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Z dawna Polski
Tyś Królową,
Maryjo!
Ty za nami
przemów
słowo,
Maryjo!
Miej w opiece
naród cały,
Który żyje
dla Twej
chwały,
Niech rozwija się
wspaniały,
Maryjo!

Cena 1,- zł

WIERZĘ ...
FAKT JEZUSOWEGO ZMARTWYCHWSTANIA
Pierwsi chrześcijanie doszli do wiary w peregrynacją Jezusa biorąc za podstawę takt Jego triumfu nad
śmiercią. Jak świadczy św. Paweł, łaski spotkania ze Zmartwychwstałym dostąpiło wówczas wiele osób:
(Chrystus) zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem (…) ukazał się Kleofasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość żyje dotąd, niektórzy zaś
pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim
apostołom, W końcu ukazał
się także mnie (1 Kor,4-8).
Kontemplacja Zmartwychwstałego pozwoliła im zrozumieć, kim naprawdę był
Jezus. Odkryli dzięki temu
szereg prawd.
1. Bóg umiłował Go do tego
stopnia, że nie pozostawił Go
w otchłani ani nie pozwolił
żeby Jego ciało zostało dotknięte rozkładem, więc
wskrzesił Go z martwych (Dz 2,31-32) i zapewnił Mu tryumf nad wszystkimi wrogami (Dz 2,35).
2. W zmartwychwstaniu Bóg okazał całą swoją moc (był to cud nad cudami i najbardziej zdumiewające
dzieło Boga!); dokonał tego Bóg jako Ojciec – Matka, a nie tylko jako wszechmogący Pan; wskrzesił Jezusa
jako swego Syna, rodząc Go na nowo dla wieczności.
3. W zmartwychwstaniu ukazuje się najgłębsza tożsamość Jezusa: jest On jedynym Synem Bożym! Paweł
rozpoczyna List do Rzymian, tak mówiąc o Jezusie: (Jest to Ewangelia) o Jego Synu – pochodzącym z
rodu Dawida.
4. W Jezusie z Nazaretu mieści się całe misterium Boga. I jeśli zmartwychwstanie było dla Jezusa wywyższeniem lub„wstąpieniem” do Boga, to Jego narodzenie, Jego życie i śmierć były Jego„zstąpieniem” lub
„kenozą” (uniżeniem) (J 3,13; Ef 4,9-10).
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
3 maja Łk 1, 26 – 38 Jedno słowo Maryi sprawia, że realizuje się Boży plan zbawienia świata.
Trzeba nam dzisiaj zastanowić się nad każdym naszym słowem kierowanym do Boga. On potrzebuje również naszej zgody na realizowanie swoich planów.
7 maja J 3, 16 – 21 Boże słowo daje mi życie. Uwalnia mnie od wszelkich więzów. Sprawia, iż
zaczynam rozumieć siebie i wydarzenia swojego życia. W ten sposób z każdym dniem mam
bardziej przekonywać się i tym, że Jezus jest moim zbawieniem.
10 maja J 3, 7 – 15 Moje serce ma być jedno z tymi, którzy tak jak ja uwierzyli w Jezusa. A moja
hojność wobec innych ma być wynikiem miłości wobec Chrystusa.
12 maja J 6, 16 – 21 Jeśli w moim wnętrzu piętrzą się niepokoje, mrok ogarnia moje serce.
Nawet Jezus wychodzący mi naprzeciw, może wzbudzić we mnie lęk. Niepotrzebnie. On przecież
uczyni wszystko, by doprowadzić mnie bezpiecznie do brzegu.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA V WIELKANOCNA – 29 kwietnia

J

NIEDZIELA VI WIELKANOCNA – 6 maja

J

ezus powiedział do
swoich uczniów:
«Ja jestem prawdziJ 15, 1 - 8
wym krzewem winnym, a Ojciec mój jest
tym, który uprawia. Każda latorośl, która we Mnie nie
przynosi owocu, odcina, a każda, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile
nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we
Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym,
wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie
możecie uczynić. Ten kto we Mnie nie trwa, zostanie
wyczyszczony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się
ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać
będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek
chcecie, a wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

ezus powiedział do
swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował
J 15, 9 - 17
Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca i trwam w
Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja
w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości do
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co
wam przykazuję. Ja was nie nazywam sługami, bo
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz
trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Ga
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali».

