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WIERZĘ ...
WCIELENIE SYNA BOŻEGO

N

aszą uwagę przykuwa „sposób” wcielenia Syna Bożego. Nie tylko staje się On człowiekiem, lecz staje się nim
w warunkach, które normalnie budziłyby nasz sprzeciw. W czwartym rozdziale Listu do Galatów Paweł pisze
o niewoli, jakiej się poddał Syn Boży, rodząc się „pod Prawem”. Owo poddanie osiągnęło swą kulminację, gdy
samo Prawo skazało Jezusa, piętnując Go przekleństwem, aby Go
wydać na śmierć, przybitego do
krzyża. Jezus był istotą ludzką, ale
pozbawioną wolności, usuniętą
na margines, skazaną na śmierć,
i to śmierć krzyżową. Tutaj wcielenie osiągnęło maksymalny radykalizm. Można powiedzieć, że Syn
Boży nie tylko się „uczłowieczył”,
ale że wkroczył w sferę, w której
Go w ogóle „odarto z człowieczeństwa”. Nie tylko stał się ubogi, ale
i wszedł w środowisko ubogich.
Wcielenie sprawia, że Syn Boży jest
imigrantem, ofiarą, przestępcą
ściganym przez sprawiedliwość,
a wreszcie skazańcem. Na ten
wymiar wcielenia jesteśmy dzisiaj szczególnie wyczuleni. Opcja na rzecz ubogich jest konsekwencją tej wiary. Przyjmując tę opcję, Kościół
w swoim posłannictwie upodobnia się do Jezusa, który stał się ubogi, aby nas swoim ubóstwem ubogacić.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
10 czerwca Mk 3, 20-35 Mam wielkie pragnienie serca zostać przez Jezusa nazwanym Jego
bratem, siostrą i matką. Wiem jednak, że potrzeba mi pełnić wolę Boga. Bez Jego pomocy nie
jestem w stanie sam tego uczynić. Dlatego ośmielam się prosić: Jezu ucz mnie pełnienia woli
Twojego Ojca.
14 czerwca Mt 5, 20-26 Jak często zastanawiam się nad tym, jak wygląda moja modlitwa?
Za kogo modlę się najczęściej: za siebie czy za moich braci i siostry? Jezu, ucz mnie tego, by
moja modlitwa była częściej polecaniem potrzeb innych niż moich.
17 czerwca Mk 4, 26-34 Budowanie Królestwa Bożego może rozpocząć się od ziarenka gorczycy.
Bóg potrzebuje tak niewiele, żeby dokonywać rzeczy niezwykłych. Zgodzić się na to, by Bóg użył
tego, co wszczepiła w moje serce – dobra, jako sposób na pomnażanie Jego obecności w świecie.
21 czerwca Mt 6, 7-15 Modlić się w taki sposób, by ilość słów nie zagłuszyła słów Boga. Jezus
nauczył nas modlitwy Ojcze nasz, która dla wierzących jest wzorem wznoszenia naszego ducha
do Boga.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA X ZWYKŁA - 10 czerwca 2018

J

ezus przyszedł z
uczniami swoimi
do domu, a tłum
Mk 3, 20-35
znów się zbierał, tak
że nawet posilić się
nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł
od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych
duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do
siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan
wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli
dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie
mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie
i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec
z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt
mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero
wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego».
Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».Tymczasem
nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział
wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka
i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im:
«Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I
spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto
moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten
jest Mi bratem, siostrą i matką».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
iech każdy czuje na sobie pytające spojrzenie
Chrystusa, który powtarza nam te słowa. Kryterium ogłoszone owego dnia przez wieki nie traci
swej ważności. Tym, co decyduje o przynależności do
Chrystusa, tworząc między Nim i duszą więzy duchowe
tak głębokie, iż można porównać z więzami łączącymi
członków jednej rodziny, jest „pełnienie woli Bożej. Nie
ma innego tytułu, który mógłby go zastąpić w oczach
Chrystusa. Homilia 20 XI 1982

N

Nr 231/2018

NIEDZIELA XI ZWYKŁA – 17 czerwca 2018

J

ezus mówił do
tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje
Mk 4, 26-34
się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w
ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie
kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie
wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem
pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo». Mówił jeszcze:
«Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko
gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze
ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i
staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie
gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego
cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im
naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie
przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko
swoim uczniom.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
obliczu bolesnego poczucia ludzkich ograniczeń i
grzechu prorocy głoszą nowe przymierze, na mocy
którego sam pan obejmuje zbawcze królowanie nad
swym odnowionym ludem. W tym kontekście rozpoczyna się oczekiwanie na nowego Dawida, którego Pan
powoła do życia i uczyni narzędziem wyjścia, wyzwolenia i zbawienia (poz. Ez 34, 23-35); Jr 23, 5-6). Od tej
chwili postać Mesjasza występuje w ścisłym powiązaniu
z początkiem królowania Bożego nad całym światem.
Nadzieja ta osiągnie szczyt, gdy wzrok wiary, wybiegając
poza granice ludzkiego czasu i ludzkich dziejów, pozwoli
zrozumieć, że dopiero w przyszłym, wiecznym życiu królestwo Boże zapanuje z całą potęgą: wtedy to wszyscy
odkupieni osiągną poprzez zmartwychwstanie pełną
komunię życia i miłości z panem (por. Dn 7,9-10, 12,2-3).
Jezus nawiązuje do tej nadziei Starego Testamentu i głosi
jej spełnienie. Królestwo Boże jest centralnym tematem
Jego nauczania, o czym w szczególny sposób świadczą
przypowieści. Katecheza 18 III 1987
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (6)

