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Idźcie i głoście...
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Boże poruszenie: znaki charyzmatyczne. Duch Boży to napór wichru i trzęsienie ziemi, to ogniste języki, to 
żar, który stał się słowem orędzia przekazywanego w powszechnej misji (por. Dz 2,1-4). Jest to streszczenie 
wspólnych doświadczeń Kościoła: pierwsi chrześcijanie nie zaczęli od teoretyzowania, lecz odkryli, że zo-

stali przemienieni przez miłosną obecność Ducha, odrodzeni 
w miłości i radości, w pełni i w tajemnicy, poprzez Jego moc 
(por Dz 4,31; 10,44-48). Dar Jezusa staje się współdzielonym 
doświadczeniem wewnętrznego stworzenia: ożywieni Jego 
Duchem wyznawcy mają zdolność mówienia językami (gloso-
lalia), w otwartym na wszystkie kultury i narody zjednoczeniu 
miłości (por. Dz 2,4).
Katolickość. Doświadczenie charyzmatyczne nie jest doświad-
czeniem indywidualnym czy sprawą ograniczoną tylko do 
małych grup. Przeciwnie, św. Łukasz zaświadcza, że Duch Pięć-
dziesiątnicy stał się słowem jedności i porozumienia (orędzie 
skierowane do wszystkich ludów). Świątynia jerozolimska stała 
się natomiast wieżą Babel, symbolem oszustw i niewierności 
(por. Mk 11,17; Dz 7,44-53), gdzie przybywali co prawda ludzie 
ze wszystkich narodów (por Dz 2,5), nie mogąc się jednak 
porozumieć. Chrześcijanie zaś inaczej: otrzymują we własnym 
domu (nie w świątyni) dotyk łaski i katolickiego porozumienia, 
a dzięki temu coś, co wydaje się bardziej osobiste i nieprzewi-
dywalne, staje się „słowem” skierowanym do wszystkich ludzi. 
Jest to zalążkowe doświadczenie nowych stosunków, jakie po-
wiążą ludzkość. Pięćdziesiątnica to źródło i początek jedności 
wszystkich narodów (Partowie Medowie,Elamici (por. Dz 2,9.)
W Jezusie Duch staje się pojednaniem (por.2 Kor 5,19) wy-

kraczającym poza granice Prawa, które poczynając od samego Judaizmu (Jerozolimy), otwiera drogę 
do wszystkich.

 KIM JEST DUCH BOŻY ?

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

13 maja Mk 16,15 – 20   Przed wstąpieniem do Ojca poleciłeś swoim uczniom troskę o każdego 
człowieka, wyrażoną w nakazie głoszenia Ewangelii. Dziękuję za to, że i ja, będąc w Kościele, staję 
się uczestnikiem misji Twoich uczniów. Wpatrując się, jak zasiadasz po prawicy Ojca – patrząc 
w Niebo. Znam cel mojego życia.

16 maja J 17, 20 – 26  Wezwanie do budowania jedności. Odpowiadam na nie za każdym razem, 
gdy dostrzegam moich braci i siostry w wierze. Gdy nie są dla mnie obojętni, ale są tymi, których 
chcę obdarzyć swoim doświadczeniem wiary, modlitwą i troską.

20 maja J 15, 26 – 27  Duch Święty, który swoimi darami oświeca drogi mojego życia, pomaga 
mi w każdym doświadczeniu. Umacnia, prowadzi i wspiera. Jezu, dziękuję Ci za to, że posłałeś 
mi Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który prowadzi mnie przez życie.

21 maja J 19, 25 – 27    Maryja jest moją Matką. Mam być jak Apostoł, przyjąć Ją do siebie. Do 
wszystkich swoich spraw, całego mojego życia. Ona będzie uczyć mnie, jak przeżywać życie 
skierowane ku Jezusowi.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz
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Jezus, ukazawszy się 
Jedenastu, powie-

dział do nich: «Idźcie 
na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkie-

mu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie 
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś 
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię 
moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mó-
wić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 
będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi 
Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które 
jej towarzyszyły.

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Świadectwo niezliczonych zwiastunów wiary ponio-
sło orędzie Chrystusa poprzez wieki do wszystkich 

części świata. Jeszcze dzisiaj potrzeba wielkich wysił-
ków, żeby rzeczywiście dotarło ono do wszystkich ludzi. 
Ale jednocześnie również chrześcijanie w krajach już 
chrześcijańskich są jak nigdy dotąd wezwani do uczy-
nienia wszystkiego, aby wiara i wierność Chrystusowi u 
nich samych nie zanikły, lecz aby się zbudziły do nowe-
go życia. Cały nasz tak zwany chrześcijański kontynent 
europejski potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji. 
Kto przyjmuje Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystię, 
zobowiązuje się do pójścia za Chrystusem i dawania 
temu świadectwa całym swoim życiem, również za-
wodowym.        Homilia, 23 VI 1988

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA VII WIELKANOCNA – 13 maja

 WNIEBOWSTĄPIENIE PaŃSKIE

 Mk 16, 15-20

Gdy nas spotyka nawet mała przeciwność, zbyt prędko upadamy na duchu i zwracamy się 
ku ludzkim pociechom. Gdybyśmy, jak mocni mężowie usiłowali wytrwać w boju, ujrzelibyśmy 
niezawodnie zesłaną nam z nieba pomoc Bożą. Gdyż Bóg jest gotów pomagać walczącym i ufa-
jącym Jego łasce; On bowiem daje nam sposobność do walki, żebyśmy zwyciężyli.