A

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

by w pełni zrozumieć rzeczywistość Kościoła, jako
Ludu Bożego, jako wielkie zgromadzenie, trzeba,
byśmy na nowo odczytali z uwagą i rozważyli w głębi
serca analogię zawartą w dzisiejszej Ewangelii, czyli
obraz winnego krzewu i latorośli, jaki Chrystus przedstawił według relacji Jana Ewangelisty, dzień przed
swoją Męką i Śmiercią, w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Wielkie zgromadzenie, nie tylko ludzi, lecz także narodów, które sięga krańców ziemi, przekracza granice
doczesności i śmierci jednostek i pokoleń; ten wielki
Lud Boży stanowi jedność dzięki Chrystusowi. Stanowi
jedność przez Niego, z Nim i w Nim, na podobieństwo
jedności winnego krzewu, czyli żywego organizmu; i
jest zatem jednością życia. Dzięki faktowi, że to samo
życie przepływa przez winny krzew i latorośle, stanowią one jedność. Latosie czerpią życie z winnego
krzewu i dlatego stanowią z nim żywy organizm.
			
Homilia 9 V 1982
Nr 228/2018

M

iłość Jezusa, która staje się regułą i zasadą, podnosi dusze do godności uczestnictwa w Jego dziele i
posługuje się naszymi ograniczonymi siłami, czyniąc z
nich znak i sakrament miłości samego Boga. Wielkość,
zakres chrześcijańskiej miłości mierzy się wielkością miłości Bożej. „Jak Ja was umiłowałem”. Oto reguła miłości
chrześcijańskiej: pozwolić się porwać Chrystusowi, kochać z Nim, całe swoje postępowanie kształtować na
wzór Jego nieskończonej hojności. Gdy Kościół wskazuje
światu świętość swoich synów i córek, słyszymy dochodzące z oddali echo słów z Wieczernika: „Syn Człowieczy
został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą
otoczony” (J 13,31). Homilia, 23 IV 1989
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POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (4)

FIGURA MATKI BOSKIEJ, PANI SEJNEŃSKIEJ
- RYS HISTORYCZNY

F

igura jest bardzo rzadkim typem wizerunku maryjnego, który występował w XIV i XV wieku. Jest jedyną
znaną figurą tego okresu, która dotychczas i aktualnie doznaje kultu i czci. Jest najbogatsza w symbolikę
pośród zachowanych. Zakupiona i sprowadzona do Sejn w 1602 roku jako wystrój kościoła klasztornego.
Dominikanie sejneńscy, którzy przybyli z Wilna w 1602 roku, otoczyli figurę troskliwą opieką,
dbali o wystrój, a szczególnie o jej rozsławienie. Ustawiono ją w ołtarzu świeżo wybudowanego drewnianego kościoła.
W Europie zachowały się jeszcze figury szafkowe stanowiące obiekty muzealne: dwie w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie pochodzące z kościołów w Klonówce i Lubiszewie, po jednej w Germańskim Muzeum w
Norymberdze, która pochodzi prawdopodobnie z Rogóźna koło Grudziądza, w Muzeum Cluny w Paryżu oraz
pochodząca z Elbląga, a wywieziona w 1945 roku do wiejskiej świątyni w Vacha koło Eisenach w Niemczech.
Z przybyciem figury do Sejn i umieszczeniem jej w kościele św. Jerzego, Matka Boska niejako osobiście
nawiedziła te strony, jako Królowa wśród wiernego ludu poczęła szczodrze siać swoje łaski; nie tylko prośby w potrzebach dla duszy bywały wysłuchane, ale także cierpienia i choroby ciała znalazły tu lekarstwo i
cudowne uzdrowienia: ułomni, ślepi, kulawi, głusi wracali do zdrowia. Liczne wota dziękczynne były tego
dowodem, jako oczywiste dowody odebranych łask. Rozgłos ich rozchodził się szeroko, a nawet docierał
do Rzymu. Ten rozgłos ściągał do Sejn tysięczne tłumy wiernych na uroczystości Matki Boskiej Nawiedzenia,
Wniebowzięcia, Narodzenia i Różańcowej. Przymiotniki nadane figurze: Matka Boska Sejneńska, łaskami
słynąca, od Trójcy Świętej, Matka Wspomożenia Wiernych, Przemożna Orędowniczka - dobitnie świadczą
o wielkim kulcie, jakim jest obdarzona w Sanktuarium Maryjnym w Sejnach.
Liczne wota dziękczynne, mimo dwukrotnej kradzieży części z nich, zaświadczają zasadności tych przymiotników. Od wieków słowa „łaskami słynąca” towarzyszą Sejneńskiej Pani.
Eugeniusz Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – maj 2018
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując
swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 29 kwietnia
Słowo Boże: Dz 9,26-31; 1J 3,18-24; J 15,1-8
PONIEDZIAŁEK, 30 kwietnia Wsp. św. Piusa V, p
Słowo Boże: Dz 14, 5-18; J 14, 21-26
WTOREK, 1 maja Wsp. św. Józefa Rzemieślnika
Słowo Boże: Dz 14, 19-28; J 14, 27-31
ŚRODA, 2 maja Wsp. św. Atanazego, bpa, dK
Słowo Boże: Dz 15, 1-6; J 15, 1-8
Dzień Flagi Narodowej
CZWARTEK, 3 maja Urocz. NMP Królowej Polski
Słowo Boże: Ap 11,19; 12,1-10; Kol 1,12-16; J 19,25-27
Pierwszy czwartek miesiąca
Rocz. (227) uchwalenia Konstytucji 3 Maja
PIĄTEK, 4 maja Wsp. św. Floriana, męcz
Słowo Boże: Dz 15, 22-31; J 15, 12-17
Pierwszy piątek miesiąca; święto Strażaków
SOBOTA,5majaWsp.św.StanisławaKazimierczyka
Słowo Boże: Dz 16, 1-10; J 15, 18-21
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NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 6 maja
Słowo Boże: Dz 10, 25-48; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17
PONIEDZIAŁEK , 7 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15, 26 –16, 4
WTOREK, 8 maja Uroczystość św. Stanisława, bpa
i męcz, Głównego Patrona Polski
Słowo Boże: Dz 20,17-36; Rz 8,31-39; J 10,11-16
ŚRODA, 9 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 17,15.22–18,1; J 16, 12-15
CZWARTEK, 10 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 11 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-23
Początek Nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.
SOBOTA, 12 maja Wsp. św. Pankracego, męcz
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23-28
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 13 maja
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Świadectwo pracy
misyjnej
S. Joanna Rapacz, Franciszkanka Rodziny Maryi