KONWENT ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO

N

ie mógł Grodziński wymyśleć nic lepszego i zbawienniejszego dla dzikich i barbarzyństwem tchnących okolic,
jak obdarzając ludność ziarnem słowa Bożego, która z braku kapłanów, żyła w ciemnocie i zaledwie cośkolwiek
o Kościele słyszała. (z Opisów okolic Sejn dominikańskiego kaznodziei Abrahama Bzowskiego w 1606 r. )
Na przełomie XVI i XVII wieku, na Litwie był tylko jeden klasztor dominikański Świętego Ducha w Wilnie. Tam
też skierował się Jerzy Grodziński właściciel dóbr na dzisiejszej Sejneńszczyźnie. Nie wiemy kiedy wszedł
w porozumienie z prowincjałem polskim i przeorem klasztoru Świętego Ducha. Znamy datę faktycznego
wprowadzenia dominikanów, do wybudowanego wcześniej drewnianego kościoła i klasztoru w Sejnach.
Woźny grodzieński, Jerzy Toboliński, 10 czerwca 1602 ro¬ku wprowadził braci Zakonu Kaznodziejskiego
- dominikanów do nowych dóbr. W obecności fundatorów i okolicznej szlachty przekazał cały majątek
Sewerynowi Krzywińskiemu, przeoro¬wi dominikanów wileńskich, któremu towarzyszyli zakonnicy. Jerzy
Grodziński wraz z żoną Justyną z Dulskich oddał dominikanom cały swój majątek, z miasteczkiem, folwarkami i ludźmi osiadłymi oraz „ze wszystkimi aparaty, złotem i srebrem i ze wszelkimi rzeczami kościołowi
i służbie Bożej należącymi zakonnikom tego klasztoru sejneńskiego podług inwentarza do rąk podaliśmy”.
Taki był początek dzieł, które w ciągu dwustu lat zbudowali sejneńscy dominikanie.
Przybywając do Sejn osiedlili się na terenie słabo zaludnionym, pełnym lasów błot i jezior, leżącym na
uboczu szlaków handlowych, nie mającym grodów ani miast. Zakon nie zamykał swej działalności w
klasztorze, lecz prowadził aktywną pracę misyjną. Pierwszym przeorem był Tomasz Sękowski. Ówczesny
biskup wileński Benedykt Wojna, powierzył dominikanom sejneńskim obowiązki duszpasterskie, tworząc
przy ich kościele parafię.
Murowany kościół, budowany w latach 1610 – 1619 był orientowany, to znaczy prezbiterium miał zwrócone
w kierunku wschodnim, fasadę zaś w kierun¬ku zachodnim i ona zamykała od wschodu wirydarz klasztorny.
Klasztor był wznoszony równolegle z budową kościoła. (cdn)

Papieskie Intencje Modlitwy – czerwiec 2018
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego
w jego odmienności.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 10 czerwca 2018
Słowo Boże: Rdz 3,9-15; 2Kor 4,13-5,1; Mt 3,20-35
PONIEDZIAŁEK, 11 czerwca Wsp. św. Barnaby Ap
Słowo Boże: Dz 11,21-26; 13,1-3; Mt 10,7-13
WTOREK, 12 czerwcaWsp. bł. 108 Męczenników II
wojny światowej, bł. Marianny Biernackiej
Słowo Boże: 1Krl 17,7-16; Mt 5,13-16
ŚRODA, 13 czerwca Wsp. św. Antoniego z Padwy
Słowo Boże: 1Krl 18,20-39; Mt 5,17-19
CZWARTEK,14czerwcaWsp.bł.MichałaKozala,bpa
Słowo Boże: 1Krl 18,41-46; Mt 5,20-26
PIĄTEK, 15 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 19,9-16; Mt 5,27-32
SOBOTA, 16 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 19,19-21; Mt 5,33-37
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 17 czerwca 2018
Słowo Boże: Ez 17,22-24; 2Kor 5,6-10; Mt 4,26-34
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PONIEDZIAŁEK , 18 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 21,1-16; Mt 5,38-42
WTOREK, 19 czerwca Wsp. św. Romualda
Słowo Boże: 1Krl 21,17-29; Mt 5,43-48
ŚRODA, 20 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18
CZWARTEK, 21 czerwca Wsp. Alojzego Gonzagi
Słowo Boże: Syr 48,1-14; Mt 6,7-15
PIĄTEK, 22 czerwca Wsp. św. Jana Fishera i Tomasza Moore’a, męcz
Słowo Boże: 2Krl 11,1-4.9-20; Mt 6,19-23
SOBOTA, 23 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krn 24,17-25; Mt 6,24-34
Dzień Ojca
NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW.
JANA CHRZCICIELA, 24 czerwca 2018
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Obietnice Serca
Pana Jezusa
Praktyka pierwszych piątków miesiąca