Wieczorem w 
dniu zmar-

twychwstania, tam 
gdzie przebywali 
uczniowie, 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 
rzeki 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”.

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Czy wy otrzymaliście Ducha Świętego? Czyście Go wzię-
li? Czy wiecie, co oznacza otrzymać i wziąć Ducha? 

Pamiętajcie o tym, co w waszym życiu już się sprawdziło, 
właśnie mocą tych słów Jezusa. Pamiętajcie szczególnie 
o sakramentach chrztu i bierzmowania, eucharystii, w 
których zostaje udzielony lub wzrasta dar Ducha. Pa-
miętajcie jeszcze i o tym, że Duch jest darem, który się 
otrzymuje, który zawsze wymaga modlitwy; to przy jej 
pomocy przygotowujemy się na przyjęcie go w sposób 
należyty. Otrzymujemy Ducha Świętego abyśmy rzeczy-
wiście uczestniczyli w Zmartwychwstaniu Chrystusa, ono 
bowiem jest kamieniem węgielnym Jego posłannictwa i 
naszego udziału w nim.  Homilia, 18 IV 1982

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 maja

 J 20, 19-23

Tomasz a’Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 13 maja
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20
Rocznica. 101 Objawień Fatimskich. Rocznica. 37 zama-
chu na życie Jana Pawła II.
PONIEDZIAŁEK, 14 maja Święto św. Macieja Ap.
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
WTOREK, 15 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11
ŚRODA, 16 maja Święto św. Andrzeja Boboli, 
prezb. męcz. Patrona Polski 
Słowo Boże: 1Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26
CZWARTEK, 17 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
PIĄTEK, 18 maja Wsp. św. Stanisława Papczyń-
skiego, prezb.
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
SOBOTA, 19 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚW., 20 maja
Słowo Boże: Dz 2,1-11; Ga 5,16-25; J 15,26-27;16,12-15
Zakończenie okresu wielkanocnego
PONIEDZIAŁEK , 21 maja Uroczystość NMP Matki 
Kościoła, Głównej Patronki Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; Dz 1,12-14; J 2,1-11
WTOREK, 22 maja Wsp. św. Rity z Cascii,zak
Słowo Boże: Jk 4,1-10; Mk 9,30-37
ŚRODA, 23 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 4,13-17; Mk 9,38-40
CZWARTEK, 24 maja Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Słowo Boże: Hbr 10,11-18; Mk 14,22-25
PIĄTEK, 25 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 5,9-12; Mk 10,1-12
SOBOTA, 26 maja Wsp. św. Filipa Nereusza, prezb
Słowo Boże: Jk 5,13-20; Mk 10,13-16
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 27 maja
Słowo Boże: Pwt 4,32-40; Rz 8,14-17; Mt 28,16-20

PO CO MATKA BOŻA W ZNAKU JASNOGÓRSKIEGO 
OBRAZU PRZYCHODZI DO RODZIN ?

Można bez żadnej pomyłki odpowiedzieć, że Jej wola i troska dotyczy zawsze sprawy Jej Syna Jezusa 
Chrystusa. Tak było gdy Dzieciątko Boże z Niej się narodził, a Ona Go karmiła, pieściła, wychowywała. Tak 

było, gdy poprzez drogi apostolskie doszedł aż na krzyż, pod którym Matka Jego mężnie stanęła, i tak jest teraz, 
gdy Chrystus żyje w swoim Kościele, w którym obecna jest również i działająca Matka Chrystusowa i Matka 
Kościoła, Maryja. Jeśli więc pytamy, o co się Ona dzisiaj najbardziej troszczy, przychodząc do naszych domów, 

to trzeba odpowiedzieć, 
że – o Kościół swojego 
Syna, o Jego życie w na-
szych rodzinach i w wa-
szych duszach, o żywą 
wiarę  dzieci i młodzieży, 
a przez rodziny – o wiarę 
i życie Boże w całej naszej 
Ojczyźnie.
Wiecie dobrze Najmilsi, 
jak wielkie jest zagroże-
nie. Zelżały zewnętrzne 
formy ucisku Kościoła, 
natomiast trwa walka 
z wiarą i chrześcijańską 
kulturą Narodu, jakby do 
przemian społecznych w 
Ojczyźnie konieczne było 
wyrwanie Boga z serc 
ludzkich. Wszyscy wie-

rzący w Polsce, biskupi i kapłani, rodzice, młodzież i dzieci, są odpowiedzialni za zachowanie wiary Narodu 
i chrześcijańskiej kultury ojczystej. Po to więc przede wszystkim przychodzi do Was Matka Najświętsza, aby 
ożywić w Was wiarę i aby Was wspomóc w walce o zachowanie jej i przekazywanie nowemu pokoleniu 
młodej Polski.
Z listu Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego do polskich rodzin.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

(c.d. w następnym numerze Siewcy)