J

eszcze kilka słów o przyrodzie. Komarów tutaj nie ma, więc ryzyko zachorowania na malarię w naszym
rejonie nie wchodzi w grę. Są natomiast inne owady i pająki. U nas w domu nie spotkałam jeszcze dużego
pająka. Gdy byliśmy na wyjeździe diecezjalnym w górach, to mieszkaliśmy w hotelu, wówczas walczyłam z
pająkami co wieczór. Były to pająki wielkości rozłożonej dłoni, włochate i inne, jadowite, trzeba więc uważać.
Są też skorpiony - dwa zabiłam w łazience, jednego w naszej jadalni.
Jest wiele gatunków jaszczurek, ale one uciekają. Węża jeszcze nie spotkałam, ale zaczęło się lato, więc
trzeba uważać. Szczególne względy ostrożności trzeba zachować, kiedy idzie się do ogrodu, czy podchodzi
do otwartego kosza na śmieci, albo przechodzi obok drzew czy kamieni, jak również kiedy widać dziury w
ziemi, bo tam często się węże chowają.
Za pierwszym razem jest strach, ale człowiek z czasem się uodparnia na dziwne stworzenia. Pan Bóg
nawet w tym daje łaskę. Niedawno w ogrodzie do mojej nogi przyczepił się duży, czarny owad i mnie
ugryzł. Z trudnością oderwałam go od nogi, bo był bardzo przyssany, na szczęście nie był to jakiś groźny
owad, bo nic mi nie było, za to on nie przeżył.
Kiedy spotykają mnie takie trudności, wtedy uśmiecham się do Pana Boga i mówię Panie, miałeś
wyobraźnię, że tak wiele przeróżnych owadów, zwierząt, roślin stworzyłeś! To niezwykłe ile ich tutaj
jest, dziękuję Bogu za nie, choć zaznaczam, że mogłyby nie gryźć. Tutaj też śpiewają ptaki! Rano od
godz. 4.00 śpiewają najpiękniej, w ciągu dnia też słychać ćwierkanie, a wieczorem słychać świerszcze i
cykady–niezwykły koncert. Nocą patrzę na rozświetlone gwiazdami niebo i gwiazdozbiory. Rozpoznaję,
miliardy gwiazd mieniących się na otwartym niebie. Jak potężny jest Bóg, dając nam tyle podniebnego
piękna, którego w zmodernizowanym świecie tak często nie dostrzegałam.
Dzieci tu są bardzo otwarte (tzw. kolorowe), choć dla mnie wszystkie o czarnej cerze,
to jednak dla nich jest różnica między dzieckiem o barwie skóry czarnej lub kolorowej, mimo że ja
jej nie zauważam. Dzieci bardzo obserwują, wyczuwają po co do nich przyszłam, zaczepiają mnie i
zaczynamy zabawę, tak było np. w Graaff-Reinet (czyt. Grafa Net).
Z dziećmi zawsze można się dogadać, mimo że mówią w języku afrikaans i xhosa.
W naszej okolicy jest wiele dzieci, które „wychowuje” ulica. Kiedy nas widzą jak idziemy do Katedry, to
przybiegają i tulą się, zadają pytania w swoim języku i czasami zostają z nami na Eucharystii. Ostatnio
oglądały mi skórę na dłoniach i stopach, ich największym zainteresowaniem jest mój strój zakonny i
włosy - jakże różniące się od ich włosów.
Dzieci te nie są katolikami, ale przychodzą do kościoła. Zauważyłam, że potrafią mówić Ojcze nasz i
Zdrowaś Maryjo, jak również odpowiadać kapłanowi podczas Mszy świętej. Zaskakującym dla mnie
wydarzeniem było zachowanie dzieci, którym pierwszy raz podarowałyśmy słodycze. Dzieci zaraz wróciły,
wraz nowymi koleżankami i kolegami
po następne słodycze, głośno wołając
i domagając się kolejnych darów. W
swoich emocjach wyrażały złość, gniew,
wymuszanie. Ksiądz Biskup ostrzegał,
żeby nie dawać
w pobliżu bramy naszego i jego domu,
jeśli mamy dać, to tylko w kościele. Po
późniejszych doświadczeniach, zrozumiałam dlaczego należy podarować
dzieciom prezent w odpowiednim
miejscu i czasie.
(c.d. w następnym numerze Siewcy)
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MIESIĄ
Z nauczania Papieża
Franciszka

