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Jan będzie mu na imię ...
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WIERZĘ ...
DOSTĘP DO WIARY „DZISIAJ”

W

ydawać by się mogło, że kultura współczesna w wyjątkowy sposób utrudnia dostęp do wiary jako
odpowiedzi na objawienie; w rzeczywistości jednak – dostęp ten jej ułatwia. Minęły już, jak się zdaje,
czasy zagorzałego ateizmu różnych odmian. Wszędzie
można zauważyć oznaki odrodzenia religijnego. A chociaż odrzucany bywa pierwiastek boski, to jednak nie
kwestionuje się faktu, że ludzka egzystencja ma wymiar
nadprzyrodzony. Daje się odnotować wzrost tolerancji
religijnej, chociaż doświadczenie religijne może być naznaczone cieniem subiektywizmu. W takich warunkach
trudno o zgodność co do poszczególnych artykułów wiary i o identyczne doświadczenie religijne. Nie jest łatwo
o zgodę na przyjęcie objawienia. To pokawałkowanie
wiary najlepiej widać w podejściu do prawd zawartych
w Credo, a wśród nich do tej, którą się teraz zajmujemy.
Dobra wola w podejściu do fenomenu religijności skłania
niektórych, by tłumaczyć najtrudniejsze i niepojęte prawdy za pomocą klucza symbolizmu antropologicznego.
Mówi się na przykład, że wcielenie Boga jest odpowiedzią
na marzenie człowieka, aby stać się Bogiem, albo że dziewicze poczęcie Jezusa to symbol zdarzających się nam
nieprzewidywalnych sytuacji, które stają się bodźcami
płodności. Prócz tego jak się sądzi, podtrzymywanie tych
sformułowań wiary jest dobre, gdyż są one dowodem
najgłębszych marzeń ludzkiej istoty. Ci, którzy tak myślą
i tak rzeczy przedstawiają, nie są zdolni obalić barier imperium rozumu, pozostając nadal jego wiernymi sługami.
W gruncie rzeczy usiłują opanować wszystkie twierdzenia
wiary, naginając je do tego, co jest interpretacją czysto
rozumową.
Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA
24 czerwca Łk 1,57-66.80 Moje serce gotowe na przyjmowanie Bożego słowa. Czy łatwa
jest codzienna gotowość na realizowanie Bożych wezwań? Staje się ona możliwa, im bardziej
poznajemy Boga.
25 czerwca Mt 7,1-5 Nie do mnie należy sądzenie moich bliźnich. Jakie aktualne są słowa
Ewangelii jaką miarą my sądzimy, będziemy sądzeni. Dlatego, że nasz sąd o bliźnim tak często
wydaje sąd o nas samych. Choć często trudno to przyznać.
28 czerwca Mt 7,21-29 Jezu, pragnę słuchać Twoich słów i je wypełniać. Budować na Tobie
wszystko to, co związane jest z moim życiem.
29 czerwca Mt 16,13-19 Za św. Piotrem chcemy powtórzyć wyznanie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn
Boga żywego”. I słyszeć od Jezusa, że nasza świadomość, kim On jest, jest konsekwencją relacji
z Bogiem.
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XII ZWYKŁA - 24 czerwca 2018
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Z

a czasów Heroda,
króla Judei, żył
pewien kapłan, imieŁk 1, 5-17
niem Zachariasz, z
oddziału Abiasza. Miał
on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta.
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali
nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów
Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta
była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze
zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do
przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały
lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz
ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie
ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz
i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie
bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana:
żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię
Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego
narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w
oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie
matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu
spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
wangelista Łukasz zapisał szczegóły związane z
narodzeniem Jana. Wedle starej tradycji miało ono
miejsce w Aim - Karim u bram Jerozolimy. Towarzyszące mu okoliczności były tak niezwykłe, że zadawano
sobie od początku pytanie: „Kim będzie to dziecię?”. Dla
jego pobożnych rodziców, dla sąsiadów i krewnych
było rzeczą oczywistą, że narodziny jego są znakiem
od Boga, więcej, widzieli oni wyraźnie, że była z nim
od początku „ręka Pańska”. Przyszłość miała w pełni
potwierdzić przewidywania i okoliczności związane z
jego narodzeniem. Chrystus sam powiedział, że „wśród
narodzonych z niewiasty nie było większego od Jana
Chrzciciela”. Dlatego też Kościół od początku otaczał
szczególną czcią tego Bożego Zwiastuna, czego wyrazem jest dzisiejsza uroczystość. Homilia 24 VI 1988
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NIEDZIELA XIII ZWYKŁA – 1 lipca 2018

G

dy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na
Mk 5, 21-43
drugi brzeg, zebrał
się wielki tłum wokół
Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go
ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i
żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim
i zewsząd na Niego napierał. Wtedy przyszli ludzie
od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz
Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego
synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił
nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana,
brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i
głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu
podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz
tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko
leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
«Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci,
wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze
zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt
o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

