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Wszyscy wiedzą, jeśli tylko trochę pomyślą, że niebo, do którego wstąpił Jezus, i niebo, które nasi 
astronauci regularnie już odwiedzają na statkach kosmicznych, nie mają nic ze sobą wspólnego, 

poza może jednym, że drugie jest symbolem pierwszego. Pierwsze jest niebem duchowym czyli meta-
forycznym w stosunku do drugiego. Jest symbolem 
przebywania Boga wszechmogącego. Drugie jest ko-
smosem, który możemy kontemplować przy pomocy 
naszych teleskopów.
Począwszy od pradziejów ludzkości, od których ist-
nieją ludzie, którzy myślą i którzy stawiają pytania 
odnoszące się do Boga, niebo jest traktowane jako 
siedziba „Najwyższego”. Cała Biblia jest przepełniona 
tego rodzaju symbolizmem. Rzeczywiście Bóg jest 
stworzycielem nieba i ziemi: „wzniosłeś swe komnaty 
nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz 
się na skrzydłach wiatru. Jako swych posłów używasz 
wichry, jako sługi – ogień i płomienie” (Ps 104, 2 – 3). 
Podobnie wobec próżnych narzekań ludów „Śmieje się 
Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa” 
(PS 2,4). „Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóż-
kiem nóg moich. Jakiż to dom chcecie Mi wybudować 
i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? (Iż 66,1). Bóg 
zamieszkuje niebo, jako władca rządzi jego wojskiem, 
jest panem grzmotu i deszczu, a przy tym wykracza 
poza ten świat, który nie może Go pomieścić. Obraz 
zmysłowego nieba staje się wówczas nośnikiem po-

twierdzającym transcendencję samego Boga w relacji do Jego stworzenia.

 NIEBO, DO KTÓREGO WSTĄPIŁ JEZUS

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

15 kwietnia Łk 24, 35 – 48    Jezus zmartwychwstał? Jakie świadectwo może bardziej do mnie 
przemówić niż świadectwo naocznych świadków? Prośmy Jezusa o doświadczenie Jego obec-
ności w naszym życiu. On przychodzi właśnie teraz.

20 kwietnia J 6, 52 – 59  Jezus podtrzymuje moje doczesne życie swoim Ciałem i Krwią. Jak bardzo 
tęsknię za pełnym zjednoczeniem z Bogiem? Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz mi życie wieczne.

22 kwietnia J 10, 11 – 18   Jezus jest tym, który prowadzi mnie przez życie. On mnie zna – wie, 
jaki jestem. Jak bardzo ja znam miłość Jezusa do mnie? Jezu, pragnę jeszcze bardziej zgłębiać 
to wszystko, co uczyniłeś dla mojego zbawienia i czynisz dla mnie każdego dnia.

23 kwietnia J 12, 24 – 26     Pragnę, aby w moim życiu potwierdzały się słowa św. Pawła: „Dla 
mnie bowiem żyć to Chrystus”. Będę tracił siebie – obumierał z miłości i dla miłości. Jezu, daj mi sił!

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz
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Uczniowie opo-
wiadali, co ich 

spotkało w drodze 
i jak poznali Jezusa 
przy łamaniu chleba. 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i 
rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym 
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje 
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonaj-
cie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 
mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 
zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» 
Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył 
przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły 
słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z 
wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o 
Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». 
Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł 
do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego gło-
szone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 
jesteście świadkami tego».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Pouczenie skierowane do Apostołów to udzielone 
przez samego Jezusa mesjańskie wyjaśnienie Sta-

rego Testamentu, a szczególnie tekstów bezpośrednio 
dotyczących tajemnicy paschalnej, jak owe teksty Iza-
jasza o upokorzeniu i „wywyższeniu” Sługi Pańskie-
go (por. Iz 52, 13-53, 12; Psalm I 10). Na podstawie 
eschatologicznego wyjaśnienia Jezusa, które wiązało 
tajemnicę paschalną ze Starym Testamentem i rzucało 
światło na przyszłość (przepowiadanie wszystkim na-
rodom), również Apostołowie i Ewangeliści mówili o 
zmartwychwstaniu jako o „wypełnieniu się Pisma”. Co 
nasępnie zostało utrwalone w formule Credo. 
          Homilia 1 III 1989

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA III WIELKANOCNA – 15 kwietnia 

 Łk 24, 35-48

Jezus powiedział: 
«Ja jestem dobrym 

pasterzem. Dobry pa-
sterz daje życie swoje 
za owce. Najemnik 

zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są 
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik 
ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu 
na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Oj-
ciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam 
także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 
przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie 
jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. 
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. 
Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Obraz „pasterza jest przeciwstawiony obrazowi „na-
jemnika” i służy do podkreślenia całej głębokiej troski 