Świadectwo pracy
      misyjnej

W kulturze tutejszych Afrykańczyków kobieta, która niema dziecka nic nie znaczy w społeczeństwie, nie ma 
żadnego głosu i uznania. W podobnej sytuacji są również kobiety, które mają dzieci, ale nie mają mężów, 
ponieważ mąż zmarł lub ma inną kobietę. Dzieci jeśli nie mają matki (bo np. wyjechała, ma pracę w dalekim 
mieście, lub zmarła na AIDS) wówczas wychowywane są przez kuzynkę, ciotkę, babcię czy obcą kobietę. 
Temat rodziny będę jeszcze zgłębiać,  jak to w ich tradycji i kulturze funkcjonuje, więc kiedyś opiszę.
Odwiedziłam również hospicjum dla starszych - to bolesne dla mnie doświadczenie. Przykro patrzeć jak 
cierpią, słychać ich cichy jęk, oni tak bardzo potrzebują pomocy drugiego człowieka i zatrzymania się nad 
nimi choć przez chwilę. Proszę Boga, by dodał mi sił do posługi wśród tych, których powierza mi Opatrzność. 
Tutaj odzywa się moja wrażliwość na ludzkie cierpienie i zamiast podarowania im uśmiechu, to płyną łzy 
i bezradność na ich potrzeby, a moja natura broni się przed takimi widokami. Z jednej strony przychodzą 
myśli ucieczki, ominięcie ich, a z drugiej strony czuję w sobie siłę, która mnie przemienia 
i przygotowuje do tego, by stać się chlebem, miażdży mnie oraz pokazuje piękno miłości i miłosierdzia. 
Kiedy mam stanąć przed dziećmi chorymi na AIDS, ze świadomością podprowadzenia ich do Boga, staje 
się to dla mnie trudne. Budzą się we mnie uczucia dotąd mi nieznane, jakże łatwo jest mówić o cierpieniu, 
łatwo samemu cierpieć, a jakże trudno towarzyszyć cierpiącemu człowiekowi. Podarować mu czas, podać 
kubek wody czy nakarmić. Wejść do domu, gdzie cierpi człowiek, podejść do człowieka, który chwieje się 
na własnych nogach, a jego twarz nie jest podobna do ludzkiej twarzy. Jakże trudno odpowiedzieć na cier-
pienie bez obaw i lęku. Iść z miłosierdziem do człowieka, zniszczonego i wycieńczonego cierpieniem, który 
nie jest miły w wyglądzie, zachowaniu. Niełatwo wyciągnąć do niego rękę, uczynić gest, który wydawać 
by się mogło nic nie kosztuje, a jednak dotyka najdelikatniejszych strun naszego życia. Czy jestem gotowa 
na takie poświęcenie? Czy jestem gotowa by iść, do dzieci ulicy w moim pięknym białym habicie? W tym 
habicie, który za chwilę stanie się „czarny”, jeśli podaruję im siebie, swój czas… Czy ten brud, który zostanie 
na moim habicie da mi radość? 
Bez łaski i dotyku Boga nie jestem w stanie nic uczynić, jestem mała i słaba, bezradna. Wołam do Boga: Proszę, 
weź mnie za rękę i prowadź… Czy jestem w stanie podejść do człowieka, uzależnionego, wykorzystywanego 
seksualnie, alkoholika, bez Jezusa i Jego obecności?... Nie, nie jestem. 
Przypominam sobie teraz przedstawienie z okazji Jubileuszu Diecezji, kiedy mi popłynęły łzy, łzy bezsilności, 
niemocy, ale też współczucia. Jeszcze do tej pory widzę tę inscenizację, słyszę krzyk tych młodych ludzi i 
wołanie o pomoc. A było to tak: z jednej parafii młodzież tzw. kolorowa, pokazała życie tutaj, imprezy, picie 
alkoholu, narkotyki, pokazali jak po takich „zabawach” kilku chłopaków gwałci dziewczynę. Dziewczyna, która 
była gwałcona, pokazała przeżycia z tym związane. Na scenie był też 2-letni chłopiec, który chodził między 

nimi, spijał z butelek resztki alkoholu, pomagał zgwałconej 
dziewczynie wstać, pocieszał ją… Tego widoku nie da się 
wymazać z serca i umysłu. Zaskakująca była dla mnie re-
akcja ludzi, ponieważ na sali słychać było śmiech ludzi tzw. 
kolorowych. Nie wiem dlaczego się śmiali. Zauważyłam też 
wzruszenie i poruszenie wśród Portugalczyków, kapłanów, 
to bolesne dla mnie doświadczenie dające do myślenia...
Proszę zauważyć jak bardzo zniszczona jest tu moralność, 
jak bardzo jej brakuje.
Nie ma poczucia grzechu, zła, wyrządzonej krzywdy. Jak 
dotrzeć i wydobyć godność człowieczeństwa, kobiety, 
mężczyzny, dziewczyny, chłopca? Jak pomóc, jak przeko-
nać, jak mówić? Te i inne pytania rodzą się w moim sercu. 
Obraz pijanych kobiet, mężczyzn, młodych ludzi jest dla 
mnie częstym widokiem.