C

hrystus dokonując owych „cudów – znaków”, działał
własną swą mocą, we własnym imieniu, równocześnie zaś w najgłębszym zjednoczeniu z Ojcem. Tak więc
raz jeszcze stajemy tutaj wobec tajemnicy Syna Człowieczego – Syna Bożego, który przekracza swoim Ja wszelkie
ograniczenia ludzkiej kondycji - choć przecież przynależy
do niej z własnego wyboru oraz wszystkie możliwości
ludzkiej realizacji czy choćby ludzkiego poznania.
Katecheza 18 XI 1987
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (7)

KONWENT ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO
Ze szczególnym poświęceniem dominikanie oddawali się pracy apostolskiej. Liczne Msze święte odprawiane
przez zakonników, ściągały wiernych do kościoła nie tylko w niedziele, ale także w dni powszednie. Modlitwy
kapłańskie odmawiane w chórze dodawały świątyni majestatu i powagi. Horały gregoriańskie napełniały
kościół swym powściągliwym i dostojnym brzmieniem.
Zgodnie z konstytucją papieża Klemensa XII z 30 września 1730 roku, erygowano przy kościele Bractwo
Opatrzności, konstytucja nadawała mu odpusty. Uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej była odpustem
szlacheckim. Uroczystość św. Jerzego obchodzono w starym kościółku. Na uroczystość Nawiedzenia Matki
Boskiej odpust trwał cały tydzień z udziałem pątników z odległych stron. Po uroczystościach odpustowych
zakonnicy podejmowali zamożniejszych szlachciców w refektarzu, natomiast innych gości w korytarzach
klasztoru. Podczas posiłku grali muzykanci, z okien klasztornych baszt trębacze wygrywali hejnały, w
ogrodzie strzelano z rac.
Dominikanie oddali się również pracy pedagogicznej nad młodzieżą, utrzymując przy klasztorze szkołę
parafialną. Mieli własną bibliotekę klasztorną, wyposażoną m. in.: w 54 dzieła teologiczne różnych autorów.
Kaznodzieje klasztoru prowadzili wiele misji w odległych parafiach. Końcem 18 wieku, jedynie Sejny miały
zorganizowane studia teologiczne, nawet z konwentu płockiego przysyłano kandydatów na teologię.
W roku 1797 utworzono szkołę dla młodzieży prowincji. Uczniowie dzielili się wg programu nauki na:
retorów, gramatyków, klasę pierwszą i minorów, tworząc razem trzy klasy. Wśród uczniów przeważali synowie szlachty. Profesorami byli zakonnicy, nie otrzymywali za nauczanie żadnego wynagrodzenia. Szkoła
cieszyła się dużym zainteresowaniem. W roku 1799 wojska pruskie zajęły szkołę na magazyn. Pozbawiona
pomocy szkoła dominikańska w roku 1802 upadła. Praca pedagogiczna z młodzieżą, znacząco przyczyniła
się do rozwoju lokalnej społeczności. Brak podstaw ekonomicznych do utrzymania klasztoru spowodował
zmniejszenie liczby zakonników. W roku 1797 było ich 37, a w roku 1802 jedynie trzech. (cdn)