DZIADKOWIE, KTÓRZY
POTRAFIĄ MARZYĆ

A

braham został powołany gdy był mniej więcej
w naszym wieku: bliski emerytury. Człowiek
w podeszłym wieku, z ciężarem starości, niosącej
z sobą boleści, choroby. Jednak ty, jak gdybyś był
młodzieńcem – wstań, idź, idź! Jak gdybyś był harcerzem – idź! Patrz i ufaj. A to Słowo Boże odnosi się
także do nas, którzy jesteśmy w podobnym wieku.
– I do nas dzisiaj Pan mówi to samo: « Wstań! Patrz!
Ufaj!». Mówi nam, że jeszcze nie pora na zamykanie naszego życia, żebyśmy nie zakańczali i nie
podsumowywali naszej historii. Pan mówi nam,
że nasza historia jest nadal otwarta – aż do końca
przez misję. Tymi trzema nakazami wskazuje nam
misję: «Wstań! Patrz! Ufaj!».
Ktoś nieżyczliwy nam powie, że jesteśmy gerontokracją Kościoła. To kpina. Nie rozumie tego, co
mówi. My nie jesteśmy starcami – jesteśmy dziadkami. A jeśli tego nie czujemy, powinniśmy prosić o
łaskę, by to poczuć. Jesteśmy dziadkami, na których
patrzą nasze wnuki. Dziadkami, którzy powinni
wskazywać im sens życia swoim doświadczeniem.
Dziadkami nie pogrążonymi w melancholijnym
myśleniu o naszej historii, ale otwartymi, by to dawać. Jesteśmy dziadkami powołanymi do tego, by
marzyć i przekazywać nasze marzenie dzisiejszej
młodzieży – potrzebuje tego. Bowiem ona z naszych
marzeń będzie czerpać siłę do przepowiadania i
realizowania swojego zadania.
Proszę Pana w intencji nas wszystkich, aby dał nam
tę łaskę. Także w intencji tych, którzy jeszcze nie są
dziadkami. Łaskę bycia dziadkami, łaskę marzenia
naszej młodzieży – potrzebuje tego.
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W maju gromadzimy się w kościołach oraz przy
kapliczkach i przydrożnych krzyżach, by śpiewać
ku czci Maryi słowa Litanii Loretańskiej. Budząca
się do życia przyroda, świeżość zieleni, kwitnące
drzewa sprawiają, że nasze serca napełnia radość
i wdzięczność.