Jezusa o swoją trzodę, którą my jesteśmy, aż do punktu 
całkowitego oddania siebie samego za nasze zbawienie: 
„Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. Do nas należy 
uznać w Nim jedynego naszego Pana i postępować „za 
Jego głosem” unikając przypisywania tych cech jakiemu-
kolwiek najemnikowi ludzkiemu, który ostatecznie „nie 
troszczy się o owce”, lecz tylko o swoją korzyść. A to rozwa-
żanie doprowadza nas do zrozumienia drugiego obrazu 
– „bramy”. Przez Niego jedynie mamy dostęp do Ojca. 
Trzeba soraz bardziej wydobywać z niego to wezwanie 
Boże, które jest wpisane głęboko w ten wspaniały obraz 
biblijny. Trzeba usłyszeć to wezwanie. Trzeba je przyjąć 
jako skierowane do każdego z nas. Przyjąć je sercem i 
życiem. To wszystko ma konkretne następstwa dla naszej 
egzystencji chrześcijańskiej . Przede wszystkim trzeba nie-
ustannie wzmacniać naszą więź z Chrystusem Dobrym 
Pasterzem i czynić to w każdej okoliczności naszego życia, 
zarówno kiedy się znajdujemy nad „spokojnymi wodami”, 
jak wtedy, kiedy mielibyśmy znaleźć się w „ciemniej doli-
nie”. On istotnie zawsze jest naszym Pasterzem.

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA – 22 kwietnia

 J 10, 11-18
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA III WIELKANOCNA (Biblijna), 15 kwietnia
Słowo Boże: Dz 3,13-15.17; 1J 2,1-5; Łk 24,35-48
PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 6,8-15; J 6,22-29
WTOREK, 17 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 7,51-8,1; J 6,30-35
ŚRODA, 18 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,1-8; J 6,35-40
CZWARTEK, 19 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51
PIĄTEK, 20 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 9, 1-20; J 6,52-59
SOBOTA, 21 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 22 kwietnia
Słowo Boże: Dz 4,8-12; 1J 3,1-2; J 10,11-18
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie 
i Zakonne

PONIEDZIAŁEK , 23 kwietnia Urocz. św. wojciecha, 
bpa i męcz, GłówneGo patrona polski i Diecezji ełckiej

Słowo Boże: Dz 71,3-8; Flp 1,20-30; J 12,24-26
Modlitwa za bpa Jerzego w dniu imienin
WTOREK, 24 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 11,19-26; J 10,22-30
ŚRODA, 25 kwietnia Święto św. Marka Ewangelisty
Słowo Boże: 1P 5,5-14; Mk 16,15-20
Dzień Modlitw o Urodzaje
CZWARTEK, 26 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,13-25; J 13,16-20
PIĄTEK, 27 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,26-33; J 14,1-6
SOBOTA, 28 kwietnia Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,44-52; J 14,7-14
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 29 kwietnia
Słowo Boże: Dz 9,26-31; 1J 3,18-24; J 15,1-8

GRUPY RODZINNE  AL - ANON
To ludzie, którzy tak jak i ty, martwią się, że ktoś z bliskich pije za dużo. Choroba alkoholowa wpływa 

na każdego członka rodziny. Otoczenie pijącego zostaje przez tę chorobę jakby „napromieniowa-
ne”, zachowanie najbliższych zmienia się, choć oni sami często tego nie widzą. Rodziny i przyjaciele 
alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – mimo choroby – żyć w 
sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.                
                          

,,Boże, daj mi Pogodę Ducha, 
abym zgadzał się z tym, czego 
nie mogę zmienić. Odwagę, 
abym zmieniał to, co zmienić 
mogę i Mądrość, abym umiał 
odróżnić jedno od drugiego”.

Słowami tej modlitwy za-
czynamy spotkania grup Al - 
Anon, które są wspólnotą żon, 
mężów, krewnych i przyjaciół 
osób chorujących na choro-
bę alkoholową. Grupy istnie-
ją, aby rozwiązywać wspólne 
problemy poprzez dzielenie 
się swoim doświadczeniem, 
siłą i nadzieją. Program Al - 

Anon pomógł tysiącom ludzi na całym świecie. Jeśli martwisz się tym, że ktoś z Twojego otoczenia 
pije za dużo, cierpisz z powodu picia bliskiej Ci osoby, widzisz co alkohol robi z Twoim mężem, żoną, 
bratem, siostrą... - przyjdź do nas, posłuchaj, nic nie musisz mówić, gwarantujemy pełną anonimowość. 
Grupy rodzinne Al - Anon to wspólnota osób takich jak Ty.
Zapraszamy na spotkania Grupy Al - Anon ,,Przystań” w Sejnach, ulica Wileńska 10 ( piętro)
 w poniedziałki w godz. 18 - 20
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

(c.d. w następnym numerze Siewcy)