S. Joanna Rapacz, Franciszkanka Rodziny Maryi
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„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” – mówił św. 
Augustyn. Kościół wiele miejsca poświęca sprawie 
śpiewu i muzyki. Jest do tego zobowiązany, bo 
śpiew podczas czynności liturgicznych jest „ra-
dosnym wzruszeniem serca” otwartego na Boga.

Biblia wiele miejsca poświęca śpiewaniu i graniu 
na cześć Pana Boga, któremu „przystoi pieśń 

chwały”. Określenia biblijne: „chwalcie Pana na cy-
trze”, „śpiewajcie 
Panu pieśń nową”, 
„będę Ci śpiewał i 
grał, chwało moja”, 
brzmią znajomo w 
uszach nawet tego, 
kto z rzadka zagląda 
do Pisma Świętego. 
Niektóre ze 150 psal-
mów w tytule posia-
dają wskazówkę, na 
jaką melodię psalm 
wykonać i jakiego 
użyć instrumentu. 
Śpiewał też Jezus z 
Apostołami tuż po 
Ostatniej Wieczerzy, 
przed swoją śmier-
cią: „Po odśpiewaniu 
hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej” Mt 26, 30). Św. 
Paweł wzywa wyznawców Chrystusa, aby wspólnie 
śpiewali psalmy, hymny, pieśni pełne ducha (Kol 3, 
16). 
Śpiewał całym sercem Kościół za czasów św. Am-
brożego i św. Augustyna. Liczne ślady wzruszeń 
wielkich ojców Kościoła, spowodowanych pięknem 
rodzących się za ich czasów śpiewów, posiadamy 
do dziś w ich pismach: wspaniałe hymny ubrane w 
rozmaite stopy metryczne i przyozdobione muzy-
ką, w której można odnaleźć wpływy synagogalne, 
greckie i rzymskie. Wiele tekstów przetrwało do dziś, 
zdumiewając swoją dostojną powagą.
Piękno chorału gregoriańskiego
Przez całe wieki podczas uroczystych liturgii brzmiał 

«Prawdziwy chrześcijanin nie może być obłudny, a 
obłudnik nie jest prawdziwym chrześcijaninem» - 
Papież Franciszek przestrzegał przed pokusą «dwu-
licowości» rozważając fragment Ewangelii Marka , 
w którym: «paru faryzeuszy i zwolenników Heroda» 
usiłuje przyłapać Jezusa na błędzie. 
«W tym fragmencie Ewangelii jest pewne słowo, któ-
rego Jezus często używał na określenie uczonych w 
Prawie: „Lecz On poznał ich obłudę” – obłudni to 
słowo, którego używa najczęściej, aby ich scharak-
teryzować. Oni są obłudnikami, ponieważ pokazują 
jedno, a myślą co innego». Nie ma nic dalszego od 
Jezusa; obłuda w istocie «nie jest językiem Jezusa. 
Obłuda nie jest językiem chrześcijan».
Obłudnik jest zawsze pochlebcą, w tonie wyższym 
lub niższym, lecz zawsze pochlebcą. Oni na przykład 
tak zwracają się do Jezusa, mówiąc do Niego: «Na-
uczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny, i na nikim 
ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, 
lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz». Posługują 
się zatem «owym pochlebstwem», które zmiękcza 
serce i łagodzi życie. «Schlebianie zaczyna się w 
ten sposób, lecz ze złą intencją». Można to dobrze 
zrozumieć także, gdy ponownie przeczytamy frag-
ment Ewangelii: faryzeusze, schlebiają, aby wystawić 
Jezusa na próbę. W obliczu gestu obłudnika, który 
ze swoją „dwulicowością” zadaje pytanie słuszne, 
lecz „z niegodziwą intencją” – pytają: «Czy wolno 
płacić podatek cesarzowi, czy nie?» - Jezus «poznał 
ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie Mnie 
na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć». 
Taka jest metoda Jezusa: zawsze «obłudnikom od-
powiada, odwołując się do rzeczywistości». Chce 
bowiem pokazać rzeczywistość, mówi: «Przynieście 
mi denara, oddajcie(…) cesarzowi to, co do niego 
należy, a Bogu to, co należy do Boga»

OBŁUDNIK ZAWSZE JEST 
POCHLEBCĄ

RADOSNE WZRUSZENIE 
SERCA?

Z nauczania Papieża 
Franciszka
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RADOSNE WZRUSZENIE 
SERCA?

wzniosły chorał gregoriański. Swoją nazwę zawdzię-
cza świętemu papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu, 
który pod koniec VI w. śpiew ten uporządkował i za-
chęcał do poprawnego wykonywania natchnionych 
melodii. Chorał rósł wraz z romańskimi budowlami, 
napełniał katedry i klasztory swym powściągliwym i 
dostojnym brzmieniem.
Jak śpiewamy dzisiaj?
Dziś mamy liturgię w języku ojczystym, więc śpiewy 
towarzyszące liturgii, także te znane od wieków, wy-