Ś

więty o. Pio pisał do swego kierownika duchowego: „Kiedy myślę o niezliczonych dobrodziejstwach otrzymanych od tej kochanej Mateńki, wstydzę się siebie samego, ponieważ nie wpatrywałem się
wystarczająco z miłością w Jej serce i w Jej ręce, które
z tak wielką dobrocią obdarzały mnie nimi… Jakże
często zawierzałem tej Matce bolesne niepokoje mojego wzburzonego serca! A jakże często Ona mnie pocieszała. Lecz na czym polegała moja wdzięczność?
W moich największych
cierpieniach wydawało
mi się, że nie mam już
matki na ziemi, lecz
tylko litościwą Matkę w
niebie… Dla mnie miesiąc maj jest miesiącem
łask”.
A jest to miesiąc, który
właśnie przeżywamy…
Minęła już szarzyzna
zimy, skończyły się krótkie dni i długie wieczory. W ten najpiękniejszy
miesiąc nasze myśli
kierują się ku Tej, która
dla świata pogrążone
w smutku i ciemności
stała się jutrzenką nadziei i wiosną Bożej miłości. Sytuację ludzkości po
grzechu pierworodnym możemy wszak porównać
do zimy, która skuła swymi okowami świat. Człowiek
był bezradny – cały Stary Testament to zapis pełnego
tęsknoty oczekiwania na Tego, który miał przyjść, by
wyzwolić człowieka z grzechu. Zanim jednak przyszedł Zbawiciel, na scenie dziejów świata i historii
zbawienia pojawiła się Ona – Maryja.
O Jej czci i chwale przypominają liczne wspomnienia,
święta i uroczystości, których w maju nie brakuje:
najpierw 3 maja, kiedy czcimy Ją jako Królową
Polski. Ta uroczystość, choć obchodzona w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja (1791 r.), przenosi
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nas jednak w czasy bardziej odległe – aż do potopu
szwedzkiego. W uroczystych ślubach złożonych 1
kwietnia 1656 r. w katedrze we Lwowie król Jan Kazimierz obrał Maryję za patronkę i Królową Polski.
Święto ustanowił Pius XI w 1924 roku.
Dzień 13 maja to rocznica objawień w Fatimie i
wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Główne treści orędzia przekazanego nam przez Maryję w czasie
tych objawień to pokuta i nawrócenie. Wezwanie
zawsze aktualne…
Natomiast 24 maja to wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych. Geneza
tego święta sięga 1571 roku i bitwy morskiej z Turkami pod Lepanto, zakończonej zwycięstwem floty
chrześcijańskiej. Na pamiątkę tego zwycięstwa św.
Pius V wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie
„Wspomożenie wiernych”. Święto o tym tytule ustanowił Pius VII, wyznaczając jego datę na 24 maja – był
to dzień jego powrotu do Rzymu w 1814
r. z niewoli narzuconej przez napoleona
Bonapartego.
Ostatni dzień maja
to święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
To wydarzenie,
które rozważamy
także jako drugą
radosną tajemnicę
różańcową, kieruje
nasze myśli w stronę Ain – Karmin,
małej miejscowości
w Judei, gdzie nastąpiło spotkanie Matki
Pana z Jej krewną – św. Elżbietą. Elżbieta nosiła już
pod sercem św. Jana Chrzciciela, Maryja zaś podczas
zwiastowania dowiedziała się, że Bóg wybrał Ją na
Matkę Zbawiciela. Swą radość wyśpiewała w hymnie
Magnificat, który na stałe wszedł do liturgii Kościoła.
Warto, byśmy przeżywając ten piękny miesiąc, kiedy
cała przyroda zdaje się wyśpiewywać radosny hymn
ku czci Stwórcy, okazali naszą wdzięczność Bogu,
oddając cześć i naśladując Tę, którą czcimy jako Matkę
Boga, Niepokalaną, Królową Polski, Wspomożycielkę wiernych… ale nade wszystko – naszą najlepszą
Matkę.
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JESTEŚMY
NAPEŁNIENI
DUCHEM ŚWIĘTYM

Z

godnie z programem duszpasterskim na
bieżący rok liturgiczny z całą mocą powinniśmy pogłębiać naszą refleksję do sakramentu
bierzmowania i jego skutków. Jest to o tyle ważne,
że nadal codziennie możemy przekonać się o
tym, jak wiele osób, które już przyjęło sakrament
bierzmowania, nie zdaje sobie sprawy z obowiązków, jakie zaciągnęły one na siebie wraz z tym
sakramentem. Nie mogą one zapominać o darach
Ducha Świętego, które otrzymaliśmy podczas
bierzmowania, a tym bardziej ich zatracić. Dary
otrzymaliśmy jako skarb, który musimy w sobie pomnażać, aby obdarzać nim innych i w ten
sposób przyczyniać się do wzrostu katolickiego
i apostolskiego Kościoła. Sakrament bierzmowania przyjmujemy jeden jedyny raz w życiu, a
całe życie, które otwiera się w perspektywie tego
sakramentu, nabiera charakteru wielkiej i zasadniczej próby. Jest to próba wiary i próba charakteru.
Dzieje Apostolskie dostarczają dowodu na to,
że jednym z siedmiu znaków sakramentalnych
ustanowionych przez Chrystusa jest sakrament
umocnienia w Duchu Świętym, po polsku zwany bierzmowaniem. Polska nazwa bierze się od
staropolskiego słowa „Bierzmo”, co oznaczało
główną belkę podtrzymującą cały strop domu, a
z łacińskiego (firmitas) znaczy tyle, co moc, stałość
i trwałość. Przez przyjęcie znaku włożenia rąk i namaszczenia, chrześcijanin otrzymuje dary Ducha
Świętego, które są dopełnieniem łaski chrztu. Darami Ducha Świętego są: dar mądrości i rozumu,
dar rady i męstwa, dar poznania i pobożności
oraz dar bojaźni Bożej. Duch Święty daje nam dar
czyli łaskę, z którą mamy odtąd konsekwentnie
współpracować. Bez naszego udziału Duch Święty
niczego nie podejmie. Przypominajmy sobie o
Duchu Świętym ciągle obecnym i działającym
w Kościele. Nie zapominajmy, że jesteśmy Nim
napełnieni poprzez sakrament umocnienia, że
jesteśmy kolejnym ogniwem Ducha Świętego,
by z nowym entuzjazmem nieść Jego posłanie
prawdy i miłości w nasze życie i otoczenie. Jezus
zapewnia każdego z nas, że działa dziś i zawsze.
Zaprośmy więc Ducha Świętego, by jeszcze z
większą swobodą poruszał się w naszych sercach.
Prośmy Go, by pokazał obszary w naszym życiu,
które wymagają przemiany. Pozwólmy by udzielił
nam większego zrozumienia świętości Jezusa.
				