Świadectwo pracy
      misyjnej

Przygotowałam w języku angielskim prezentacje dla nauczycieli o polskim przedszkolu, w którym pra-
cowałam. Przed świętami bowiem mieliśmy wspólne spotkanie w Centrum Miłosierdzia z kierowniczką 

przedszkola i nauczycielami w obecności Ks. Biskupa, który tłumaczył i odpowiadał na rodzące się w trakcie 
prezentacji pytania. Spotkanie było bardzo miłe, ich odbiór tego, co zobaczyły, był bardzo pozytywny. Wi-
dać było, że są otwarte na naszą pomoc. Do 15 stycznia 2018 r. dzieci mają wakacje, więc pracę w Centrum 
zaczniemy od 15 stycznia. 
Kiedy myślę o głoszeniu Ewangelii, o słowach dających życie zawartych w Piśmie Świętym, to zastanawiam 
się, jak je przekazać, aby kształtować sumienia żyjących tu ludzi i nie naruszyć ich wrażliwości, aby nie tylko 
mówić, ale przede wszystkim głosić Ewangelię swoim życiem. Proszę Boga, by mnie prowadził, wskazał 
drogę, aby nie burzyć i nie niszczyć tego, co tutaj jest wypracowane, ale by wydobywać to piękno, które 
mają w sobie, w kulturze i zwyczajach. Pragnę ich uczyć, pokazywać ile mogą zrobić z tego, co tutaj mają i 
posiadają. To wszystko ma swoją wartość, piękno i przyszłość. 
Wsłuchuję się w kazania, rady Ks. Biskupa oraz innych Kapłanów. Mówią prostym językiem, przekazując swoją 
wiarę, posługują się obrazami z życia tutejszych mieszkańców, jakże innego życia od naszego standardu 
europejskiego. Dostrzegam ile potrzeba cierpliwości, zrozumienia, obserwacji i bycia wśród tych ludzi, 
którzy mają inne spojrzenie, wychowanie, tradycje, kulturę. Często doświadczają braku wody, z powodu 
suszy nie rosną tu drzewa owocowe i nie wyrosną warzywa. Wokół bowiem otaczają nas pustynne tereny.
Centrum Miłosierdzia jest od nas oddalone o 2 km. W przedszkolu jest około 350 dzieci, kilka dużych sal,  a 

do każdej sali wchodzi się z podwórka. Ubikacje dla dzieci są w jednym 
z budynków na zewnątrz. Kiedy wchodzi się do sal, mocno uderza brak 
czystości i uporządkowania materiałów, z których korzystają nauczyciele 
oraz dzieci. Ławki, stoliki są bardzo zniszczone i brudne, szafek niewiele. 
Dzieci nie mają zabawek i podstawowych rzeczy m.in.: papieru, kredek, 
nożyczek, kleju, farb, itp. Pomoce dydaktyczne to tylko obrazki, niewiele 
ich jest i nie są tak kolorowe i piękne jak w Polsce. Przedszkole tutaj 
jest prowadzone przez nauczycieli różnych nacji (Kolorowych, Białych). 
Kierowniczka przedszkola ma około 25 pracowników – to administracja 
i nauczyciele. Do Diecezji należą  budynki, które są im wynajmowane po 
to, aby były utrzymane i zagospodarowane. Instytucja przedszkolna od 
państwa otrzymuje dofinansowanie. Gdyby Diecezja lub inna instytucja 
chciały być organem prowadzącym prywatne przedszkole, to wiąże się to 
z ogromnymi kosztami. W kontrakcie między Diecezją a Centrum Miłosier-
dzia jest zaznaczone, że Siostry są tam do pomocy w zakresie wychowania 
pedagogicznego i chrześcijańskiego. Swoją obecnością możemy dawać 
świadectwo i w miarę możliwości pomagać im.
Na terenie Centrum znajdują się budynki: dla osób niepełnosprawnych, 

hospicjum całodzienne dla dzieci i młodzieży, hospicjum całodobowe dla osób starszych. Brakuje rąk do pracy,  
wśród niepełnosprawnych, chorych, uzależnionych, dzieci ulicy itd. Dostrzegam potrzebę aby było nas tutaj 
więcej, polecam Jezusowi wszystkie Siostry, które myślą o misjach. Proszę Boga, aby Siostry nie lękały się i 
z odwagą odpowiedziały na wołanie Jezusa! Jeśli któraś z Sióstr myśli o misjach, niech uczy się w wolnych 
chwilach języka, bo to jest narzędzie, które otwiera drogę do ludzi. To nie jest tak, jak ktoś mi powiedział, że 
dzieci nas nauczą języka - owszem- podstawowych słów zapewne tak. Dzieci w przedszkolu mówią w języku 
afrikaans, a języka angielskiego dopiero się uczą w przedszkolu i w szkole. Trzeba samemu włożyć ogromny 
wysiłek, by nauczyć się języka i to nie jednego.  Do tego dochodzi zmiana klimatu (temperatura sięgająca 
49 stopni ciepła), zmiana otoczenia, kultury, praca, obowiązki, zmęczenie oraz wiele innych czynników.

S. Joanna Rapacz, Franciszkanka Rodziny Maryi
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Własny kościół… to duma większości parafii i 
obiekt westchnień dla wspólnot, które nie posia-
dają własnego miejsca kultu. Kościół to widzial-
ny punkt odniesienia  niewidzialnej tożsamości, 
przemawiający do świata, i określający, z kim ów 
świat ma do czynienia.