konujemy także po 
polsku. Współczesne 
pieśni to zazwyczaj 
krótkie refreny, do 
powtarzania przez 
wszystkich, często 
przeplatane tekstem 
psalmu lub innym 
fragmentem Pisma 
Świętego. Nierzad-
ko nawiązują one 
do tradycji chorału 
gregoriańskiego. 
Najłatwiejsze wy-
daje się wykonanie 
krótkiego, jedena-
stosylabowego re-
frenu psalmu. Jest 
to wynalazek pol-

skiego ks. Tomasza Bojańskiego. Można zadać sobie 
pytanie, czy te ułatwienia choć w części przyniosły 
oczekiwany owoc?
U wielu tak. Ale nie u tych, którzy mają szczelnie za-
mknięte usta na wszelki śpiew podczas Mszy świętej. 
Można tę niechęć do wspólnego śpiewania usprawie-
dliwić naszą niską, niestety, kulturą muzyczną. Ale czy 
tylko? Zwróćmy uwagę, że niektórzy nie zadaję sobie 
trudu, aby otworzyć usta nie tylko do śpiewania, ale 
nawet podczas odmawiania Modlitwy Pańskiej. Wiele 
mamy tu do poprawienia. Jeśli śpiew nie jest rado-
snym wzruszeniem serca, to albo jesteśmy odporni na 
wszelkie wzruszenia, albo nasze serca są do remontu.

           Ks. Wiesław Kądziela

JAK KORZYSTAĆ 
Z HOMILII?

Do Liturgii słowa należy homilia. Sobór Trydencki, 
a za nim Watykański II uwypukla jej konieczność: 
„Zaleca się bardzo, by homilia, w której w ciągu roku 
liturgicznego przedstawia się na podstawie święte-
go tekstu tajemnice wiary i zasady chrześcijańskiego 
życia, była częścią sprawowanej liturgii. Homilię 
trzeba głosić podczas Mszy świętych celebrowanych 
z udziałem wiernych w niedziele i święta.
Homilia to wyjaśnienie tekstu świętego albo innego 
tekstu wyjętego z części stałych lub zmiennych Mszy 
świętej danego dnia. 
Jeśli podejdziemy do homilii głoszonej podczas 
Mszy świętej w sposób czysto ludzki, będziemy 
szukali mistrzowskiego słowa kaznodziei zdolnego 
nas zaciekawić czy wzruszyć. Jeżeli podejdziemy do 
homilii z wiarą, pamiętając, że „gdy w Kościele czyta 
się Pismo Święte, On sam przemawia” (Kl 7), prze-
staną dla nas być ważne ludzkie uwarunkowania (i 
ograniczenia Bożego słowa. Wiara każe nam poza 
słowami kaznodziei szukać orędzia, które Bóg tu i 
teraz kieruje do nas i tylko do nas. 
Dlatego warto słuchać czytań biblijnych i ho-
milii, pytając w głębi swego serca: - Chryste, co 
chciałbyś mi dzisiaj powiedzieć? Na co zwracasz 
mi uwagę? Czego spodziewasz się po mnie? Co 
mam podjąć? 
   Ks. Zbigniew Sobolewski 

Bierzmowanie - po co?
O ile w sakramencie chrztu Duch Święty przychodzi 
do człowieka jako Boże życie, to w sakramencie 
bierzmowania zstępuje jako Energia Boża. Ener-
gia ta udziela mu darów niezbędnych do tego, 
by mieć w sobie dość sił do zmagania się ze złem 
oraz prowadzenia życia godnego człowieka wie-
rzącego w kochającego go Boga. W Kościele przyjął 
się zwyczaj udzielania tego sakramentu młodym 
wierzącym  dla podkreślenia, iż Chrystus obecny 
w życiu człowieka przychodzi mu ze szczególną 
pomocą w przełomowych momentach jego życia. 
Bez wątpienia takim momentem jest wchodzenie 
w dorosłość. Udzielaną pomocą są dary Ducha 
Świętego dla umocnienia jego wiary i trwania w 
jedności z Chrystusem i Jego Kościołem.
W ten sposób wiara młodego człowieka staję się 
jego wiarą, autentyczną wymagającą opowiedze-
nia się po stronie Boga. Wiara, aby była autentyczna 
wymaga odwagi, pozbycia się lęku. To takiej po-
stawy uzdalnia Duch Święty. Dobrze jest od tego 
momentu częściej, a nawet codziennie przyzywać 
Jego obecności i na Niego liczyć.
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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

29/04/2018 Miłosz Gaus

05/05/2018
Danuta Andzel i Stanisław Kunicki

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie 
wizyty duszpasterskiej 2018: 
Koneszko Katarzyna Robert,Babańce 
Myszczyński Jarosław,Babańce 
Abramowicz Marzena Jan,Babańce 
Przezwiccy Danuta Roman,Babańce 
Dąbrowscy Leokadia Stefan,Babańce 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UZofia Żurawska-Żynda, Maryno-
wo (l. 86) zm. 26/04/2018
UEdward Milewski, Sejny (l. 75)
 zm. 26/04/2018
UHenryka Węgrzynowicz, Toruń 
                        (l. 75) zm. 30/04/2018

