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Pan Zmartwychwstał!
Radość w Niebie
i na ziemi radość też
A kto płakał na pogrzebie
Dziś ociera oczy z łez
Zygmunt Szczęsny Feliński

Cena 1,- zł

WIERZĘ ...
KONIEC CZASÓW JEST BLISKI CZY JESZCZE DALEKI?

W

raz ze zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem Jezusa nadeszły czasy ostateczne: takie było
przekonanie Apostołów. Rzeczywiście oni żyli w oczekiwaniu na powszechne zmartwychwstanie.
Radykalna nowość zmartwychwstania Jezusa była dla nich nie tylko zapowiedzią końca czasów, o
których oni myśleli w kategoriach bardzo szybkiego urzeczywistnienia się, lecz także ich inauguracji. W
pewnym sensie najbardziej zaskakującą dla nich rzeczą było
nie tyle zmartwychwstanie Jezusa, ile fakt, że powszechne
zmartwychwstanie nie stało się jego natychmiastowym
skutkiem. Jezus z całą pewnością był„Pierworodnym między
wielu braci” (Rz 8,29). Jego zmartwychwstanie sprawiło, że
stał się On „pierwocinami spośród tych, co pomarli” (1 Kor
15,20) i Pierwotnym spośród umarłych (Kol 1,18).
Z różnych wypowiedzi Jezusa odnoszących się do tego
wynikało z jednej strony, że data drugiego przyjścia jest
przedmiotem całkowitej niewiedzy, ponieważ ani aniołowie
jej nie znają, ani nawet Syn, lecz tylko Ojciec ją zna. Inne jednak tego rodzaju stwierdzenia kazały nam myśleć o bliskości
tego powrotu:„Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie,
że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie” (Mk 13,29-30). Z tego powodu święty Paweł będzie
zmuszony do upomnienia niektórych chrześcijan z Tessalonik, prowadzących próżniaczy żywot:„wcale nie
pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi”(2 Tes 3,11), oczekując ociężale na koniec. Apokalipsa
kończy się następującym wyrażeniem włożonym w usta Pana:„zaprawdę niebawem powrócę!”(Ap 22,20).
„A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze” (Gal
6,10). Tak słyszymy tu przynaglenie do czynienia dobra!
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
1 kwietnia Łk 16,19 – 31 Nasza codzienność prowadzi nas do spotkania z Bogiem w wieczności
albo od Niego oddala. W każdym położeniu potrzeba nam zachować ufność wobec Chrystusa,
który nieustannie wzywa nas do rozpoznania w potrzebującym swego oblicza. W ten sposób
stajemy się Jego przyjaciółmi.
4 kwietnia J 2, 13 – 25 Jesteśmy świątynią Boga. Czy pozwolimy Jezusowi na to, aby z naszych
serc powyrzucał wszystko co sprawia, że ona staje się targowiskiem? Wejście Jezusa w naszą
codzienność dokonać ma przemiany naszej mentalności. On chce w nas zbudować nową
świątynię – wypełnić nas całkowicie swoją obecnością.
9 kwietnia Mk 12, 28 – 34 Bycie niedaleko od Królestwa Bożego możliwe jest wtedy, gdy
człowiek konsekwentnie zachowuje przykazanie miłości Boga i bliźniego. W drodze naszego
nawrócenia trzeba nam wracać do tych Jezusowych wskazań nieustannie.
13 kwietnia J 5, 1 – 16 To, co otrzymujemy od Boga, jest dla nas wezwaniem do przemiany.
Trzeba nam dzisiaj bardzo mocno przyjąć słowa Jezusa:„Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej,
aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – 1 kwietnia

P

ierwszego dnia po
szabacie, wczesnym rankiem, gdy
J 20, 1-9
jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra
oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła
do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń
i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w
jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów
drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma,
które mówi, że On ma powstać z martwych.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

J

an, naoczny świadek Chrystusowego zmartwychwstania, jedyny spośród dwunastu znajduje się
na Kalwarii u boku Matki Chrystusa. Jest świadkiem
śmierci i pogrzebu. Jest też jednym z pierwszych świadków „pustego grobu”. Pisze sam o sobie: „Ujrzał i uwierzył”, dodając zarazem: „Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi że On [Jezus] ma powstać
z martwych”. Tak więc nie z Pisma wie o zmartwychwstaniu – lecz z autopsji. Był świadkiem naocznym.
Napisze kiedyś w swoim liście o tym, „cośmy usłyszeli
o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co
patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce”.
			