P

ewnie każdy słyszał o tradycji pierwszych piątków miesiąca, ale mało kto wie, skąd de facto się
wzięły. Przytaczamy najważniejsze fakty.
Pierwszy piątek miesiąca - już sam fakt jego wyodrębnienia zwraca naszą uwagę, że jest to dzień szczególny. Wydaję mi się jednak, że wiedza, jaką posiadamy na temat jego wyjątkowości jest nikła, a czasem
niekiedy żadna bądź mijająca się z rzeczywistym celem celebracji tego dnia. A skoro nie jesteśmy w
pełni świadomi, dlaczego bierzemy udział w pierwszopiątkowej Eucharystii i co zapoczątkowało ten
zwyczaj, nie wypełniamy całkowicie poleceń Jezusa.
Tradycja pierwszego piątku jest o tyle ważna, że nie została ona ustanowiona po prostu przez władze
kościelne, ale została nam dana przez samego Chrystusa. Miało to miejsce podczas objawień, jakich
doświadczyła francuska zakonnica, święta Małgorzata Maria Alacoque, podczas adoracji Świętego
Sakramentu w klasztornej kaplicy. W czasie tych kilku spotkań Jezus odsłonił przed młodą kobietą
swoje gorejące miłością serce i za jej pośrednictwem przekazał tę miłość wszystkim ludziom, gdyż, jak
sam zaznaczył, nie mógł dłużej powstrzymać w sobie jej płomieni. Jak wspominała zakonnica, jego
okaleczone serce otoczone było wówczas koroną cierniową zwieńczoną krzyżem, a z rany bił blask.
Zlecił świętej, aby szerzyła wśród swych sióstr i braci wiarę w Niego oraz ogrom łask i miłosierdzia płynących dla nich z Jego serca, niezbędnych do Odkupienia, zaznaczając, że to dla ludzi jedyny ratunek.
Objawienia miały ponadto charakter osobistego wyznania, podczas nich Chrystus powiedział Małgorzacie, że każdego dnia znosi udręki spowodowane niewdzięcznością ludzi, która jest cięższa do zniesienia,
niż wszystkie cierpienia jakich doświadczył podczas życia na ziemi. Polecił jej, aby przynajmniej ona
zadośćuczyniła mu za grzechy wszystkich ludzi, które tak ciężko mu znieść. Właśnie wtedy nakazał jej
przystępować do Komunii Świętej najczęściej, jak będzie mogła, szczególnie w każdy pierwszy piątek
miesiąca, a w każdą noc poprzedzającą ten dzień uczestniczyła przez godzinę w szczególnej adoracji.
Objawienia te zapoczątkowały również tradycję dziewięciu pierwszych piątków, w których pełne
uczestnictwo otwiera nam drogę do łaski pokuty i zbawienia.
Ostatnim nakazem Chrystusa było ustanowienie nabożeństwa ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała, ze szczególnym uwzględnieniem przystępowania w tym dniu do Komunii Świętej.
Udział w tej Eucharystii jest formą zadośćuczynienia za wszelkie obrazy, jakich Jezus od nas doznaje.
To krótkie przypomnienie historii Jezusowych Objawień pozwala nam zrozumieć istotę pierwszych
piątków miesiąca, ich wyjątkowości oraz niezwykłej wagi. Uczestnictwo w nich jest formą pokuty, dzięki
nim możemy odkupić swoje winy, zadośćuczynić Jezusowi oraz dostąpić łaski zbawienia.
Niestety, znaczenie tego dnia bywa często wypaczone, nie skupiamy się w nim głównie na Eucharystii,
ale kładziemy nacisk zwłaszcza na pierwszopiątkową spowiedź. Takie przesunięcie punktu ważności
może wynikać bezpośrednio z myślenia o konieczności czystości serca podczas przyjmowania ciała
Chrystusa pod postacią chleba. Abyśmy mogli uczynić to godnie, potrzebny jest nam sakrament pojednania. Problem w tym, że zdarza się, iż pierwszy piątek tylko na nim kończymy, a idea, jaka temu
dniu przyświeca, oparta jest jednak na przystąpieniu do Komunii Świętej. To właśnie pełny udział w
Mszy Świętej pozwala nam na dostąpienie łask, jakich udziela nam Chrystus. Dzięki spowiedzi świętej
przybliżamy się do Boga, ale to właśnie Eucharystia tę więź umacnia.
Musimy umieć spojrzeć na celebrowanie pierwszych piątków miesiąca jak na wyjątkowy dar, jaki otrzymaliśmy od samego Jezusa. Mimo cierpień, jakich od nas doświadcza, dalej darzy nas bezgraniczną
miłością. Gest, jaki w naszą stronę wykonuje Chrystus, jest niezwykłym aktem miłosierdzia, dowodem
prawdziwej, nieskończonej miłości. Nie rezygnuje z nas, nie wątpi, ale zaprasza do siebie, daje szansę
na poprawę. Zauważmy, że to On sam wyciąga do nas rękę, choć to przecież my zawiniliśmy, odsłania
przed nami zranione serce i nawołuje do poprawy, pierwszy dąży do pojednania, bo pragnie dla nas
naszego zbawienia.
							Magdalena Syrda, www.deon.pl
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W EUCH
JEST WS
Z nauczania Papieża
Franciszka