„Dom Boga i brama nieba” (Rdz 28, 17)

Nie może więc dziwić, że niemal w każdym miej-
scu, gdzie żyją chrześcijanie, 

spotyka się ich mniej lub bardziej 
bogate świątynie. Zwłaszcza w 
krajach, które od setek lat ludzie 
nazywają się chrześcijanami, kra-
jobraz udekorowany strzelistymi 
wieżami lub masywnymi kopuła-
mi zwieńczonymi krzyżem wydaje 
się czymś naturalnym i nieodzow-
nym. Średniowieczny patriarcha 
Konstantynopola i święty Kościoła 
prawosławnego German I (zmarł w 
733 r.) zdefiniował chrześcijańską 
świątynię: „Świątynia jest niebem 
na ziemi (…), w jej przestrzeniach 
mieszka i przechadza się Bóg”. W 
wielu miejscach na świecie świą-
tynie nazywane są domami Boga. 
On sam wybierał miejsca, w któ-
rych w szczególny sposób chciał 
się spotykać ze swoim ludem. Wy-
razem tego Bożego wyboru były 
znane nam z kart Starego Testa-
mentu ołtarze, święte kamienie, ale 
nade wszystko słynna Świątynia 
Jerozolimska.
Po zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa, dość szybko chrześcijanie zaczęli orga-
nizować święte przestrzenie przeznaczone na ich 
religijne spotkania. Początkowo były to zwyczajne 
domy mieszkalne, czego świadectwa znajdujemy 
w samej Jerozolimie, w Syrii i w Rzymie. Z czasem 
rozwinęła się sztuka chrześcijańskiego budowania, 
innych od codziennego, świeckiego życia, coraz bo-

Kiedy Jezus mówił, używał prostego języka i posłu-
giwał się także obrazami, które były przykładami 
z życia codziennego, aby wszyscy mogli Go z ła-
twością zrozumieć. Dlatego słuchano Go chętnie 
i ceniono Jego orędzie, które docierało wprost do 
serc. A nie był to ów język trudny do zrozumienia, 
którego używali ówcześni uczeni w Prawie, którego 
dobrze nie rozumiano. Jezus pomagał zrozumieć 
tajemnicę królestwa Bożego. Nie była to skompliko-
wana teologia. Przykładem tego jest treść zawarta 
w Ewangelii: przypowieść o owcy (por. Mt 13, 1-23).
Jezus jest siewcą. Zauważmy, że poprzez ten obraz 
ukazuje się On jako ktoś, kto się nie narzuca, lecz 
proponuje siebie; nie przyciąga podbijając nas, ale 
dając siebie: rzuca ziarno. Cierpliwie i Chojnie szerzy 
On swoje Słowo, które nie jest klatką lub pułapką, 
ale ziarnem, które może wydać owoc. W jaki sposób 
może wydać owoc? Jeśli my je przyjmiemy.
Dlatego ta przypowieść dotyczy przede wszystkim 
nas – mówi bowiem bardziej o glebie niż o siewcy. 
Jezus wykonuje, że tak powiem «duchową radiogra-
fię» naszego serca – ono jest glebą, na którą pada 
ziarno Słowa. Nasze serce, tak jak gleba, może być 
dobre, a wówczas Słowo przynosi owoc obfity – ale 
może też być twarde, nieprzenikalne. Bywa tak, 
kiedy słyszymy Słowo, ale odbija się ono od nas, wła-
śnie tak jak od drogi – nie przenika w głąb. Pomiędzy 
dobrą glebą a drogą, asfaltem – jeśli rzucimy ziarno 
na bruk, nic nie urośnie – istnieją jednak dwa tereny 
pośrednie, które w różnym stopniu możemy mieć 
w sobie. Pierwszy, mówi Jezus, to teren kamienisty. 
Jest też ostatnia gleba, ta ciernista. Ciernie to wady, 
które walczą z Bogiem, zagłuszają Jego obecność, 
to bożki bogactwa, życie chciwe. Trzeba je wyrwać, 
w przeciwnym razie Słowo nie przyniesie owocu, 
ziarno się nie rozwinie.

Pan Jezus - Siewca

CZYM DLA CHRZEŚCIJAN 
JEST ŚWIĄTYNIA

Z nauczania Papieża 
Franciszka
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CZYM DLA CHRZEŚCIJAN 
JEST ŚWIĄTYNIA

gatsza w symbolikę, jak i w obrzędach poświęcenia 
– czyli konsekracji kościoła. W IV wieku w Imperium 
Rzymskim przyznano prawa chrześcijanom i archi-
tektura zaczęła kwitnąć.  W różnych częściach świata 
powstawały ogromne katedry, bazyliki, klasztory, ale 
też zupełnie małe kościółki, które właśnie stawały się 
takimi przedsionkami nieba i ziemi. Ze względu na 
kształt i styl każdego kościoła, od najdawniejszych 
czasów wnętrza tych kościołów, ich architektura mia-
ły zadanie podkreślać wyjątkowość poświęconego 
Bogu budynku. Budowano coraz większe i dostojniej-
sze ołtarze, podkreślając znaczenie składanej ofiary. 