Homilia 18 IV 1982
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NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – 8 kwietnia

W

ieczorem w
dniu zmartwychwstania, tam
J 20, 19-31
gdzie przebywali
uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął
na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz,
jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł
do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ,
i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć
drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w
mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg
mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
amieniem węgielnym jest Chrystus, ukrzyżowany i
zmartwychwstały. Pytajmy siebie zatem czy budujemy na tym kamieniu węgielnym? Czy też odrzucamy
ten kamień? Kiedyś w taki wieczór jak dzisiaj, w oktawę
niedzieli wielkanocnej, przyszedł Chrystus ponownie do
wieczernika, gdzie byli zgromadzeni Apostołowie i rzekł
do Tomasza: Noli esse incredulus, sed Fidelis. Odpowiedział Tomasz: „Pan mój i Bóg mój”. Odtąd Chrystus stał
się kamieniem węgielnym jego życia. Oby na każdym
z nas wypełniły się słowa Chrystusowe powiedziane do
Tomasza: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

K
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W dniu Wielkiej Nocy cieszą się wszyscy,
wszystkie usta śpiewają:
„Wesoły nam dziś dzień nastał”.
Śpiewajmy tę starodawną pieśń w ten dzień,
„którego z nas każdy żądał”. Niech w wiernych
sercach naszych parafian, z nadzieją i otuchą
ozwie się Alleluja.
Odczujmy w sobie Boże błogosławieństwo
Zmartwychwstałego Pana i Tej, która jest
naszą Panią i Matką najmilszą, z radosnym wezwaniem: „Królowo rajska, wesel się! Alleluja.
Wesołych Świąt Parafianom i Gościom.

Papieskie Intencje Modlitwy – kwiecień 2018
Aby odpowiedzialni za rządzenie gospodarką światową znaleźli odwagę
do powiedzenia „nie” gospodarce wykluczenia, otwierając nowe drogi.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA WIELKANOCNA, 1 kwietnia 2018
Słowo Boże: Dz 10,34-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 2 kwietnia
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
WTOREK WIELKANOCNY, 3 kwietnia
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
ŚRODA WIELKANOCNA, 4 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
CZWARTEK WIELKANOCNY, 5 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
PIĄTEK WIELKANOCNY, 6 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
SOBOTA WIELKANOCNA, 7 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, 8 kwietnia
Słowo Boże: Dz 2,42-47; 1P 1,3-9; J 20,19-31
74 Tydzień Miłosierdzia. Taca na cele charytatywne
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PONIEDZIAŁEK , 9 kwietnia
uroczystość zwiastowania pańskiego

Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
WTOREK, 10 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,32-37; J 3,7-15
8. rocznica katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem
ŚRODA, 11 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21
CZWARTEK, 12 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36
PIĄTEK, 13 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
SOBOTA, 14 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21
NIEDZIELA III WIELKANOCNA (Biblijna), 15 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,13-15.17; 1J 2,1-5; Łk 24,35-48
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Świadectwo pracy
misyjnej
S. Joanna Rapacz, Franciszkanka Rodziny Maryi
Pragnę złożyć świadectwo mojej misyjnej posługi w Afryce. Wiele sióstr pytało mnie co tutaj robimy, jak
wygląda nasze życie, dlatego postanowiłam podzielić się z Siostrami tym, co ja osobiście przeżywam,
bo każdy człowiek ma inne wrażenia i odbiór tego co wokół.
Idźcie i Głoście! To hasło, które mi towarzyszy od pierwszych kroków na drodze misyjnego powołania.
Chcę się podzielić z Siostrami moim doświadczeniami.
Minęły już trzy miesiące, odkąd jestem na afrykańskiej ziemi. Za mną pierwszy okres adaptacji. Dla mnie
to inny świat, nie taki, jak z opowiadań misjonarzy z Środkowej Afryki. Teraz na własne oczy obserwuję,
że Apartheid wniósł wiele zła, które odbija się echem
w całym społeczeństwie, również kolonie wniosły swoją kulturę. Tu – w miejscowości De Aar -zamieszkuje około 30 tys. ludności, w tym: 57% Koloderów, 33% Afrykanów i 8% Białych. Około 69,3% posługuje
się językiem afrikaans, a 24,7% językiem xhosa, angielskim 2,6%, inne języki to ok. 3,3%.Widać różnice
w relacjach międzyludzkich, spotkaniach (między tzw. kolorowymi – tzn. mulatami, czarnymi a białymi).
Po przyjeździe dużym zaskoczeniem dla mnie były kraty w oknach naszego domu,
w drzwiach, dodatkowo krata między wysokim, metalowym płotem, wokół naszego domu
a drzwiami wejściowymi. Na dodatek zainstalowane zostały alarmy, o których trzeba pamiętać aby
je włączać i wyłączać. Pytałam Księdza Biskupa, dlaczego tak musi być ? Odpowiedź zabrzmiała: Dla
waszego bezpieczeństwa. Rozumiem więc, że trzeba być ostrożnym, jestem teraz świadoma zagrożeń.
Dziękuję Bogu za udzielenie mi łaski pokoju, łaski życia bez lęku, bez obawy, że coś może mi się stać.
To Bóg jest Panem życia i śmierci,
i to On prowadzi mnie, zna mnie, wie na co jestem gotowa. Modlitwa daje mi siłę, dlatego każdego
dnia zawierzam Bogu moje życie.
Tak bardzo kocham przyrodę, spacery, a tutaj niestety chodzenie piechotą nie jest wskazane. Czasami
z obowiązku muszę poruszać się na piechotę i kiedy wychodzę jestem bardzo ostrożna. Nie spotkałam
się przez ten czas z brakiem życzliwości, wręcz przeciwnie. Często spotykam sięz uśmiechem, czy miłym
powitaniem ze strony tubylców czarnych
i kolorowych. Pewnego dnia spotkałam na ulicy mężczyznę – Afrykańczyka wymachującego maczetą,
mijając go, przywitałam się, a on na mój uśmiech odpowiedział uśmiechem.
Moja praca tutaj zaczęła się od prostych posług, które może dla niektórych wydają się stratą czasu. Ja
widzę w tym działanie Boga, Jego Opatrzności, która mnie wprowadza
w świat innej kultury i mentalności. Ten czas pozwala mi na nowo uczyć się drugiego człowieka, pełnego problemów, trosk, człowieka z jego niełatwą przeszłością, a także pełnego ostrożności przed
człowiekiem białym.
Dziękuję Bogu za ten czas, w którym mi pokazuje inne dzieci Jego Kościoła, Jego Owczarni. Oni są tu
wokół nas… Przyglądam się i wsłuchuję w to, co tutaj widzę i słyszę.
Pierwszą moją pracą tutaj było szycie (Ks. Bp kupił dwie maszyny do szycia, z czego bardzo się cieszę).
Najpierw szyłam na potrzeby domu Księdza Biskupa – były to zasłony, obrusy, obszycia na fotele itp.
Wykorzystałam wiele nagromadzonych tutaj materiałów.
Było to w związku z przygotowaniem pokoi na Jubileusz dla gości. Potem szyłam obrusy do Katedry,
przygotowywałam i obszywałam materiały do dekoracji, szyłam flagi, reperowałam, itp. Następnie
szyłam do naszego domu zasłony, obrusy do domu i kaplicy, obicia na krzesła, kanapę, więc rozwijam
także talenty tapicerskie itp. Robiłam dekoracje do Katedry: na październik, Jubileusz 50-lecia Diecezji,
Adwent, Boże Narodzenie¬ - szopki, stroiki, malowałam tabernakulum w naszej kaplicy, na bieżąco
układam kwiaty w Katedrze itp. Przygotowuję różnorodne pomoce dydaktyczne, wykorzystuję do tego
recyklingowe materiały, szyję maty matematyczne, językowe, sportowe, robię gry. Maluję: plansze,
obrazki, duże kubki po jogurtach zamieniając je np. w kurczaki - (mogę je wykorzystać do matematyki,
zajęć sportowych czy gier).Gotuję, robię wypieki, porządkuję. Pracy jest naprawdę dużo.
(dokończenie w następnym numerze Siewcy)
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BÓG CHCE
Z nauczania Papieża
Franciszka