STYGMAT CHRZEŚCIJANINA
Jak to jest nosić na swoim ciele rany Chrystusa? Jak to
jest przez 50 lat dniem i nocą czuć ból ran zadanych
2000 lat temu> Nie móc ani na chwilę uciec od męki
Boga, który swoim cierpieniem, zbawił człowieka .
Nie móc zapomnieć, pamiętać nieustannie.
„Św. Pio 50 lat po swoim odejściu do Nieba pomaga
nam, ponieważ chciał nam zostawić w spadku modlitwę. Polecał: «Módlcie się dużo, moje dzieci, módlcie się zawsze, nigdy nie ustawajcie»”. O. Pio pomagał
wielu jeszcze za życia, pomaga również po śmierci.
Być może częścią trudnej łaski stygmatów, otrzymanej i przyjętej przez o. Pio, była nieustanna pamięć
o męce i dzięki temu ponaglenie do nieustannej
modlitwy, do której kapucyn wzywa nas przez usta
Franciszka. Po raz kolejny odbija się echem Pawłowe
wezwanie skierowane do Tesaloniczan: „Zawsze się
radujcie, nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 16-17).
Na czym nasza nieustanna modlitwa ma polegać
(pyta papież) – na uwielbieniu: „Modlitwa może zrodzić się jako prośba, nawet o szybką interwencję, ale
dojrzewa w uwielbieniu i adoracji. Wtedy staje się
prawdziwie osobista, tak jak to było w przypadku
Jezusa, który (…) swobodnie rozmawia z Ojcem:
„Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt
11,26). A wówczas w swobodnym i ufnym dialogu
modlitwa podejmuje całe życie i zanosi przed Boga”.
Każdy chrześcijanin nosi „stygmat”, bo stygmat
(gr. sigma) to po prostu znamię, piętno. Naszym
stygmatem jest niezbywalna pieczęć Ducha Świętego otrzymana na chrzcie i bierzmowaniu. I choć
nasza pieczęć nie krwawi jak pięć ran Chrystusa na
ciele o. Pio, to również i ona ma nam przypominać,
żebyśmy zawsze pamiętali o Bogu. By nasze serce
modliło się nieustannie. Jak to jest nosić na sobie
stygmat Boga Żywego…?
(z homilii podczas Mszy św. w San Giovanni Rotondo
17 marca br.)
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Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy
mogli zaradzić naszej nędzy? – pyta Jan Paweł II.
Eucharystia to prawdziwa ofiara. Eucharystia to
prawdziwa uczta. Jak należy te słowa rozumieć?

Chleb zbawienia

N

a pytanie, co to jest Eucharystia, św. Augustyn
odpowiada: „To co widzicie na ołtarzu Bożym,
to chleb i kielich; o tym informują was wasze oczy.
Ale wiara poucza was, że ten chleb to Ciało Chrystusa, a ten kielich to Krew Chrystusa. Tych kilka słów
wystarczy może waszej wierze, ale wiara pragnie
się kształcić… Jak ten chleb jest Jego ciałem, a zawartość kielicha może być Jego krwią? Bracia, to
właśnie nazywa się sakramentami: wyrażają one
coś innego niż to, co jawi się przed oczami, a to co
pojmujemy, jest owocem duchowym. Człowiek ma
Ciało Boże spożywać, żeby miał życie. Jezus jest naszym życiem, zbawieniem. Zostawił nam zbawienie
w swoim Ciele i Krwi.
Bez wiary nie można się Bogu podobać. Wiara to spotkanie człowieka z Bogiem, który przemówił do nas
przez słowa i czyny Jezusa. I co ty na to? Tu zaczyna
się wiara. Jezus w Wielki Czwartek ustanowił Eucharystię? Co ty na Jego słowa:„Kto spożywa moje Ciało i
pije moją Krew, ma życie wieczne”? Jakie miejsce zajmuje w twoim życiu Msza święta, jak ją przeżywasz?
Jak często jesteś razem z Nim w Komunii świętej, jak
przeżywasz przygotowanie do niej i dziękczynienie
po jej przyjęciu? Jak Komunia święta wpływa na twoje
codzienne życie? Kiedy ostatni raz byłeś na adoracji
Najświętszego Sakramentu? Czy chodzisz na Mszę
świętą z obowiązku, czy cieszysz się, że możesz spotkać się ze swoim przyjacielem? Odpowiedzi na te
pytania odsłonią stan naszej wiary w Eucharystię.