Istotną rolę głoszonego Słowa 
Bożego eksponowano z ambon 
o bogatym wystroju, ściany ko-
ściołów pokrywano malowidłami 
i mozaikami.
Oprócz architektury symbolikę 
chrześcijańskiej świątyni podkre-
ślają teksty modlitw na jej poświę-
cenie.
To właśnie dzięki celebrowanym 
w kościele modlitwom, każdy ka-
mień i każdy kąt stają się uświęco-
ne i ofiarowane Panu Bogu.
Dlatego właśnie świątynia wspól-
noty chrześcijańskiej jest tak waż-
nym elementem, a każdy z nas, 
jako żywa cząstka Mistycznego 
Ciała Pana Jezusa, powinien o 
tym zawsze pamiętać. Chrześci-
janin powinien zawsze o swojej 
świątyni pamiętać. Bo troska o nią 
spoczywa na każdym z nas i jest 
wielowymiarowa, poprzez anga-
żowanie się w jej utrzymanie. Na-
sza dbałość o swoją świątynię to 
także czynne uczestnictwo w tym 
wszystkim, co się w niej sprawuje. 

Nasza obecność na Mszy świętej, nabożeństwach to 
nie tylko wypełnienie powinności względem przyka-
zań, ale także wyraz miłości do tego wyjątkowego 
miejsca, które wokół nas wybrał sobie Pan Bóg. Dbaj-
my więc o to, by nasz kościół był miejscem przez nas 
kochanym, uczęszczanym i tętniącym życiem – ten 
przedsionek samego nieba.         Ks. Mateusz Potoczny 

SIEDEM DARÓW 
DUCHA ŚWIĘTEGO 
W MAŁŻEŃSTWIE

Wiele małżeństw potwierdza, że odkrycie mocy 
działalności Ducha Świętego w ich małżeń-

stwie jest otwarciem się na nową jakość funkcjono-
wania związku. Katechizm kościoła Katolickiego na-
ucza o siedmiu darach Ducha Świętego. Warto więc 
przypomnieć, jak otrzymane te dary w sakramencie 
bierzmowania wpływają na życie małżonków. 
Dar mądrości umożliwia małżonkom spoglądanie 
na swoje małżeństwo z perspektywy Boga. Żyją 
Jego obecnością i widzą nadprzyrodzony wymiar 
ich bycia razem. Mądrze kierują swoimi wyborami 
i z pomocą Ducha Świętego rozeznają i podejmują 
decyzje. Dar rozumu pomaga małżonkom lepiej 
rozpoznać swoje życiowe powołanie. Ułatwia po-
wołanie do życia wiecznego wśród zbawionych 
w Niebie. Pomaga zrozumieć, że trwanie w sakra-
mencie małżeństwa jest łaską od Boga, że wszystko 
co spotyka małżonków w ich życiu codziennym 
jest przez Boga dopuszczone i sprzyja ich uświę-
ceniu. Pomaga odpowiedzialnie traktować swoje 
zadania i obowiązki małżeńskie. Dar rady pomaga 
małżonkom mądrze wybierać, szczególnie w spra-
wach moralnych. Daje zdolność do trzeźwej oceny 
wartości ich postępowania. Skutecznie wspiera 
małżonków w sytuacjach kryzysowych. Pomaga 
dostrzec niebezpieczeństwa zagrażające święto-
ści ich związku. Dar męstwa pomaga małżonkom 
mężnie przetrwać chwile związane z cierpieniem 
i krzyżem, jednoczyć je z cierpieniem Jezusa na 
krzyżu i uświadamia, że stale towarzyszy  im pomoc 
Boża. Pomaga publicznie dawać świadectwo o war-
tości sakramentalnego małżeństwa, budowanego 
w duchu wiary katolickiej. Dar umiejętności wiąże 
się ze zdolnością do przezwyciężania przeszkód 
życiowych, budowania życia na prawdzie i miłości, 
wspiera w codziennej pracy nad sobą, szczególnie 
w rozwijaniu cnót. Pomaga w realizowaniu przysięgi 
małżeńskiej. Dar bojaźni Bożej ułatwia w podejmo-
waniu wysiłków i starań o trwanie w obecności Bożej 
w pełnym zaufaniu, pomaga trwać przy Nim, nie 
zamykać się na pomoc Bożą, na łaskę, na modlitwę 
i sakramenty. Pomaga tak kierować swoim życiem, 
aby nie zerwać przymierza zawartego z Bogiem w 
sakramencie małżeństwa. Dar pobożności uświa-
damia małżonkom, że bez codziennego jednocze-
nia się z Bogiem nie jesteśmy w stania skutecznie 
realizować naszego powołania. Wspiera małżonków 
w pragnieniu zabiegania nie tylko o dobra material-
ne, ale przede wszystkim o duchowe. Pomaga żyć 
w taki sposób, że wiara nie jest prywatną sprawą, 
ale znakiem dla wielu.  - 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