W Panu nasze pokrzepienie
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt II, 28). Pan
nie zastrzega tego zdania tylko dla paru swoich
przyjaciół – nie; kieruje je do tych «wszystkich», którzy są utrudzeni i obciążeni przez życie. A kto może
czuć się wyłączony z tego zaproszenia? Pan wie, jak
bardzo ciężkie może być życie. Wie, że wiele rzeczy
sprawia, iż serce jest utrudzone: rozczarowania i
rany z przeszłości, ciężary i krzywdy, które trzeba
znosić w chwili obecnej, niepewności i obawy o
przyszłość. W obliczu tego wszystkiego pierwszym
słowem Jezusa jest zachęta, by ruszyć się i zareagować: «przyjdźcie». Kiedy sprawy idą źle, błędem jest
pozostawanie tam, gdzie się jest, pogrążeni w tym.
Wydaje się to oczywiste, ale jakże trudno jest zareagować i się otworzyć! Nie jest łatwo, ale w ten
sposób, zamknięci w sobie, wszystko widzimy na
czarno. Jezus natomiast chce nas wyprowadzić z
tych «ruchomych piasków» i dlatego do każdego
mówi: «Przyjdź». Drogą wyjścia jest relacja, wyciągnięcie ręki i podniesienie wzroku ku Temu, który
nas naprawdę kocha. Nie wystarcza wyjść poza
siebie, trzeba wiedzieć, dokąd iść. Wiele jest celów
złudnych: obiecują pokrzepienie, zapewniają spokój i dostarczanie rozrywki, a są «sztucznymi ogniami». Dlatego Jezus wskazuje, dokąd iść: «Przyjdźcie
do Mnie». Wiele razy w obliczu ciężaru życia lub
sytuacji napełniającej nas bólem próbujemy o tym
porozmawiać z kimś, kto nas wysłucha, z przyjacielem, z jakimś specjalistą… Dobrze jest to zrobić, ale
nie zapominajmy o Jezusie. Nie zapominajmy o
otwarciu się na Niego i opowiedzeniu Mu o swoim
życiu, o zawierzeniu Mu osób i sytuacji. Być może są
obszary naszego życia, których nigdy przed Nim nie
otworzyliśmy. Dzisiaj On mówi do każdego: «Odwagi, nie poddawaj się ciężarom życia, nie zamykaj się
w obliczu lęków i grzechów, ale przyjdź do Mnie».
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Jezus nigdy nie potępiał człowieka. Przeciwnie,
w Jego obecności ludzie prostowali zgięte plecy,
uświadamiali sobie swą wielkość, powracali do
myślenia o sobie z szacunkiem. Chrystus przywracał im godność. Poszedł wieczerzać do pogardzonego przez wszystkich celnika. Uratował od
śmierci kobietę lekkich obyczajów. Podjął rozmowę z Samarytanką, chociaż znał pogmatwaną sytuację małżeńską. Chciał wszystkich przygarnąć,
wszystkim pomóc…

D

Chrystusa są drogami godności ludzkiej.
Przed Nim człowiek staje się wielki i ważny,
powstaje z upadków i prostuje zgarbione plecy
służalca. Iść Jego drogami, to znaczy być wyprostowanym. Jezus kieruje oczy człowieka ku górze,
każe mu spojrzeć na otaczający świat z wysoka,
aby zrozumiał cel wędrówki. To spojrzenie z wysoka pozwala uchwycić właściwą perspektywę życia,
pozwala wierzyć, że z każdego upadku człowiek
może powstać, gdyż Jezus pochyla się nad wdeptanym w proch ziemi grzesznikiem, bierze go za rękę,
podnosi, prowadzi dalej… Bo Bóg na wieki pamięta
o swoim przymierzu (Ps 105,8) nie zapomina, jest
Bogiem wiernym, Bogiem prawdy i spełnionych
obietnic. Jeśli ktoś zrywa to przymierze, zawsze tym
kimś jest człowiek, gdyż Bóg zawarł je na wszystkie
wieki; jest ono niezmienne: „Przymierze moje (…)
będzie trwało z pokolenia na pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem
twego potomstwa” (Rdz 17,7). Bóg chce być twój.
Potrzebuje ciebie. W tobie znalazł swoją ojczyznę,
swój kraj zamieszkania, za którym tęskni.
Jeżeli Go wyrzucisz , uszanuje twoją wolę, posłucha
i cię opuści, ale zawsze będzie tęsknił za tobą, bo
byłeś Jego domem. Zawsze będzie chciał wrócić
do ciebie, człowieka, który Go zmusił do odejścia.
Bóg chce wrócić do człowieka i chce, by człowiek
wrócił do Niego.
rogi