Ofiara

„ W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem
wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was (Tes
5, 18). Msza święta jest dziękczynieniem Bogu przez
Jezusa. Łatwo nam dziękować za zdrowie, świat, małżeństwo, dzieci, rodzinę, kiedy wszystko idzie dobrze.
Ale czy dziękujemy Bogu za chorobę, cierpienie, moSIEWCA
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dlitwy, śmierć bliskiej osoby, samotność, kłopoty?
Chcielibyśmy od tego uciec jak najdalej. Tymczasem
Jezus przyjął to, co na Niego spadło niezasłużenie.
Świadomie wyraził na to zgodę. Przyjął biedę, nienawiść, odrzucenie, nieufność, zdradę, cierpienie okrutną śmierć. Wszystko po to, by nas uratować. W każdej
Mszy świętej „umiera z miłości” do nas. Śpiewamy w
pewnej pieśni:„Wszystko Tobie oddać pragnę”. Kiedy
kapłan podnosi na ofiarowanie patenę z hostią, która
stanie się Ciałem Chrystusa, możemy dobrowolnie
razem z Nim złożyć w ofierze siebie: swój lęk, niepokój, naszą nędzę, poświęcenie, pracę, trud, walkę ze
słabościami, miłość. Ofiara ratuje świat. Ofiara Jezusa
i nasza. Zadość czynimy z Jezusem przez ofiarną
miłość za „grzechy nasze i całego świata”. Czy Jezus
może liczyć na nas, swoich przyjaciół?

Sakrament miłości

Szczególne wybranie do włączenia się w dzieło
odkupienia ludzkości znalazło swój wyraz w głębokim zjednoczeniu w cierpiącym Zbawicielem. Alexandrina Maria da Costa, która przez trzynaście lat
dobrowolnie przyjmowała cierpienia z miłości dla
Jezusa Eucharystycznego, otrzymała łaskę żywego
uczestnictwa w trzygodzinnej męce Pańskiej. Kiedyś
zawołała:„Moja Miłości Eucharystyczna, nie mogę bez
Ciebie żyć. O Jezu, przemień mnie w Twoją Eucharystię.”Usłyszała:„Twoim pokarmem będzie moje Ciało.
Twoja krew będzie moją Boską Krwią, twoje życie
będzie moim Życiem”. Od tego dnia Komunia święta
stała się jej jedynym pokarmem, nie przyjmowała
żadnych innych przez kilkanaście lat.„Żyjesz jedynie
Eucharystią, ponieważ chcę przez to pokazać światu
moc Eucharystii i moc mojego życia w duszach”. Eucharystia to sakrament miłości. Tam bowiem jest miłość, gdzie jest bezinteresowny dar z siebie samego.
Największym darem, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi,
jest życie wieczne. A w Eucharystii jest właśnie życie,
które wysłużył nam przez śmierć i zmartwychwstanie.
Do Alexandriny powiedział: „Znajdź Mi dusze, które
będą kochać Mnie w sakramencie miłości, by one
zajęły twoje miejsce, kiedy pójdziesz do nieba”.
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więta liturgia jest przede wszystkim oddawaniem
czci Bożemu majestatowi, zawiera jednak również
bogatą treść do pouczania wiernego ludu. Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ciągu
głosi Ewangelię, zaś lud odpowiada Bogu śpiewem
i modlitwą.
Po wysłuchaniu czytań z danego dnia wierni siadają.
Teraz nastąpi homilia. Ma ona na celu pokazać aktualność proklamowanego słowa Boga. Każde nawrócenie człowieka na usłyszane słowo Boga zaczyna
się od złożenia deklaracji. Uroczyste wyznanie wiary
(credo nicejsko-konstantynopolitańskie) składamy
w niedziele i uroczystości. Podczas wypowiadanie
słów: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z
Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”skłaniamy głowę. Wyrażamy w ten sposób zachwyt nad tajemnicą
Wcielenia Boga. Ta prawda jest dla nas tak niesamowita, że w uroczystość Narodzenia Pańskiego i
Zwiastowania Pańskiego na te słowa klękamy.
Ostatnim elementem liturgii słowa jest modlitwa
powszechna, a więc wspólna wszystkim wiernym. To
odpowiedź słuchaczy na Słowo Boga. Chrześcijanin
modli się nie tylko w swoich własnych potrzebach,
ale także wstawia się za innymi. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego zaleca, aby wśród wezwań
modlitwy wiernych znalazły się: za Kościół, w potrzebach społeczności ziemskiej, za będących w różnych
potrzebach oraz za zgromadzonych na Eucharystii.
Pod poszczególnymi intencjami podpisują się wszyscy, wypowiadając wezwanie:„Wysłuchaj nas Panie”.
Tak oto kończymy pierwszą część Mszy świętej –
liturgię słowa.
			Ks. Kamil Falkowski

Ks. Wojciech Przybylski
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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 :

Zapowiedzi
przedślubne:
1/Artur Poszwa, kawaler, Sejny i Agnieszka Jakubowska, panna, Sumowo, oboje z Parafii tutejszej.
2/Artur Kubilis, kawaler, Radziucie, Parafia tut. i
Monika Kosa, panna, Wojtokiemie, Parafia Puńsk.