- Irena -

Ks. Andrzej Adamski
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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:
13/04/2018 Piotr Gniazdowski

Zapowiedzi
przedślubne:
1/Maciej Nowacki, kawaler, Sejny, Parafia tut. i
Aneta Luty, panna, Iwanówka, Parafia tut.
2/Piotr Skrypko, kawaler, Jodeliszki, Parafia tut. i
Aneta Polakowska, panna, Jegliniec, Parafia Kaletnik.
3/Adrian Margiewicz, kawaler, Dusznica i
Monika Czeropska, panna, Sejny, oboje Parafia tut.

Odeszli do wieczności:
UStanisław Roszko, Sejny (l. 80)
zm. 16/04/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Żółtko Marta Robert,Sejny, Krzywa
Sojka Danuta Jan,Sejny, Krzywa
Bombola Sylwia,Sejny, Grodzka
Nubert Danuta,Sejny, Grodzka
Turowicz Danuta Leszek,Sejny, Grodzka
Jurkiewicz Henryka Eugeniusz,Sejny, Grodzka
Baranowscy Marta Marcin,Sejny, Grodzka
Zackiewicz Leokadia,Lasanka
Kaufman Zofia Grzegorz,Lasanka
Korzenieccy Zofia Stanisław,Lasanka
Obuchowski Ireneusz,Lasanka
Luty Barbara Wojciech,Iwanówka
Czokajło Angelika Przemysław,Iwanówka
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Czokajło Joanna Łukasz,Iwanówka
Karpowicz Lucyna Grzegorz,Iwanówka
Szczudło Irena,Gawiniańce
Szczudło Jadwiga Zygmunt,Gawiniańce
Szczudło Halina Krzysztof,Gawiniańce
Szczudło Elżbieta Teodor,Gawiniańce
Gudziewscy Stanisława Olgierd,Gawiniańce
Kuprewicz Anna Tomasz,Gawiniańce
Buchowska Władysława,Gawiniańce
Chabrewicz Irena Zbigniew,Gawiniańce
Dudanowicz Zofia,Gawiniańce
Jarzembowicz Beata Dariusz,Gawiniańce
Karłowicz Angelika Karol,Gawiniańce
Tubiszewscy Małgorzata Jacek,Gawiniańce
Morawscy Mariola Mariusz,Gryszkańce
Żukowski Lech,Konstantynówka
Sadłoń Alfred,Konstantynówka
Radzewicz Barbara Sławomir,Konstantynówka
Wydra Irena,Konstantynówka
Klepaccy Teresa Jan,Konstantynówka
Sankowscy Justyna Tomasz,Konstantynówka Gib.
Krajewscy Krystyna Zdzisław,Iwanówka
Polens Ilona Wojciech,Zaleskie
Małkińscy Edyta Krzysztof,Zaleskie
Przeborowscy Maryla Stanisław,Zaleskie
Przeborowscy Maria Marian,Zaleskie
Staniewicz Monika Jakub,Zaleskie
Miszkiel Jadwiga Walerian,Zaleskie
Polens Marianna Eugeniusz,Zaleskie
Moroz Mirosław,Zaleskie
Moroz Helena Romuald,Zaleskie
Draugialis Teresa Stanisław,Zaleskie
Jurkiewicz Zofia Stanisław,Zaleskie
Dzimitko Zofia Dariusz,Zaleskie
Maksimowicz Zofia Janusz,Zaleskie
Wołągiewicz Bożena Czesław,Zaleskie
Krakowscy Sabina Grzegorz,Sejny, Wileńska
Kruszyłowicz Barbara Dariusz,Sejny, Wojska Pol.
Brzezińska Stanisława,Sejny, Piłsudskiego
Czeszkiewicz Monika Karol,Sejny, Piłsudskiego
Jakubowska Bożena,Sejny, Piłsudskiego
Bałakier Renata Mariusz,Sejny, Piłsudskiego
Balewicz Marianna,Babańce
Sapiega Maria,Babańce
Gryguć Jadwiga Józef,Babańce
Gryguć Andrzej,Babańce
Głemboccy Danuta Józef,Babańce
Sitko Irena,Babańce
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 29.04 - 13.05.2018
NIEDZIELAVWIELKANOCNA, 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
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.)
PONIEDZIAŁEK, 30 kwietnia 2018
06:30 +Zygmunt i Józefa Moroz
08:00 +Weronika Kozłowska (9mc)
08:00 +Anna Kapp (4mc)
08:00 +Weronika Żylińska (16 rocz.) +Mieczysław
08:00 +Józef Kostrzewski (30 dzień po śm.)
17:30 +Marian Szułowicz (6 rocz.)
17:30 +Jan (gr)
17:30 +Andrzej Kaczanowski (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 1 maja 2018
06:30 +Stanisław Motuk
08:00 O Boże błog. opiekę MB i zdrowie dla Józefa
Łostowskiego oraz całej rodziny
08:00 +Regina Łostowska (1 rocz.)
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr1)
12:00 O błog. Boże dla motocyklistów i ich rodzin na
rozpoczęcia sezonu motocyklowego
17:30 +Piotr Wojciechowski (9 rocz.) i rodzice
17:30 +Leontyna (6 rocz.) +Aleksander Krawczyk
17:30 +Jerzy Salwecki (gr1)
ŚRODA, 2 maja 2018
06:30 +Czesław Awramik
08:00 +Władysława Cichanowicz (5mc)
08:00 +Helena Tomkiewicz (42 rocz.) i z rodziny
08:00 +Piotr +Dominika Wieczorek
+Katarzyna Mieczkowska
08:00 +Józef Werelich (m-c od pogrzebu)
17:30 +Benedykta Namiotko (2mc)
17:30 +Józef Sienkiewicz ( 16 rocz.)