SIEWCA

BYĆ TWÓJ
Wrócić do Boga, to przyjąć Jego naukę, to żyć na
nowo: „Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci
nie zazna na wieki” (J 8,52). Życie jest zmienne – raz
pełne pułapek i burz, innym razem dni słonecznych;
zaskakuje zarówno chwilami szczęścia, jak i nagłymi
atakami rozpaczy. Pomimo zmienności świata wezwani jesteśmy do stałości, do wierności Temu, który
jest naszym Panem. Nie zmienimy otoczenia i nie
uchronimy się przed jego kaprysami, ale możemy
przemienić siebie, tak by zawsze odnajdywać się
przy Chrystusie. Tę wędrówkę po drogach świata
przypomina modlitwa różańcowa. Palce modlącego się człowieka przesuwają się po kolejnych
różańcowych paciorkach przy rozważaniu tajemnic.
Krzyżyk wyznacza kierunek tej wędrówki: od niego
wszystko się zaczyna i na nim wszystko się kończy. A
w treściach tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych pozostaje ten sam kierunek wędrówki, to
samo tempo i cel.
Na nowo odkryć piękno dróg Chrystusowych, zrozumieć, że wszystko tylko w Nim ma sens. Przemiana
łączy się z poznaniem prawdy. Odkrycie prawdy
o sobie – o swej małości i słabości, o założonej na
twarz masce, o teatralności gestów, wielkim słowie
pustym jak slogan i planach na wyrost, nie do zrealizowania – nie jest początkiem przemiany. Spojrzenie
na siebie w Prawdzie to rozpoczęcie wielkiego dzieła. Następnym krokiem jest nawrócenie – rozerwanie kokonu kłamstwa, wyjście poza własny punkt
widzenia. W naszej codzienności pełno jest wymyślnych opakowań. Mogą nimi być słowa, stroje, konta
bankowe, dyplomy, bogactwo, stanowisko. A są one
tak chętnie i łatwo sprzedawane i kupowane….
Świat kolorowych papierowych złudzeń…
Drogi przemiany prowadzą do istotnych pytań o
człowieka, jego miejsce w świecie stworzonym
przez Boga, o siłę woli, która pozwala podjąć trud
nawrócenia.		
Ks. Andrzej Zwoliński

Alleluja! Chrystus
zmartwychwstał!
N

adeszła Niedziela Wielkanocna. Radujemy się
dziś z tego, że ponad dwa tysiące lat temu Jezus
powstał z grobu i Jego zmartwychwstanie zmieniło
wszystko. Grzech został pokonany. Szatan został
rozgromiony. Śmierć została wchłonięta przez życie.
Jednak Niedziela Wielkanocna to nie tylko historia. Jest to dziejąca się rzeczywistość, która wciąż
wszystko przemienia.
Dziś nastał poranek nowego stworzenia. Jezus jest
naszym nowym Adamem. Jest pierwszym pośród
wielu synów i córek, którzy zostali wszczepieni w
Bożą rodzinę i przemienieni na podobieństwo Boga.
Ty także jesteś jednym lub jedną z nich.
Dziś ogłoszony zostaje czas łaski. Jezus panuje
zwycięski z najwyższych niebios. Posyła nas, byśmy zanosili te łaski wszystkim, którzy dzielą z nami
życie – naszym rodzinom, sąsiadom, znajomym,
przypadkowo spotkanym ludziom, a nawet wrogom. Powierzając nam to zadanie, nie nazywa nas
sługami, ale przyjaciółmi. Dziś tryska rzeka życia.
Zmartwychwstały Jezus wylewa swego Ducha na
cały świat. Ze źródła Zmartwychwstania wypływa
potężna rzeka. Ogarnia ona swym nurtem miliony
ludzi, którzy doświadczają mocy Boga przez nawrócenie. Twoje życie też zostało przez nią zagarnięte.
Jak oddać chwałę Bogu za to wszystko, co dziś dla
nas uczynił? Na początek pójdźmy w ślady uczniów
z Ewangelii. Z Marią Magdaleną gorliwie szukaj Jego
obecności. Następnie w ciągu dnia często biegaj do
Niego w modlitwie – jak Piotr i Jan biegli do grobu.
Biegnij za nimi. Zajrzyj do pustego grobu, jak oni, i
zobacz, że nie ma tam martwego Jezusa. On żyje!
Zobacz, jak już od wielu lat działa w twoim życiu, czyniąc cię nowym stworzeniem. Wyobraź sobie dzisiejszą radość w niebie. Zobacz Jezusa zasiadającego na
tronie otoczonego chwałą aniołów i świętych. On
pragnie zasiąść także na tronie twego serca. Uwierz
wraz z Janem – „Panie Jezu, Ty naprawdę żyjesz!”.
On żyje! A jaka jest twoja reakcja? W Chrystusie
jest obietnica życia bez granic. Choć na co dzień
doświadczamy braków i niedogodności, to wciąż
wznosimy wzrok ku temu, co w górze, wierząc co
naprawdę oznacza pusty grób – Chrystus zmartwychwstał, a my staliśmy się uczestnikami obietnicy życia wiecznego.
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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:
18/03/2018 Krystian Sidor