Sakrament małżeństwa:
19/05/2018
Żaneta Wojciechowska
i Przemysław Fejfer

Odeszli do wieczności:
UZofia Żylińska, Sejny (l. 73)
zm. 25/05/2018
UJerzy Łatwis, Klejwy (l. 57)
zm. 31/05/2018

OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Doroszko Elżbieta Zbyszek,Sejny, 11 Listopada
Polkowscy Małgorzata Krzysztof,Sejny, 11 Listopada
Sikorscy Janina Andrzej,Sejny, 11 Listopada
Woźnialis Biruta Robert,Sejny, 11 Listopada
Dąbrowscy Anna Jerzy,Sejny, 11 Listopada
Myszczyńscy Stanisława Euzebiusz,Sejny, 11Listopada
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada
Okulanis Zofia Ireneusz,Sejny, 11 Listopada
Kisiel Krystyna Romuald,Sejny, 11 Listopada
Łabutis Bożena Dariusz,Klejwy
Sidor Daniela,Klejwy
Koperek Maria Zdzisław,Sejny, Grodzińskiego
Moroz Donata,Sejny, Grodzińskiego
Ciecierscy Maria Kazimierz,Sejny, Grodzińskiego
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Turowicz Bożena Mirosław,Sejny, Grodzińskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego
Milewska Marianna,Sejny, Grodzińskiego
Jurkiewicz Helena Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Sojko Joanna Bogusław,Sejny, Grodzińskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Kibisz Grażyna Wiesław,Sejny, Grodzińskiego
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Pileccy Zuzanna Stefan,Degucie
Adamowicz Wiesława Józef,Degucie
Depkun Teresa Andrzej,Degucie
Zabłocka Helena,Degucie
Witkowscy Natalia Józef,Degucie
Dulewicz Jadwiga Tomasz,Degucie
Czarkowscy Anna Jerzy,Grudziewszczyzna
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Sankowscy Danuta Czesław,Grudziewszczyzna
Szułowicz Wiesława Czesław,Grudziewszczyzna
Kossa Jolanta Jan,Grudziewszczyzna
Staśkiel Danuta,Grudziewszczyzna
Sokołowscy Beata Andrzej,Sejny, Woj. Polskiego
Moniuszko Jadwiga Stanisław,Sejny, Woj. Polskiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Szpakowscy Jadwiga Andrzej,Sejny, Woj. Polskiego
Rekuć Aldona Kazimierz,Sejny, Wojska Polskiego
Krzywak Maria Julian,Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Czarnieccy Bożena Bogusław,Sejny, Woj Polskiego
Majewska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Bielewicz Zofia Marian,Stabieńszczyzna
Jachimowicz Bożena Stanisław,Stabieńszczyzna
Kubaszewscy Alicja Grzegorz,Stabieńszczyzna
Rutowicz Henryk,Stabieńszczyzna
Rutowicz Helena Zbigniew,Stabieńszczyzna
Galińscy Bożena Krzysztof,Stabieńszczyzna
Miszkiel Elżbieta Franciszek,Stabieńszczyzna
Jurkiewicz Izabela Krzysztof,Stabieńszczyzna
Miszkiel Henryka,Stabieńszczyzna
Bronejko Ewa Stanisław,Romanowce
Misiukanis Barbara Kazimierz,Romanowce
Pieczulis Helena,Romanowce
Okulanis Urszula Kamil,Romanowce
Dąbrowscy Julia Witold,Romanowce
Wołongiewicz Danuta,Romanowce
Werelich Janina Jarosław,Romanowce
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 10 - 24.06.2018
NIEDZIELA X ZWYKŁA, 10 czerwca 2018
07:00 +Waldemar Kruczyński (6 rocz.) i z r. Wowaków
07:00 +Wojciech Klimasara (gr10)
08:30 +Krzysztof (13 rocz.) +Izydor i z r. Brzozowskich
10:00 O częste życie Eucharystią dla dzieci pierwszej
rocznicy Komunii św. i ich rodziców
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
11:30 (100 rocz. odzyskania Niepodległości i 155 rocz.
Powstania Styczniowego) – w intencji poległych
w walce o Niepodległość Ojczyzny
11:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i
TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
11:30 +Jan Gaus (gr10)
13:00 LT
KRASNOWO: +Zofia +Antoni
17:30 +Janina Pachucka
PONIEDZIAŁEK, 11 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Klimasara (gr11)
08:00 +Jakub +Stanisława i z r. Ślusarczyków
08:00 +Piotr Wróblewski (3mc)
08:00 +Bożena Gryguć (2mc)
08:00 +Magdalena +Marcin +Jerzy i z r. Krakowskich
17:30 +Stanisława +Antoni Paszkiewicz
17:30 +Henryk Szumski (1 rocz.)
17:30 +Piotr Czarkowski (7 rocz.) +Aniela +Franciszek
17:30 +Jan Gaus (gr11)
WTOREK, 12 czerwca 2018
06:30 +Jan Leończyk
06:30 +Antoni Głomkowski (12 rocz.)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr12)
08:00 +Jan Gaus (gr12)
08:00 +Anna +Piotr Łukowscy
17:30 +Wincenty Mazurkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Renata Jagłowska (2 rocz.)
17:30 +Stanisław +Jadwiga Mikłaszewicz
+Józef Gibas (6 rocz.)
17:30 +Stanisław (4 rocz.) +Franciszek +Romuald
z r. Turowiczów
ŚRODA, 13 czerwca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Marek Sapiega
08:00 +Marianna +Antoni i z r. Staśkielów +Władysława
+Józef i z r. Pileckich
08:00 +Jan Gaus ( gr13)
17:30 +Antoni +Magdalena i z r. Grablunów +Anna
+iktor +Romuald i z r. Makowskich
17:30 +Antoni Grażulewicz
17:30 +Antoni +Jadwiga Cieślukowscy
17:30 +Wojciech Klimasara (gr13)
CZWARTEK, 14 czerwca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Janina Gniazdowska
08:00 +Antonina +Józef i z r. Rybczyńskich
08:00 +Stanisława +Benedykt z r. Chmielewskich
08:00 +Jan Gaus ( gr14)
17:30 +Eugenia Budko (2 rocz.)
17:30 +Bożena Gryguć
17:30 +Zenon Gembacz
Nr 231/2018

