocz.)
08:00 +Marian Gobczyński (9 rocz.)
17:30 +Anna Kapp (3mc)
17:30 +Jadwiga Lewandowska (2 rocz.)
17:30 +Dariusz Mazurkiewicz (1 rocz.)
ŚRODA WIELKA, 28 marca 2018
06:30 +Leokadia Zdancewicz (4 rocz.)
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08:00 +Mieczysław Balewicz +Andrzej +Małgorzata
Korzeccy
08:00 +Janina Piotrowska (13 rocz.)
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (7mc)
08:00 +Antoni +Józef +Genowefa +Wacław i z r.
Suchockich
17:30 +Matylda Pogorzelska +Helena +Henryk
Zubowicz +Tadeusz Falicki
17:30 +Stefan Sikorski (15 rocz.)
17:30 +Andrzej Korzecki (2mc)
17:30 +Jadwiga Marciszewska
17:30 +Ks. prałat Kazimierz Gacki (7 rocz.)
WIELKI CZWARTEK, 29 marca 2018
19:00 Za kapłanów i nowe powołania do kapłaństwa
19:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla dzieci i
wnuków
19:00 +Ks. Sylwester Domel i zm. kapłani pracujący w
naszej Parafii
19:00 +Konrad +Jerzy +Piotr z r. Roguckich

WIELKI PIĄTEK, 30 marca 2018
19:00 Liturgia Wielkiego Piątku
WIELKA SOBOTA, WIGILIA PASCHALNA, 31 marca
19:00 +Weronika Kozłowska (8mc)
19:00 +Kazimierz Kujawski
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 1 kwietnia
06:00 Za parafian
08:00 LT: +Helena Wasilewska (3 rocz.)
10:00 +Albina (37 rocz.) +Antoni i z r. Niewulisów
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Grażyny
Miszkiel w dniu imienin i dla rodziny
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla
Tadeusza w 2 rocz. urodz. i szczęśliwe
rozwiązanie dla Agaty
17:30 +Antoni Skrypko (19 rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W

piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity,
że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się
jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia
każdego z nas.
utro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężów i ojców św. Józefowi zapraszamy o godz. 6.30; 8;00; 10.00; 17.30.
Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.00
dla dzieci i młodzieży, dla wszystkich o g. 17.00, a gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o
godz. 17.00.
horych i starszych wiekiem, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca, odwiedzimy z Komunią św. w sobotę, 24 marca przed południem. Prosimy o zgłoszenie adresów tych osób w zakrystii lub
kancelarii. Zadbajmy, aby nasi domownicy nie pozostali bez sakramentów świętych.
a tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Msze św. o 8.30; 10.00 i 11.30
będziemy rozpoczynać na zewnątrz świątyni od poświęcenia palm, a następnie procesyjnie wejdziemy
do świątyni na dalszy udział w Eucharystii.
radycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 25 marca o godz.19.00
Zapraszamy szkoły, samorządy, formacje mundurowe: policję, straż pożarną i graniczną, urzędy, stowarzyszenia, wspólnoty do aktywnego włączenia się w to niezwykłe nabożeństwo, niesienie krzyża i pomoc
organizacyjną. Na to nabożeństwo przynieśmy ze sobą światło – znicze. Poszczególne formacje i wspólnoty
pragnące nieść krzyż proszone są o zgłoszenie się do ks. Kamila.
eźmy udział w liturgii Triduum Paschalnego, które rozpocznie się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki
Czwartek o godz. 19.00. Tego dnia nie będzie żadnej innej liturgii, kapłani i liturgiczna służba ołtarza
przed południem zgromadzą się w katedrze, aby z całym prezbiterium Kościoła Ełckiego wziąć udział we Mszy
Krzyżma, w czasie której zostaną poświęcone święte oleje używane do udzielania sakramentów świętych;
Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.00; Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o 19.00 – przynieśmy na tę
liturgię świece i naczynie na wodę święconą. Program tych dni znajdziemy w „Siewcy”.
d Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wspólnotowo będziemy modlić
się o godz. 15.00 odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
ancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu czynna będzie we wtorek i środę w zwykłych godzinach, a
więc od 9 do 10.30 i od 15.30 do 17.00.
atecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci, które otrzymają ten sakrament na Wielkanoc
będzie we wtorek, 27 marca o godz. 16.45. w domu parafialnym.
tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości
Życia zostały przeniesione na 9 kwietnia.
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RELIKWIE ŚWIĘTEGO