Odeszli do wieczności:
UIrena Skupska, Krasnowo
(l. 89) zm. 21/03/2018
UJadwiga Adukowska, Sztabinki
(l. 85) zm. 22/03/2018
UJanina Kap, Sejny
(l. 86) zm. 24/03/2018
UBenedykta Batogowska, Wrocław (l. 85) zm. 18/03/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Koncewicz Teresa Józef,Jodeliszki
Woźnialis Witalia,Jodeliszki
Kosa Danuta,Jodeliszki
Chrulscy Maria Andrzej,Radziuszki
Staniewicz Helena Andrzej,Radziuszki
Jurkiewicz Saturnina Czesław,Radziuszki
Andrulewicz Helena,Radziuszki
Sidorowicz Krystyna Andrzej,Radziuszki
Buchowski Ryszard ,Radziuszki
Wojciechowicz Anna Leszek,Sejny, Łąkowa
Palanis Danuta Piotr,Sejny, Łąkowa
Czarnieccy Joanna Wojciech,Sejny, Łąkowa
Nowalska Teresa,Sejny, Łąkowa
Zubowicz Jadwiga Tadeusz,Sztabinki
Gryziewicz Cecylia Stefan,Sztabinki
Żegarscy Grażyna Jan,Sztabinki
Wiżlańscy Renata Łukasz,Sztabinki
Czerep Jadwiga,Sztabinki
Dzimitko Czesław,Sztabinki
Dzimitko Alicja Józef,Sztabinki
Czarneccy Janina Józef,Sztabinki
Bobrowski Andrzej,Sztabinki
Jakuć Eugenia Józef,Sztabinki
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Wiźlańscy Wioleta Marcin,Sztabinki
Buchowscy Biruta Jerzy,Łumbie
Buchowscy Jolanta Henryk,Łumbie
Kasperowicz Tadeusz,Łumbie
Dąbrowscy Alicja Grzegorz,Łumbie
Leonczyk Danuta Witold,Łumbie
Dejnerowicz Genowefa Jerzy,Łumbie
Buchowscy Jadwiga Czesław,Łumbie
Palewicz Halina Czesław,Łumbie
Brzezińscy Irena Kazimierz,Łumbie
Szulewscy Irena Stanisław,Łumbie
Gerwel Teresa Mirosław,Łumbie
Totczyk Zofia Bolesław,Łumbie
Kościelak Danuta Stanisław,Łumbie
Kościelak Benigna,Łumbie
Milewscy Barbara Ryszard,Łumbie
Milewscy Marzena Paweł,Łumbie
Koneszko Wioletta Sławomir,Łumbie
Sienkiewicz Krystyna Albin,Łumbie
Sławiński Krzysztof,Łumbie
Dąbrowscy Agnieszka Jarosław,Łumbie
Łostowscy Teresa Lech,Łumbie
Charkiewicz Grażyna Czesław,Sejny, Konopnickiej
Charkiewicz Kamila Hubert,Sejny, Konopnickiej
Bednarscy Ewa Arkadiusz,Sejny, Konopnickiej
Polens Helena,Sejny, Konopnickiej
Modzelewscy Anna Sławomir,Sejny, Konopnickiej
Radzewicz Danuta,Sejny, Konopnickiej
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej
Przeborowscy Krystyna Zenon,Sejny, Konopnickiej
Witkowscy Teresa Czesław,Sejny, Konopnickiej
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego
Żylińscy Dorota Jan,Sumowo
Moroz Halina Stanisław,Sumowo
Przekopscy Joanna Dariusz,Sumowo
Rupińscy Halina Stanisław,Sumowo
Jakubowscy Jadwiga Henryk,Sumowo
Sienkiewicz Maria Witold,Sumowo
Moroz Marzena Przemysław,Sumowo
Rapczyńscy Wanda Wincenty,Sumowo
Czokajło Janina Marian,Sumowo
Norwa Irmina Andrzej,Sumowo
Staniewicz Agata Robert,Sumowo
Jungiewicz Elżbieta Szymon,Sumowo
Jungiewicz Alicja Józef,Sumowo
Sławińscy Diana Grzegorz,Sumowo
Sławińscy Leokadia Mieczysław,Sumowo
Bernatowicz Sylwia Krzysztof,Sumowo
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 01 - 15.04.2018
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA, 1 kwietnia 2018
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
11:30 +Jan Leończyk
17:30 +Antoni Skrypko (19 rocz.)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 2 kwietnia 2018
07:00 +Regina Łostowska (11mc)
07:00 +Jan Leończyk
08:30 +Antoni Grażulewicz
10:00 +Irena Mackiewicz (1 rocz.)
10:00 +Józef +Zofia Szyryńscy +Stanisław +Czesława
Szułowicz i zm. z tych rodzin
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Kamila Abramowicza w 18
rocz. urodzin i dla rodziny
11:30 Dziękczynna za dar potomstwa i o błog. Boże,
opiekę MB dla Aldony i Michała Mroczkowskich i dla ich dziecka Michała
17:30 +Jan Margiewicz (3 rocz.) i rodzice
WTOREK WIELKANOCNY, 3 kwietnia 2018
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (12 rocz.)
08:00 +Helena Żukowska (6mc)
08:00 +Wacław +Weronika +Henryka +Czesław i z r.
Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Władysław (27 rocz.) +Władysława (4mc)
Cichanowicz +Henryk i z r. Myszczyńskich
08:00 +Jadwiga Kościelniak
17:30 +Sebastian Cichanowicz (5 rocz.)
17:30 +Benedykta Namiotko (1mc)
17:30 +Henryka Staniewicz i rodzice
17:30 +Stanisław (2 rocz.) +Modesta (25 rocz.)
i z r. Massalów i Łabanowskich
17:30 +Jan Leończyk
ŚRODA WIELKANOCNA, 4 kwietnia 2018
06:30 +Józef +Weronika +Józef Romanowscy
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kazimierza w 87 rocz. urodzin
08:00 +Zofia +Franciszek +Rozalia +Stanisław +Jan
+Józef +Jarosław +Czesław z r. Pietranisów
08:00 +Stanisława Czarniecka (1 rocz.)
08:00 +Jadwiga Kościelniak
17:30 +Zofia (11 rocz.) +Marian (28 rocz.) +Henryk z r.
Makarewiczów
17:30 +Halina Namiotko (9 rocz.)
17:30 +Jan Leończyk
CZWARTEK WIELKANOCNA, 5 kwietnia 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
i dla rodziny
08:00 +Franciszek Kamiński (6mc)
08:00 +Petronela +Bronisław +Jan Bałulis
08:00 +Jadwiga Kościelniak
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17:30 +Zofia Krajewska (11mc)
17:30 +Eugeniusz Romanowski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Julia Jagłowska (3mc)
PIĄTEK WIELKANOCNY, 6 kwietnia 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Helena Rekus (1 rocz.)
08:00 +Marian (13 rocz.) +Marek +Janusz Kaufman
16:00 +Henryk +Bernard +Zofia Biziewscy
17:30 +Alina Ogórkis (6mc)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (7mc)
17:30 +Jadwiga Dziemidko +Ryszard i z rodziny
SOBOTA WIELKANOCNA, 7 kwietnia 2018
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB
i zdrowie dla Aliny
08:00 +Witold Durtan (7mc)
08:00 +Stanisław +Marianna Moroz
08:00 +Piotr +Paweł Wróblewscy
08:00 +Jan Leończyk
17:30 +Anna (9 rocz.) +Romuald +Józef Kuklewicz
17:30 +Józef Wołyniec +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Zofia i z r. Tujakowskich i Namiotko
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 8 kwietnia
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB
i zdrowie dla Wincentego w 85 rocz. urodzin
07:00 +Jan Leończyk
08:30 +Edmund Sapiega (8 rocz.) i rodzice
10:00 +Irena +Przemysław Luto (11mc)
10:00 +Anna +Dominik Zaborowscy
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT +Weronika +Donat Łatwis
KRASNOWO: +Anna +Alojzy Łobik
17:30 +Tomasz Harackiewicz (5mc)
PONIEDZIAŁEK, 9 kwietnia 2018
uroczystość zwiastowania pańskiego