17:30 +Wojciech Klimasara (gr14)
PIĄTEK, 15 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Klimasara (gr15)
08:00 +Jan Gaus (gr15)
08:00 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
08:00 +Henryk Makarewicz (8mc) +Zofia +Marian
08:00 +Teresa Hołubowicz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Mai, Jana Ignacego, Kingi, Klary, Mikołaja,
Oliwiera i ich rodziców
17:30 +Edmund Maślak (1 rocz.)
17:30 +Jan Sojko +Daniel +Stanisław +Henryk
SOBOTA, 16 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Klimasara (gr16)
08:00 +Tadeusz Adamowicz (6mc)
08:00 +Stanisław Palanis (4 rocz.)
08:00 +Janina Konopko
08:00 +Józef +Waleria Ponganis +Zofia +Edward
Andruszkiewicz
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aliny Pietrewicz w dniu imienin
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (6 rocz.)
17:30 +Irena Albowicz (1 rocz.)
17:30 +Janina Konopko
17:30 +Jan Gaus (gr16)
NIEDZIELA XI ZWYKŁA, 17 czerwca 2018
07:00 +Antoni Okulanis
07:00 +Wojciech Klimasara (gr17)
08:30 +Marianna +Bronisław Sojka
08:30 +Zofia +Franciszek i rodzice
10:00 +Paweł +Witold z r. Koneszko i dziadkowie
10:00 +Zofia (2 rocz.) +Walerian +Michał Szrajbert
11:30 +Janina Kap
11:30 +Jan Gaus (gr17)
13:00 LT +Antoni +Jan +Magdalena Matulewicz
i z r. Gryguć
KRASNOWO: +Stanisław Łobik (8mc)
17:30 +Marta Staniewicz
PONIEDZIAŁEK, 18 czerwca 2018
06:30 +Jan Namiotko (4 rocz.)
08:00 +Jadwiga Fiutowska
08:00 +Jan Gaus (gr18)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr18)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Renaty i
Marco Hoffmann
17:30 +Dorota Andrulewicz
17:30 +Janina Ginel (3 rocz.) +Stanisław +Leokadia
Majewscy (9 rocz.)
17:30 +Irena Steffek (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 19 czerwca 2018
06:30 +Jan Gaus (gr19)
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy (18 rocz.)
08:00 +Tadeusz Waluś (6mc)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr19)
17:30 +Weronika +Aleksander Sojka
17:30 +Mirosław Kasprzycki (6 rocz.)
17:30 +Ryszard Miszkiel (9mc)
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17:30 +Ks. prałat Stanisław Rogowski (23 rocz.)
17:30 +Irena Steffek
ŚRODA, 20 czerwca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Teresa Hołubowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr6)
08:00 +Jan Gaus (gr6)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Henryki Namiotko w 70 rocz. urodz.
17:30 +Jadwiga +Stefan Rogalewscy i rodzice
17:30 +Zofia +Weronika Rutkowskie i rodzice
CZWARTEK, 21 czerwca 2018
06:30 +Jan Gaus (gr21)
08:00 +Irena Skupska (3mc)
08:00 +Pelagia Misiukanis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr21)
09:00 Zakończenie roku szkolnego dla uczniów kl. I-VI
11:00 Zakończenie roku szkolnego dla uczniów kl. VII i
Gimnazjum
17.30 +Alicja i z r. Tujakowskich i Romanowskich +Andrzej Korzecki (6mc)
17:30 +Antoni i z r. Sienkiewiczów
PIĄTEK, 22 czerwca 2018
06:30 +Jan Gaus (gr22)
08:00 +Zofia Wala (10 rocz.) i rodzice
08:00 +Emilia (1 rocz.) +Jan (6 rocz.) i z r. Wiaktorów
08:00 +Wojciech Klimasara (gr22)
08:00 +Andrzej Kamiński (3 rocz.)
17:30 +Janina Andrulewicz
17:30 +Józef Sikorski (10 rocz.) +Stefania +Ludwik
Jakubowscy
17:30 +Zdzisław Koncewicz z okazji Dnia Ojca