W niedzielny wieczór powitaliśmy w naszej Bazylice Relikwie św. Stanisława Kostki, Patrona dzieci i modzieżybyła Eucharystia i adoracja . Akurat rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Poniedziałek to drugi dzień spotkań
ze św. Stanisławem Kostką. Dzieci przez inscenizację ukazały zebranym postać Świętego, a ksiądz Ryszard mówił,
czego nas może uczyć ten Święty. Była modlitwa, piosenka i ucałowanie relikwii Świętego.

Młodzież na spotkaniu ze Świętym obejrzała prezentację przygotowaną przez Księdza Rekolekcjonistę, była nauka
na temat odpowiedzialności dokonywanych wyborów, po czym młodzież wykonała piosenki religijne i powiedziała
wiersze. Zakończyliśmy ucałowaniem relikwii i modlitwą Litanii do św. Stanisława Kostki w intencji młodych.

Święty zawitał również do Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Był pokaz multimedialny, piosenki religijne, modlitwa i rozmowa o Świętym. Wszyscy mogli ucałować relikwie. Na koniec młodzież naszego KSM-u spotkała się z
uczniami Szkoły. Wydarzenie niewątpliwie było historyczne, piękne i radosne.
Nr 225/2018
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TRIDUUM PASCHALNE
W NASZEJ WSPÓLNOCIE
WIELKI CZWARTEK
GODZ. 19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
- święto Eucharystii i Kapłaństwa.
Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną
dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy
Adoracji, tzw. Ciemnicy i adoracja do godz. 23.00.
Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej według
porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspóln. Intronizacji Chrystusa Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Akcji Katolickiej
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i
pojednania 22.00-23.00.

WIELKI PIĄTEK
– dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela.
W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, jest to
dzień smutku i żałoby, stąd zachowujemy post
ścisły co do jakości jak i ilości.
Godz. 7.00 Jutrznia – modlitwa poranna Kościoła. Zapraszamy wszystkich chętnych, aby w
ten sposób rozpocząć ten niezwykły dzień.
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.00-10.30 kl. VII; Godz. 10.30-11.00 kl. VI
Godz. 11.00-11.30 kl. V; Godz. 11.30-12.00 kl. III i IV
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka
do Bożego Miłosierdzia.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
GODZ. 19.00 - LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i
Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja Najświętszego Sakramentu
do północy. Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej naszych Parafian z poszczególnych ulic:
21.00-21.30 – ul. Konopnickiej
21.30-22.00 – ul. 1 Maja; Grodzińskiego
22.00-22.30 – ul. Jodłowa, Kasztanowa, Wierzbowa
22.30-23.00 - ul. Cisowa, Dębowa, Klonowa,
Lipowa, Broniewskiego, Akacjowa, Brzozowa,
Topolowa. Okazja do sakramentu pokuty i
pojednania 22.00-23.00.

SIEWCA

www.sejny.diecezja.elk.pl

WIELKA SOBOTA
- jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną
modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu zachować post tzw. paschalny, powstrzymując się od
pokarmów mięsnych aż do zakończenia liturgii
Wigilii Paschalnej. Przed południem zapraszamy na adorację młodzież Gimnazjum:
9.30-10.00 kl. II; 10.00-10.30 kl. III
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny
od godz. 12.00 co pół godziny do 15.00.
W Żegarach o 16.00, a liturgia Triduum we
czwartek i piątek o g. 16.30, w sobotę o 22.00 ;
w Krasnowie poświęcenie pokarmów o g.15.30.
WIGILIA PASCHALNA – GODZ. 19.00
– uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia
oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia
Światła (na zewnątrz świątyni); Liturgia Słowa,
Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystii.
Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy ze
sobą świece paschalne i naczynie na wodę
święconą.

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
- procesja rezurekcyjna i Msza św. Zmartwychwstania o godz. 6.00.
W języku litewskim rezurekcja o g. 8.00.
Następne Msze św. 10.00;11.30; 17.30.

Z ŻYCIA

PARAFII
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Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.