06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisława Jurkiewicza w 80 rocz. urodzin
08:00 +Daniel Lewkowicz +Zofia +Józef Rutkowscy
08:00 +Wojciech Klimasara (10mc)
08:00 +Jan Leończyk
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Krystyny i Andrzeja Czakis w 35 rocz.
ślubu i dla rodziny
17:30 +Marianna +Henryk i z r. Radzewiczów
i Dulewiczów
17:30 +Jerzy Wojciechowski (3 rocz.)
17:30 +Zofia Sawicka (4mc)
WTOREK, 10 kwietnia 2018
06:30 +Krystyna Kowalczyk (5 rocz.)
08:00 +Janina Pachucka (1 rocz.)
08:00 +Jan Gaus (10mc)
08:00 +Zofia Wodecka (8mc)
08:00 +Zofia +Wacław Staśkiel +Jadwiga
+Mieczysław Bulwin
08:00 +Jan Leończyk
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Stanisława Bołtralik (11mc)
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17:30 +Maria Plesiewicz (10 rocz.)
17:30 +Piotr Wróblewski (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 11 kwietnia 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Eweliny
08:00 +Weronika +Jan +Sygit z r. Czeplików
08:00 +Zofia Plewińska (5 rocz.)
08:00 +Wincenty Pietruszkiewicz (11 rocz.) i z rodziny
17:30 +Stefania Czakis (1 rocz.) +Janina Polakowska
17:30 +Henryk Szumski (10mc)
CZWARTEK, 12 kwietnia 2018
06:30 +Danuta Janiszewska (18 rocz.)
06:30 +Antoni Pachutko
08:00 +Anna Biruta (7 rocz.) +Olgierd Jasiewicz
08:00 +Jakub +Stanisława Ślusarczyk
+Helena +Henryk Żynda
08:00 +Stanisława Auron (9mc)
08:00 +Jan Leończyk
17:30 +Romuald Bartnik (8 rocz.)
PIĄTEK, 13 kwietnia 2018
06:30 Za parafian
08:00 +Wincenty Kowalewski (11mc)
08:00 +Józef Jarzębowicz (47 rocz.) i z rodziny
08:00 +Janina +Jakub Orzechowscy
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08:00 +Krzysztof +Bolesław Skupscy
+Janina +Jakub Orzechowscy
17:30 +Józef i z r. Jarzębowiczów
17:30 +Ryszard Maksimowicz (5 rocz.)
SOBOTA, 14 kwietnia 2018
06:30
08:00 +Jan Bugielski (1 rocz.)
08:00 +Tadeusz +Józef Rasiul
08:00 +Janina Gniazdowska (5mc)
17:30 +Jerzy Gilis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Ogórkis (4 rocz.)
+Helena +Jan Januszanis
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 15 kwietnia 2018
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Grażyny i
Czesława w 36 rocz. ślubu
08:30 +Paweł Żegarski (15 rocz.)
10:00 Za pomordowanych w Katyniu i innych miejscach na Wschodzie oraz za ofiary katastrofy
smoleńskiej w 8 rocz. śmierci
10:00 +Edmund Maślak (10mc)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Pelagii Klimaniec w 80 rocz. urodzin
13:00 LT
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (6mc)
17:30 +Bolesław +Helena Krejczman