17:30 +Eugenia Koncewicz (gr2)
17:30 +Jerzy Salwecki ( gr2)
CZWARTEK, 3 maja 2018
Uroczystość NMP Królowej Polski
07:00 +Helena Żukowska (7mc)
08:30 +Eugenia Koncewicz (gr3)
08:30 +Tomasz (13 rocz.) +Anna +Stanisław
Żeladonis
10:00 Za Ojczyznę w 227 rocz. Konstytucji 3 Maja
10:00 +Paweł +Witold Koneszko i dziadkowie
11:30 +Tadeusz Krzywicki (2 rocz.)
17:30 +Walerian Kowalik (28 rocz.)
17:30 +Jerzy Salwecki (gr3)
PIĄTEK, 4 maja 2018 pierwszy miesiąca
06:30 +Eugenia Koncewicz (gr4)
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Aniela +Jan +Czesław +Piotr +Albin z rodziny
Malinowskich i Wojciechowskich
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13:00 Za Strażaków i ich rodziny w dniu ich Święta
16:00 +Andrzej Jakubowski (12 rocz.) i rodzice
17:30 +Józef Grażulewicz (29 rocz.) i rodzice
17:30 +Jerzy Salwecki (gr4)
17:30 +Józef Malinowski
SOBOTA, 5 maja 2018 pierwsza miesiąca
06:30 +Eugenia Koncewicz (gr5)
06:30 +Henryk +Marian Staśkiel +Bożena Szymańska
08:00 +Franciszek Kamiński (8mc)
08:00 +Teofila (31 rocz.) +Wincenty i z r. Kubylisów
08:00 +Weronika +Wacław +Henryka +Czesław z r.
Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:30 egzekwie: +Irena +Przemysław Luto (1 rocz.)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (8mc)
17:30 +Zofia Krajewska (1 rocz.)
17:30 +Tadeusz Tydman (5 rocz.)
17:30 +Jerzy Salwecki (gr5)
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 6 maja 2018
07:00 +Stanisław Okulanis
07:00 +Jerzy Salwecki (gr6)
08:30 +Eugenia Koncewicz (gr6)
08:30 +Helena +Feliks i z r. Krzywickich
10:00 +Marian +Anna +Jacenty z r. Ciszewskich
11:30 Za parafian
11:30 +Zofia +Stanisław Mos
13:00 LT
KRASNOWO: +Emilia +Paweł
17:30 +Alina Ogórkis (7 mc)
PONIEDZIAŁEK, 7 maja 2018
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Stanisława +Władysław +Marianna
z r. Milewskich
08:00 +Stanisław +Bronisława Michałkiewicz
08:00 +Stanisława Pachutko
08:00 +Janina Stankiewicz (11 rocz.) +Bernard
(4 rocz.) +Czesław Pawlukiewicz (30 rocz.)
17:30 +Witold Durtan (8mc)
17:30 +Stanisław i z r. Maksimowiczów
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Jerzy Salwecki (gr7)
17:30 +Eugenia Koncewicz (gr7)
WTOREK, 8 maja 2018 Uroczystość św. Stanisława,
bpa i męcz, Głównego Patrona Polski
06:30 +Józef Malinowski (18 rocz.)
06:30 +Jerzy Salwecki (gr8)
08:00 +Czesława +Stanisław Ciesińscy +Weronika
+Wincenty Kap
+Anna +Helena +Jadwiga Łabacz
08:00 +Stanisław +Marianna +Tadeusz +Robert
+Stanisław Czeszkiewicz
08:00 +Maria +Stanisław Rosińscy
08:00 +Stanisław Moroz
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis
+Zofia +Józef Wróblewscy +z ich rodzin
17:30 +Tomasz Harackiewicz (6mc) +Stanisław Sidor
17:30 +Stanisław +Paulina +Aleksander Małkińscy
17:30 +Eugenia Koncewicz (gr8)
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ŚRODA, 9 maja 2018
06:30 +Jerzy Salwecki (gr9)
08:00 +Genowefa +Jan +Krystyna Misiukanis
08:00 +Wojciech Klimasara (11mc)
08:00 +Czesław +Weronika +Wacław +Henryka
z r. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr9)
10:00 W intencji wszystkich osób chorych i niepełnosprawnych ich rodzin opiekunów oraz
pracowników Regionalnego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
17:30 +Zofia Sawicka (5mc)
17:30 +Stanisław +Eugenia Pileccy
17:30 +Lucjan (17 rocz.) +Bernardyna Karłowicz
17:30 +Stanisław Delnicki
18:30 Posejanka - Msza św. przy krzyżu
CZWARTEK, 10 maja 2018
06:30 + Jerzy Salwecki (gr10)
08:00 +Jan (11 mc) +Julia Józef z r. Gausów
08:00 +Leon Luto (22 rocz.) +Felicja +Andrzej Nowak
08:00 +Anna +Wincenty +Mateusz Miszkiel
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr10)
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja,
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30 +Janina Pachucka
17:30 +Stanisława (1 rocz.) +Edward (21 rocz.)
z r. Bołtralik ów
17:30 +Genowefa Dzimitko (7 rocz.)
PIĄTEK, 11 maja 2018
06:30 +Stanisław Palanis
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Stanisława i Jadwigi i rodziny