1-2/04/2018 Piotr Brzozowski, Maja 
Rutkowska, Julia Kuczyńska, Dawid 
Jadeszko, Wiktor Statkiewicz, Michał 
Mroczkowski, Zofia Pawłowska

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie 
wizyty duszpasterskiej 2018: 
 Sitko Dorota Maciej,Sumowo 
Wojnowski Marian,Sumowo 
Sidor Dominika Andrzej,Sumowo 
Sidor Helena,Sumowo 
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater 
Staśkiewicz Alicja,Sejny, Konarskiego 
Łabanowska Celina,Daniłowce 
Orzechowscy Janina Antoni,Daniłowce 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UWacław Sapiega, Sejny 
 (l. 74)  zm. 29/03/2018
UTomasz Sławiński, Łumbie 
 (l. 56)  zm. 30/03/2018
UJózef Werelich, Krasnogruda 
 (l. 93)  zm. 30/03/2018
UJózef Kostrzewski, Sejny (l. 64)  zm. 31/03/2018
UAndrzej Kaczanowski, Sejny (l. 57)  zm. 30/03/2018
UMarian Luto, Sejny (l. 68)  zm. 02/04/2018
UBożena Gryguć, Babańce (l. 55)  zm. 06/04/2018

1/Tomasz Szulewski, kawaler, Łumbie, Parafia tut. 
i Halina Moroz, panna, Remieńkiń, Parafia Wigry.
2/Jacek Rapczyński, kawaler, Sejny 
i Anna Jatkowska, panna, Sejny, oboje Parafia tut.
3/Daniel Pietuszko, kawaler, Giby, Parafia św. Anny  
i Katarzyna Koncewicz, panna, Sejny, Parafia tut.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Przekopscy Agnieszka Jarosław,Daniłowce 
Jodzis Marzena Dariusz,Daniłowce 
Luto Ewa Krzysztof,Daniłowce 
Fiedorowicz Elżbieta Sebastian,Daniłowce 
Fiedorowicz Alicja,Daniłowce 
Fiedorowicz Jadwiga,Daniłowce 
Moroz Janina Piotr,Sejny, Nowa 
Zawadzcy Małgorzata Cezary,Sejny, Nowa 
Janczewscy Grażyna Wojciech,Sejny, Nowa 
Poźniak Antoni,Sejny, Nowa 
Przekopscy Stefania Romuald,Sejny, Nowa 
Alba Helena,Sejny, Nowa 
Grygutis Danguola Rymas,Sejny, Nowa 
Gryszkiewicz Bogusława Ryszard,Sejny, Młynarska 
Janculewicz Barbara Wojciech,Sejny, Młynarska 
Zdankiewicz Bogusława Jarosław,Sejny, Młynarska 
Poszwa Ewa Henryk,Sejny, Młynarska 
Poszwa Mirosława Krzysztof,Sejny, Młynarska 
Anuszkiewicz Marianna Zbigniew,Sejny, Ogrodowa
Jarzębowicz Jadwiga Andrzej,Sejny, Ogrodowa 
Wróblewska Marianna,Sejny, Ogrodowa 
Protasiewicz Elżbieta Jarosław,Sejny, Ogrodowa 
Milanowscy Regina Henryk,Sejny, Ogrodowa 
Pajewska Helena,Sejny, Ogrodowa 
Korzenieccy Aldona Józef,Sejny, Ogrodowa 
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego 
Lewandowscy Zofia Marek,Sejny, Słowackiego 
Gibas Zofia Marian,Sejny, Słowackiego 
Marcinkiewicz Józef,Radziucie 
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie 
Januszko Jadwiga Ignacy,Radziucie 
Macianis Zygmunt,Radziucie 
Damulewicz Biruta,Radziucie 
Tydman Janina,Sejny, Konopnickiej 
Nazaruk Dorota Szymon,Sejny, Konopnickiej 
Kołpak Otylia Henryk,Sejny, Konopnickiej 
Sieńko Agnieszka Paweł,Sejny, Konopnickiej 
Kimszal Agnieszka Mariusz,Sejny, Konopnickiej 
Polens Katarzyna Jarosław,Sejny, Konopnickiej 
Bruś Elżbieta Edward,Sejny, Konopnickiej 
Szulewscy Anna Józef,Sejny, Konopnickiej 
Tur Teresa Krzysztof,Sejny, Konopnickiej 
Rosińscy Wanda Longin,Sejny, Konopnickiej 
Łejmel Zofia Józef,Sejny, Konopnickiej 
Kwaterscy Irena Józef,Sejny, Konopnickiej 
Kwaterscy Monika Rafał,Sejny, Konopnickiej 
Pawlukiewicz Mirosława Zygmunt,Sejny, Konopnickiej 
Kisielewski Agnieszka Mariusz,Sejny, Krzywa 
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INTENCJE MSZALNE  15 - 29.04.2018
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 15 kwietnia 2018
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Grażyny i 