1/Emil Pycz, kawaler, Kopiec, Parafia Sztabin i Mar-
tyna Wiaktor, panna, Żegary, Parafia tut.
2/Tomasz Best, kawaler, Przerośl, Parafia Narodzenia 
NMP i Monika Poświatowska, panna, Kolonia Sejny, 
Parafia tut.
3/Kamil Borowski, kawaler, Sejny, Parafia tut.  i 
Sylwia Maksimowicz, panna, Białogóry, Parafia 
Karolin.
4/Arkadiusz Bombrych, kawaler, Boczki, Parafia św. 
Rocha i Beata Głembocka, panna, Sejny, Parafia tut.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Dąbrowscy Leokadia Andrzej,Babańce 
Poszwa Justyna Mariusz,Babańce 
Głemboccy Barbara Grzegorz,Babańce 
Staniewicz Bogumiła Maciej,Babańce 
Kwaterscy Krystyna Stanisław,Jenorajście 
Buchowscy Barbara Adrian,Jenorajście 
Pietruszkiewicz Eugenia Pius,Jenorajście 
Krywanis Danuta Grzegorz,Jenorajście 
Rekuć Teresa Leszek,Jenorajście 
Mazurkiewicz Irena Wincenty,Jenorajście 
Wałukanis Emilia Józef,Jenorajście 
Baran Teresa Józef,Jenorajście 
Łabanowscy Cecylia Wiesław,Jenorajście 
Pietkiewicz Zofia Romuald,Bubele 
Brunejko Dorota Józef,Bubele 
Żukowska Zofia,Bubele 
Kochańscy Lucyna Czesław,Bubele 
Bartnik Aldona Witold,Bubele 
Masianis Marta Dariusz,Bubele 
Koneszko Bogumiła Henryk,Bubele 
Korzenieccy Grażyna Witold,Bubele 
Łebska Weronika,Bubele 
Gibas Małgorzata Jerzy,Bubele 
Łepkowscy Grażyna Józef,Bubele 
Piliczewscy Beata Józef,Bubele 
Zdancewicz Julia Marian,Bubele 
Stefańscy Iwona Wojciech,Bubele 
Janczulewicz Anna,Żegary 
Bobrowscy Helena Józef,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Olejniczak Ryszard,Sejny, Piłsudskiego 
Wołukanis Krystyna,Sejny, Piłsudskiego 
Jedynasty Monika Adam,Sejny, Piłsudskiego
Kap Janina ,Sejny, Piłsudskiego 
Ziniewicz Lucyna Zdzisław,Sejny, Piłsudskiego 
Fiedorowicz Agnieszka,Sejny, Piłsudskiego 
Bykas Jolanta,Sejny, Piłsudskiego 
Rugienis Barbara Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Ejdulis Anetta,Sejny, Głowackiego 
Rutkowscy Anna Mieczysław,Sejny, Głowackiego
Greblunas Halina Stanisław,Sejny, Głowackiego 
Waszkiewicz Jadwiga Józef,Sejny, Głowackiego 
Gibas Iwona Andrzej,Sejny, Głowackiego 
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego 
Moroz Danuta Czesław,Sejny, Głowackiego 
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego 
Karpowicz Zofia Marek,Sejny, Głowackiego 
Woźnialis Eugenia,Sejny, Głowackiego 
Teodorowscy Jadwiga Stanisław,Sejny, Parkowa
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INTENCJE MSZALNE  13 - 27.05.2018
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
08:30 +Eugenia Koncewicz (gr13) 
10:00 +Szczepan +Walenty +Anna 
10:00 +Krystyna Gruszczyńska +Marian +Helena +Józef 

Zielińscy +Michał +Marianna Sip 
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT 
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (7mc) 
17:30 +Tadeusz Gilewski (15 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 14 maja 2018 
06:30 +Jerzy Salwecki (gr14) 
08:00 +Sławomir Korzeniecki
08:00 +Janina Gniazdowska 
08:00 +Zofia Myszczyńska 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr14) 
17:30 +Henryk Makarewicz (7mc) +Zofia +Marian 
17:30 +Leokadia Chrulska (19 rocz.) +Waleria +Jan 

Korzenieccy
17:30 +Stanisława +Franciszek Świsłowscy
17:30 +Wincenty Anuszkiewicz (37 rocz.) +Helena 
WTOREK, 15 maja 2018 
06:30 O Boże błog. opiekę MB i zdrowie dla Zofii i rodz. 

Suchockich i Koncewiczów
06:30 +Jerzy Salwecki (gr15)
08:00 +Józef +Zofia i z r. Bykowskich +Stanisław +Kazi-

miera i z r. Juszkiewiczów 
08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
08:00 +Zofia Wodecka (9mc)
08:00 +Zofia i z r. Jurkiewiczów
17:30 +Edmund Maślak (11mc)
17:30 +Zofia +Klemens Krasuccy
17:30 +Zofia +Józef i z r. Morozów 
17:30  +Eugenia Koncewicz (gr15) 
ŚRODA, 16 maja 2018 
06:30 +Jerzy Salwecki ( gr16)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i rodz.
08:00 +Tadeusz Adamowicz (5mc) 
08:00 +Marian Tydman (rocz.) +Elżbieta Suchożebrska 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr16)
17:30 +Helena Benczyk (3 rocz.)
17:30 +Grzegorz Matan (6 rocz.) 
17:30 +Amelia Matan (2mc)
17:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy
CZWARTEK, 17 maja 2018
06:30 +Jerzy Salwecki ( gr16)
08:00 +Leon +Anna Werelich +Zofia +Józef Marcinkiewicz
08:00 +Jakub +Stanisława Ślusarczyk 
 +Janina +Zygmunt Glanc 
08:00 +Jan Klucznik  
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr17)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Łaba-