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo
i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym
świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także
nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i
smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku
będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce,
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele.
Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcamy do
codziennego udziału w Eucharystii, by czerpać jak najobficiej z paschalnej radości.
W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wszystkie Msze
Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. W piątek dodatkowa
Msza św. o godz. 16.00. Istotą pierwszego piątku jest Komunia św. dlatego jeśli nie ma grzechów ciężkich,
możemy w pełny sposób uczestniczyć w Eucharystii. Przed południem odwiedzimy chorych w domach.
Codziennie o godz. 15.00 odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać
miłosierdzie dla nas i całego świata.
Serdeczne Bóg zapłać młodzieży KSM-u, rodzicom i ks. Kamilowi za przygotowanie Ciemnicy i Grobu
Pańskiego. Bóg zapłać s. Barbarze za troskę o naszą bazylikę, zakrystię, paniom Mariom Wołyniec za
wystrój kwiatowy, Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie liturgii i wszystkim, którzy pomogli w
przygotowaniu religijnego przeżycia świąt w naszej bazylice.
W Niedzielę Miłosierdzia rozpoczyna się wTydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym
życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym.
W poniedziałek, 9 kwietnia będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy Świętej o godz. 17.30 będzie można złożyć przyrzeczenie trwającej
9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego.
We wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod
Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny.
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SIEWCA MŁODYCH

NIEDZIELA PALMOWA

Palmy to symbol odradzającego się życia. Wierni przynoszą je do kościołów na pamiątkę przybycia Jezusa
do Jerozolimy na Święto Paschy. Kościół chce przekazać ludziom pokój i nadzieję wypływającą z męki,
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym dniu w naszej parafii zorganizowany został konkurs
na najwyższą i najpiękniejszą palmę. W kategorii na najwyższą palmę I miejsce zajęła schola dziecięca, II Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, a III Patrycja Turowicz. W kategorii na najpiękniejszą palmę wyróżnieni
zostali Piotr Gniazdowski, Wiktoria Jankowska, Dominika Łukaszewicz. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie!
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Z ŻYCIA

PARAFII

Foto Emilia Gryguć, KSM
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Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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