Czesława w 36 rocz. ślubu i dla rodziny
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
PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia 2018
06:30 +Antoni Okulanis (48 rocz.)
08:00 +Tadeusz Adamowicz (4mc)
08:00 +Łucja Krutul (2 rocz.)
17:30 +Wanda Bobrowska (25 rocz.) 
 +Helena Tomaszycka
17:30 +Antoni Kaufman (6 rocz.) +Bogusław (10 rocz.)
WTOREK, 17 kwietnia 2018
06:30 +Anna Bobrowska (2 rocz.)
08:00 +Józef Radzewicz (3 rocz.)
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy 
 +Sławomir Korzeniecki
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Barbary i Mirosława Kuźnickich w 25 rocz. 
ślubu i dla rodziny

17:30 +Grażyna +Wiesław +Józef z r. Wowaków
ŚRODA, 18 kwietnia 2018
06:30 +Jan (36 rocz.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Anny w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Stanisław Szyłejko (2 rocz.) i z rodziny 
08:00 +Alberta Budowicz (3 rocz.)
17:30 Dziękczynna za 90 lat życia i o błog. Boże, opiekę 

MB i zdrowie dla Aleksandry Maksimowicz
17:30 +Henryk Kabroński ( 1 rocz.)
CZWARTEK, 19 kwietnia 2018
06:30 +Stanisław 
08:00 +Wojciech Domoracki (15 rocz.)
08:00 +Jan Brzeziński (4 rocz.) i rodzice
08:00  +Tadeusz Waluś (4mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Stanisława Żegarskiego w 80 rocz. urodzin
17:30 +Ryszard Miszkiel (7mc)
PIĄTEK, 20 kwietnia 2018 
06:30 +Wacław
08:00 +Katarzyna Mieczkowska (11mc) 
08:00 +Albert Gryguć (1 rocz.) i rodzice
08:00 +Krystyna Picheta
17:30 +Sabina (5 rocz.) i z r. Miszkielów
17:30 +Zofia (15 rocz.) +Stefan Winiewicz
17:30 +Henryk Karczewski (2 rocz.) 
 +Bronisław Kulesza (5 rocz.)
SOBOTA, 21 kwietnia 2018
06:30 +Katarzyna
08:00 +Leszek Stachurski i z r. Abramowiczów i 

Zachariaszów
08:00 +Bożena Gryguć
08:30 egzekwie: +Rajmund Moroz (3 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jerzego 

Anuszkiewicza w 80 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 22 kwietnia 2018
07:00 +Gabriela Ludorf (42 rocz.)
08:30 +Jan Leończyk (1 rocz.) +Magdalena +Anna 

+Franciszek +Józef +Jerzy +Anna +Magdalena 
+Eugenia

10:00 +Paweł +Witold z r. Koneszko i dziadkowie
11:30 Za parafian
13:00 LT 
KRASNOWO: +Irena Skupska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Witold Krejczman (17 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 23 kwietnia 2018 
Uroczystość św. wojciecha, bpa i męcz, GłówneGo patrona polski

06:30 +Wojciech Bykas
08:00 +Wacława Wołągiewicz (4 rocz.)
08:00 +Walerian Kuczyński (5mc)
08:00 +Jerzy Pietranis +Kazimierz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Zenobii w 80 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Alicja i z r. Tujakowskich i Romanowskich
17:30 +Bonifacy +Mieczysław Albowicz
WTOREK, 24 kwietnia 2018
06:30 +Jadwiga +Franciszek Wojciechowscy 
 +Irena +Marian
08:00 O błog. Boże, światło Ducha Świętego na czas 

egzaminów maturalnych i w wyborze dalszej 
drogi życiowej dla Michała

08:00 +Izabela Brzezińska (6mc)
08:00 +Jan Pieczulis (6 rocz.)
17:30 Dziękczynno-błagalna w 8 rocz. ślubu Anny i 

Romualda Krejpcio i za rodzinę
17:30 +Daniela Kruszyłowicz i z rodziny
17:30 +Stefan Auron (2 rocz.)
ŚRODA, 25 kwietnia 2018 święto św. marka ewanGelisty

06:30 Za parafian
08:00 +Marek Sapiega
08:00 +Józef Jodango (38 rocz.)
08:00 +Leonarda Błaszczak (rocz.)
08:00 +Bronisław +Adolfina +Gabriela +Otylia z r. Zajko 

+Tadeusz Okulanis
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jolanty i 

Marka w 25 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marcina 

Palewicza w 11 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Antoni (4 rocz.) +Marianna +Teofila +Andrzej 