nowskiej
17:30 +Marianna Gasińska (18 rocz.) +Edward

17:30 +Marian (rocz.) i z r. Miszkielów
17:30 +Stanisław Roszko (miesiąc od pogrzebu)
19:00 Skustele – Msza św. przy krzyżu
PIĄTEK, 18 maja 2018 
06:30 +Marian Naruszewicz (17 rocz.)
06:30 +Jerzy Salwecki (gr18)
08:00 +Jerzy Gilis (2mc) 
08:00 +Zofia +Wincenty Szlaużys
08:00 +Irena Baran (16 rocz.) 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr18)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie 

dla Marty
17:30 O światło Ducha Św. i szczęśliwe zdanie egzami-

nów dla Urszuli i Klaudii 
17:30 +Krzysztof Podolewski (rocz.)  
17:30 +Zygmunt +Franciszek Chrulscy 
SOBOTA, 19 maja 2018
06:30 +Ryszard Miszkiel (8mc)
08:00 +Antoni (rocz.) +Albina Niewulis i rodzice
08:00 +Apolonia +Aleksander i z r. Sokołowskich i 

Walendzewiczów
08:00 +Stanisław +Adela Krakowscy i z r. Milewskich 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr19)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Zofii Zajko z 

okazji imienin i Agnieszki Kowalewskiej w 19 rocz. 
urodz.

17:30 +Jadwiga (15 rocz.) +Czesław Bronejko +Daniela 
Czokajło +Weronika +Alfons Krakowscy 

17:30 +Magdalena +Antoni Grablun 
17:30 +Jerzy Salwecki (gr19) 
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 20 maja
07:00 +Katarzyna Mieczkowska (1 rocz.) 
07:00 +Jerzy Salwecki (gr20) 
08:30 +Eugenia Koncewicz (gr20) 
08:30 +Gabriela +Julian +Maria +Janina +Józefa +Stani-

sław z r. Szyłejko 
10:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Hanny 

Groblewskiej z okazji I Komunii  św. 
11:30 Za parafian 
13:00 LT +Genowefa Żylińska (5 rocz.)
KRASNOWO: +Aniela +Halina +Jan 
17:30 +Helena Kuklewicz (9 rocz.) +Stanisław (8 rocz.) 
PONIEDZIAŁEK, 21 maja święto NMP Matki Kościoła
06:30 O błog. Boże, zgodę i miłość w rodzinie dla Toma-

sza, Anny i ich dzieci   
08:00 +Czesław (18 rocz.) +Henryk (14 rocz.) +Zofia (6r.) 
08:00 +Tadeusz Waluś (5mc) 
08:00 +Jan Milewski (9 rocz.)
10:00 +Jerzy Salwecki (gr21) 
16:00 Żegary - Msza św. w jęz. polskim (odpust)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Ireny Szułow-

skiej w 50 rocz. urodzin i dla rodziny 
17:30 +Albin Szlaużys (45 rocz.) 
17:30 +Eugenia Koncewicz (gr21) 
17:30 +Stanisław Dąbrowski  
WTOREK, 22 maja 2018 
06:30 +Jerzy Salwecki (gr22)  
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08:00 +Bronisława +Józef Andrulewicz + Marek Sapiega 
08:00 +Leokadia Jarzębowicz +rodzice i teściowie 
08:00 +Helena Wołągiewicz 
08:00 +Grażyna i Stanisław Dąbrowscy 
17:30 +Helena i zm. z rodz. Konewko 
17:30 +Helena Koneszko 
17:30 +Eugenia Koncewicz (gr22) 
17:30 +Adela Jakubowska (1 rocz.) 
 ŚRODA, 23 maja 2018 
06:30 +Jerzy Salwecki (gr23) 
08:00 O błog. Boże, zdrowie, opiekę MB dla Kółka Różań-

cowego Kielczany 
08:00 +Walerian Kuczyński (6mc) 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr23)
08:00 +Aleksander Milewski (13 rocz.) + Małgorzata 

Stawiany i zm. z rodzin
14:00 BIERZMOWANIE (w języku litewskim) 
16:30 BIERZMOWANIE 
16:30 +Waleria Gniazdowska (3 rocz.) + Henryk 
16:30 +Jan Miszkiel (20 rocz.) 
16:30 +Janina Kap (2mc) 
16:30 +Jan i zm. z rodz. Radzewiczów i Książków  
CZWARTEK, 24 maja 2018 
06:30 + Jerzy Salwecki (gr24)
06:30 O Boże błog., potrzebne łaski dla Katarzyny i 

Adama 
08:00 +Izabela Brzezińska (7 mc) 
08:00 +Janina +Kazimierz +Antoni Wyrzykowscy 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr24) 
08:00 +Michalina Delnicka
17.30: O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Kariny i 

Oskara w 8 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Mieczysław Lech Ramel 
17:30 +Daniela Kruszyłowicz i zmarli z rodziny 