Z
Z

SOBOTA, 23 czerwca 2018
06:30 +Jan Milewski
08:00 +Robert (27 rocz.) +Józef (2 rocz.) Milewscy
i z r. Rakucewiczów
08:00 +Józef +Leokadia Jodango
08:00 +Jan i z r. Brzezińskich
08:00 +Jerzy Trofimiuk (2 rocz.)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr23)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Grażyny i Jarosława Tomkiewiczów
w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Jan Obuchowski
17:30 +Janina +Stanisław Piotrowscy
17:30 +Maciej Buchowski (30 rocz.)
17:30 +Jan Gaus (gr23)
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 24 czerwca 2018
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
07:00 +Janina Okulanis
07:00 +Wojciech Klimasara (gr24)
08:30 +Józef (2 rocz.) i z r. Polensów i Ziniewiczów
08:30 +Izabela Brzezińska (8mc)
10:00 +Józef (36 rocz.) +Stanisława Żytkowscy
+Władysława Kaszkiel
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Wioletty i
Sławomira Koneszko w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Jan Gaus (gr24)
13:00 LT
KRASNOWO: +Anna +Alojzy Łobik
17:30 +Daniela i z r. Kruszyłowiczów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

achęcamy do codziennej wspólnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa
w niedzielę o 17.00, a codziennie po Mszy św. wieczornej.
bliża się koniec roku szkolnego. Dziękujemy Bogu za dobry i owocny czas tegorocznej nauki, zdobywania
wiedzy, nabywania mądrości, za cierpliwych i oddanych nauczycieli i kochających i troszczących się o
dobre chrześcijańskie wychowanie dzieci rodziców. Nasze podziękowanie Panu Bogu złożymy na Mszy
św. we czwartek, 21 czerwca: dzieci szkoły podstawowej kl. I-VI o godz. 9.00, a młodzież kl. VII i Gimnazjum
o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Natomiast zakończenie
roku szkolnego na dziękczynnej Mszy św. dla młodzieży ZSO, ZSCKR będzie w piątek, 22 czerwca o 8.00.
sobotę, 23 czerwca przypada Dzień Ojca. Będziemy modlić się podczas każdej Mszy Świętej w intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a dla zmarłych
wieczny pokój w królestwie Bożym.
zień Świętości Kapłańskiej, czyli dzień skupienia wszystich kapłanów naszej diecezji odbędzie się w
tym roku w naszej Bazylice Sejneńskiej, u stóp Mati Bożej w znaku Jej cudownej Figury. Będzie to 26
czerwca, we wtorek. Początek o godz. 10.00: będzie konferencja ascetyczna, adoracja Najśw. Sakramentu,
sakrament pokuty i pojednania, zwieńczeniem będzie Eucharystia. Zakończeniem będzie agapa, czyli
podjęcie wszystkich kapłanów skromnym obiadem. Bardzo liczymy na zaangażowanie w tym względzie
naszych Parafian, zwłaszcza wspólnoty istniejące w naszej Parafii. Pomóżcie nam to zorganizować.
Przychodni FALMED 13 czerwca (środa) od g. 8.00 odbędą się odpłatne badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, tarczycy, nerek, płuc, stawów, piersi oraz echo serca. Cena jednego
badania 55 zł. Bliższe informacje w Przychodni.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remonty, które kontynuujemy przy naszej bazylice. Koszt
tegorocznej inwestycji to 285 tys. złotych, z czego 35 tys. złotych to tzw. wkład własny Parafii, a więc
ofiary na ten cel składane przez naszych Parafian. Wszyscy zatroszczmy się o naszą świątynię. Jak już to
widzimy – przeprowadzamy także remont figury Matki Bożej wraz z postumentem stojącym przy naszej
Bazylice. Ten remont przeprowadzamy wyłącznie z ofiar naszych Parafian. Bóg zapłać za ofiary.
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