1
2
3

08:00
08:00
08:00
17:30
17:30

+Jadwiga +Józef i z r. Jodzio
+Jerzy Salwecki (11gr)
+Eugenia Koncewicz (11gr)
+Henryk Szumski (11mc)
+Zenon (7 rocz.) i z r. Kisielewskich, Niewulisów
i Masianisów
17:30 +Józef +Stefania Święciccy
17:30 +Bożena Gryguć (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 12 maja 2018
06:30 +Tomasz Sławiński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr12)
08:00 +Piotr Wróblewski (2mc)
08:00 +Julia Jagłowska (4mc)
08:00 +Jerzy Salwecki (gr12)
Żegary LT: V Przegląd Kościelnych Chórów Litewskich
17:30 +Franciszek Zajko (2 rocz.) i rodzice
17:30 +Władysław Derdzikowski (17 rocz.)
17:30 +Stanisława +Franciszek i z r. Świsłowskich
17:30 +Marianna Żabicka (1 rocz.)
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 13 maja
07:00 +Aleksandra Jungiewicz (30 rocz.) +Izydor
+Czesław
07:00 +Jerzy Salwecki (gr13)
08:30 +Eugenia Koncewicz (5 rocz.) i z rodziny
10:00 +Szczepan +Walenty +Anna
10:00 +Krystyna Gruszczyńska +Marian +Helena
+Józef Zielińscy +Michał +Marianna Sip
11:30 Nieustający Różaniec
13:00 LT
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (7mc)
17:30 +Tadeusz Gilewski (15 rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl,
która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.
Dzisiaj także przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa
Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny
światowej.
Wchodzimy w najpiękniejszy miesiąc - maj, poświęcony najpiękniejszej z niewiast, Matce Jezusa i naszej
Maryi, naszej Królowej. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, a w
niedzielę o 17.00. Gromadźmy się również przy kapliczkach i krzyżach w wioskach naszej parafii. Zachęcamy, aby zorganizować wspólną majową modlitwę wioskową ze Mszą św. w intencji rolników i o dobre
tegoroczne urodzaje. Czekamy na propozycje.
Dnia 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych,
eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji. Nie zapomnijmy
wywiesić naszej narodowej flagi biało-czerwonej.
W czwartek, 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze
św. będą w porządku niedzielnym, a główna Msza św. w intencji Ojczyzny będzie o godz. 10.00, po której
będzie przemarsz do miejsc upamiętniających naszych bohaterów, a zakończeniem będzie akademia w
Ośrodku Kultury.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, poświęcony wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa za grzechy świata. Okazja do spowiedzi - jak zawsze - przed Mszami, o 16.00 będzie Msza
św. dla dzieci i młodzieży. Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach.
W pierwszą sobotę miesiąca w duchu fatimskim będziemy rozważać tajemnice różańcowe i czcić Niepokalane Serce Maryi na Mszy św. wieczornej i nabożeństwie.
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Na wakacje mamy propozycję spędzenia pięknego czasu z Panem Jezusem podczas rekolekcji oazowych. Na
poniższym plakacie są szczegółowe informacje, w tym roku w I turnusie poprowadzi rekolekcje dla dzieci po
klasie 3 i 4 SP w Chełchach ks. Kamil, stąd też zachęcamy dzieci do udziału. Zgłaszać się można do ks. Kamila.
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