17:30 +Helena Pankiewicz (6 rocz.) 
PIĄTEK, 25 maja 2018 
06:30 +Jerzy Salwecki (gr25) 
08:00 +z rodziny Tameckich 
08:00 +Alberta Budowicz +Halina Palanis 
08:00 +Eugenia Koncewicz (gr25)  
17:30 O błog. Boże, opiekę MB w życiu i posłudze kapłań-

skiej dla Ks. Kamila w 5 rocz. święceń  kapłańskich
17:30 +Janina Ambrosiewicz (18 rocz.) +Aleksander 
17:30 +Stanisław Buchowski (6 rocz.)  
SOBOTA, 26 maja 2018 
06:30 +Marek Ostrowski
06:30 +Eugenia Koncewicz (gr26)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wandy 

Kujawskiej 
08:00 +Leokadia Kubrak 
08:00 +Leokadia +Józef Jodango 
08:00 +Jerzy Salwecki (gr26)   
17:30 +Grzegorz i z rodziny Pietrewiczów 
17:30 +Krystyna Andruczyk 
17:30 +z rodziny Jarzębowiczów 
17:30 +Regina Ponganis (13 rocz.) 
NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, 27 maja 
07:00 O błog. Boże dla Anny i Michała i rodziny
07:00 +Jerzy Salwecki (gr27) 
08:30 +Eugenia Koncewicz (gr27)
08:30 +Franciszka (19 rocz.) +Zygmunt Luto 
10:00 +Grażyna Strokosz +Mieczysław Łebkowski  
11:30 Za parafian 
13:00 LT 
KRASNOWO: +Irena Skupska (2mc) 
17:30 +Krystyna Klucznik (5 rocz.)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Michała 

Andruszkiewicza w 18 rocz. urodzin

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwych-

wstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do 
Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w 
niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

2W przyszłą niedzielę Zesłanie Ducha Świętego wieńczy okres paschalny.  Przypominamy, że zgodnie z 
zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski czas Komunii św. wielkanocnej jest liczony od Środy Popiel-

cowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie 
jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z zaproszenia i przygotowani przez 
sakrament pokuty zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii. 

3W poniedziałek, 21 maja to drugi dzień Zielonych Świąt i święto Maryi jako Matki Kościoła. Zachęcamy 
do udziału we Mszy św. - będzie dodatkowa o g. 10.00 i w Żegarach (odpust) o g. 16.00 w jęz. polskim

4 Codziennie radośnie głosimy chwałę Niepokalanej Maryi, naszej niebieskiej Matki. Nabożeństwo majowe  
w niedzielę o godz. 17.00, a codziennie po Mszy wieczornej. Zachęcamy, aby także gromadzić się na 

„majówce” przy krzyżu, albo w domu z rodziną śpiewać Litanię Loretańską powierzając się Matce Bożej.

5Dzieci naszej Parafii wezmą udział w Studzienicznej 19 maja w spotkaniu Podwórkowych Kółek Różań-
cowych. A 1 czerwca pojadą do Ełku na festyn z okazji Dnia Dziecka. Są jeszcze wolne miejsca.

6Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 23 maja: w języku litewskim o g. 14.00 przez posługę abpa  
Gintarasa Gruszasa z Wilna, a w języu polskim o g. 16.30 przez posługę bpa Jerzego Mazura. Mszy św. 

o 17.30 nie będzie, prosimy więc by wybrać się na Mszę św. poranną, albo na 16.30. Spowiedź młodzieży, 
rodziców i świadków będzie we wtorek, 22 maja o godz. 16.00. 26 maja, w sobotę nasza młodzież weźmie 
udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych w Suwałkach. Zapraszamy do wyjazdu całą młodzież.
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W niedzielę, 6 maja podczas Mszy Św. o godz. 10, obchodziliśmy pierwszą rocznicę ustanowienia mini-
strantów, którzy nadal pięknie i gorliwie służą Panu Jezusowi przy ołtarzu. Jako docenienie ich postawy i 
sumienności zostały im nałożone i poświęcone uroczyste szaty liturgiczne. Życzymy jak najdłuższych lat 
służby przy świętych czynnościach.
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KOPIA CAŁUNU TURYŃSKIEGO - 4 maja

Z ŻYCIA  
PARAFII

W święto 3 Maja nieśliśmy 100-metrową flagę

W piątek, 4 maja w naszej parafii miało miejsce piękne, historyczne wydarzenie.Przy naszym kościele odbyło 
się poświęcenie i uroczyste odsłonięcie kopii Całunu Turyńskiego. Wspólnie z zebranymi wiernymi odmówi-
liśmy modlitwę aktu zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Do tej uroczystości byliśmy 
przygotowywani przez katechezy, które były głoszone przez p. Annę, misjonarkę. Takie kopie Całunu stają 
przy granicznych miejscowościach Polski z innymi państwami, m. in. w Sejnach przy granicy z Litwą. Każdy 
kto będzie obok przechodził, spoglądając na Całun niech spojrzy i przez Chrystusowe rany wyprasza łaski 
Boże dla siebie i wszystkich, którym pragniemy wypraszać potrzebne do życia dary.