Przeorscy
CZWARTEK, 26 kwietnia 2018 
06:30 +Marek Ostrowski
08:00 +Jadwiga Adukowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Benedykta Batogowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Teresy w 50 rocz. urodzin i dla rodziny
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17:30 +Genowefa Palanis (6 rocz.)
17:30 +Janina Kap (miesiąc od pogrzebu) 
PIĄTEK, 27 kwietnia 2018 
06:30 +Wojciech Wilkiel (6mc)
08:00 +Leokadia +Teofil i z r. Konopko i Jaczyńskich
08:00 +Antoni +Helena Wydro
08:00 +Mieczysław
17:30 +Janina Andrulewicz (3mc) 
17:30 +Mieczysław Wojciechowski
17:30 +Czesława (76 rocz.) +Stanisław (52 rocz.) +Joan-

na (49 rocz.) +Stanisław (8mc) z r. Kłaczkowskich
SOBOTA, 28 kwietnia 2018 
06:30 Za parafian
08:00 +Maciej +Ludwika i z r. Maksimowiczów 
 i Baranowskich
08:00 +Maciej (4 rocz.) +Mirosław (23 rocz.) Gulan

08:00 +Józef Borkowski (3 rocz.)
17:30 +Andrzej Korzecki (3mc) 
17:30 +Józef Jurkiewicz (3 rocz.)
17:30 +Zofia (8 rocz.) +Józef +Rajmund (3 rocz.) 
 z r. Morozów
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 29 kwietnia 2018
07:00 +Waldemar (32 rocz.) i z r. Bielaków 
 i Maksimowiczów
08:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Doroty i Józefa w 23 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Dariusz Sienkiewicz (8mc)
11:30 Za parafian
13:00 LT
KRASNOWO: 
17:30 +Józef (30 rocz.) +Genowefa (3 rocz.) Suszek
17:30 +Renata Myszczyńska (rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili 

Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

2Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy 
przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach 

zaplanowanych w naszej okolicy, które pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego 
ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

3Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, 
ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których 

sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

4W niedzielę IV Wielkanocną, zwaną Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do 
służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. 

Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby 
rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie 
również na naszej wspólnocie parafialnej.

5W uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 23 kwietnia modlimy się za naszą Ojczyznę, bo 
św. Wojciech jest głównym Patronem Polski i naszej Diecezji Ełckiej. Tradycyjnie w stolicy diecezji - Ełku 

odbędą się uroczystości świętowojciechowe związane także z Jubileuszem 20-lecia sakry biskupiej nasze-
go Pasterza i Jego imieninami. O g. 17.00 w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa będą Nieszpory i procesja z 
relikwiami św. Wojciecha do katedry, gdzie o g. 18.00 będzie Msza św. i możliwość złożenia życzeń Księdzu 
Biskupowi. Byłoby miło, gdyby także delegacja z naszego miasta i parafii wzięła udział w tych uroczystościach.

6W środę, 25 kwietnia przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Jest to tradycyjnie dzień modlitw o uro-
dzaje.  Zachęcamy mieszkańców wiosek, aby już pomyśleli o zorganizowaniu wioskowej modlitwy przy 

krzyżu, czy kapliczce: jesteśmy gotowi odprawić Mszę św. w intencji dobrych tegorocznych urodzajów i o 
błogosławieństwo dla rolników. Prosimy, aby taką chęć zgłosić w zakrystii lub kancelarii. 

7Chcemy kontynuować prace remontowe przy naszej bazylice. Najprawdopodobniej również i w tym 
roku otrzymamy dofinansowanie z MKiDZN na te prace. Pewnie nie będzie to suma taka jak w ubiegłym 

roku, ale mamy nadzieję, że uda się nam pomalować do końca elewacje naszej pięknej świątyni. Nie da się 
tego zrobić bez znacznego udziału naszych Parafian. Dlatego zwracamy się do naszych Parafian z prośbą 
o troskę o nasz kościół i ofiary na tegoroczne remonty. Bóg zapłać za dotychczasowe  ofiary, składane 
przez wielu naszych Parafian systematycznie. Można te ofiary skadać w kopertach, w zakrystii i kancelarii 
czy wpłacając na konto bankowe (numer znajduje się w Siewcy). W planach tegorocznych mamy również 
remont kaplicy św. Agaty i remont elewacji domu parafialnego. Proszę gorąco o modlitwę, aby tym pracom 
towarzyszyła nam i prowadziła nas wszystkich łaska Boża i opieka Matki Najświętszej naszej Pani Sejneń-
skiej. Przypominamy również, że ofiary ze świeczek zapalanych przy kaplicy MB, jak również zakupione 
publikacje i pamiątki z naszego parafialnego kiosku zasilają fundusz remontowy naszej Parafii. Przy okazji 
składam serdeczne podziękowanie Siostrze Barbarze, która bardzo troszczy się, aby jak najwięcej pielgrzy-
mów przybywających do naszego Sanktuarium dowiedziało się o tym miejscu, gdzie Maryja w cudownej 
Figurze obrała sobie miejsce od ponad 415 lat. 
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W Niedzielę Miłosierdzia, wyszliśmy na ulice naszego miasta, aby modlitwą, radosnym śpiewem i tańcem 
wysławiać Chrystusa żyjącego, Zmartwychwstałego. Była to „akcja” ewangelizacyjna i publiczne świadectwo 
wiary dane przez uczestników. Cieszymy się, że było nas wielu - radosnych Świadków Zmartwychwstania.
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