Papieskie Intencje Modlitwy – lipiec 2018
Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW.
JANA CHRZCICIELA, 24 czerwca 2018
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
PONIEDZIAŁEK, 25 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Krl 17,5-8.13-18; Mt 7,1-5
WTOREK, 26 czerwca Wsp. św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezb.
Słowo Boże: 2Krl 19,9-36; Mt 7,6.12-14
ŚRODA,27czerwcaWsp.NMPNieustającejPomocy
Słowo Boże: 2Krl 22,8-13.23,1-38; Mt 7,15-20
CZWARTEK, 28 czerwca Wsp. św. Ireneusza, b męcz
Słowo Boże: 2Krl 24,8-17; Mt 7,21-29
PIĄTEK, 29 czerwca Uroczystość św. Apostołów
Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 12,1-11; 2Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Post nie obowiązuje. Taca na potrzeby Stol. Apostol.
SOBOTA, 30 czerwcaWsp. św. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
Słowo Boże: Lm 2,2.10-19; Mt 8,5-17
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NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 1 lipca 2018
Słowo Boże: Mdr 1,13-15.2,23-24;2Kor 8,7-15; Mk
5,21-24.35-43
PONIEDZIAŁEK , 2 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22
WTOREK, 3 lipca Święto św. Tomasza Ap
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29
ŚRODA, 4 lipcaWsp. św. Elżbiety Portug.
Słowo Boże: Am 5,14-24; Mt 8,28-34
CZWARTEK, 5 lipca Wsp. św. Marii Goretti
Słowo Boże: Am 7,10-17; Mt 9,1-8
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 6 lipca Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
Słowo Boże: Am 8,4-12; Mt 9,9-13
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 7 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 9,11-15; Mt 9,14-17
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 8 lipca 2018
Słowo Boże: Ez 2,2-5; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6
SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pobożność eucharystyczna
i kult Eucharystii
poza Mszą świętą
Po śmierci osoby zwracamy większą uwagę na jej ostatnie słowa, gesty. Także ostatnie pisma napisane
przed śmiercią nabierają szczególnego charakteru. Stąd zwracamy naszą uwagę na testamenty, które
mają dwojaką formę. Mogą być ostatnią wolą na wypadek śmierci, poprzez którą zmarły rozdysponuje swoimi dobrami materialnymi. Ale zdarzają się coraz częściej testamenty duchowe, w których
potomni otrzymują wskazówki natury moralnej. Gdybyśmy w tym drugim znaczeniu chcieli spojrzeć
na dokumenty papieża św. Jana Pawła II, wówczas odkryjemy, że napisana przez niego – ostatnia przed
śmiercią – encyklika pod tytułem Ecclesia de Eucharistia została poświęcona właśnie Eucharystii. Oczywiście, gdyby dłużej żył, być może pojawiłyby się inne encykliki. Ale skoro Bóg tak chciał, aby ostatnia
encyklika tego papieża była poświęcona Eucharystii, może to być dla nas ważny wyznacznik. Gdybyśmy
– jako chrześcijanie – szukali wzorca duchowości, może nim być zatem duchowość eucharystyczna.
Dlaczego duchowość eucharystyczna? Na cóż takiego zwraca uwagę papież w tej encyklice? Św. Jan
Paweł II napisał: Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja
poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski. Wspólnota chrześcijańska, która chce doskonalej
kontemplować oblicze Chrystusa (…), nie może zaniedbać pogłębiania tego aspektu kultu eucharystycznego,
w którym znajdują przedłużenie i mnożą się owoce komunii z Ciałem i Krwią Pana.
Stąd też warto kilka myśli poświęcić najpierw pobożności eucharystycznej, a następnie kultowi Eucharystii poza Mszą świętą.

1. Pobożność eucharystyczna

Konieczne jest na wstępie zdefiniowanie samej pobożności. Pewną definicją znajdujemy w Dyrektorium
o pobożności ludowej i liturgii z 2001 roku, wydanym przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. Została tam przytoczona definicja pobożności ludowej, za pomocą której – na zasadzie
analogii – można określić, czym jest ogólnie pobożność. Czytamy tam o pobożności ludowej:
Termin pobożność ludowa oznacza różne manifestacje kultyczne o charakterze prywatnym i wspólnotowym, które w ramach wiary chrześcijańskiej są przeważnie wyrażane nie na sposób liturgii, lecz w formach
wywodzących się z ducha poszczególnych narodów lub grup społecznych i kultury.
Podążając za wskazaniami tej definicji, pobożność określimy ogólnie jako manifestacje kultyczne, czy
to prywatne, czy wspólnotowe, które są przejawem naszej wiary.
Wśród wielu przejawów ludzkiej pobożności, może zrodzić się pytanie, dlaczego właśnie pobożność
eucharystyczna? Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium stwierdził:
Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego
wypływa cała jego moc (…) Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, aby posileni „wielkanocnym sakramentem”, „żyli zjednoczeni w Bożej dobroci”. Modli się, aby „przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z
sakramentu, który z wiarą przyjęli” (KL 10).
Każda Msza święta kształtuje w nas właściwe wzorce. Patrzymy na doskonałą miłość Boga, gdy kontemplujemy misterium Chrystusa: Jego ziemskie życie przepełnione znakami i cudami oraz śmierć i zmartwychwstanie. Uczymy się naśladować Go w miłości do Boga i drugiego człowieka. Tak też rozumiemy
każdą Eucharystię jako źródło i szczyt. W niej wszystko się zaczyna i do niej wszystko ma prowadzić.
Św. Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Ecclesia de Eucharistia napisał:
Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów
duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do
szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar
Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak
będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?
W jaki sposób kształtować w sobie tę pobożność eucharystyczną? Jak ją w sobie wypracować?
Na te pytania poszukamy odpowiedzi w następnym numerze Siewcy.
								Ks. dr Marcin Kołodziej
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PRAWDZIW
Z nauczania Papieża
Franciszka

CHLEB NIEBIAŃSKI
I CHLEB ZIEMSKI
Pierwszy chleb, jakiego nam potrzeba, to chleb eucharystyczny. Chleb, w którym Chrystus się dla nas uniża. „Bóg
zatem nas zbawia, stając się małym, bliskim i konkretnym.
Przede wszystkim, Bóg czyni się małym. Pan, „cichy i pokornego serca” (Mt 11,29), woli prostaczków, którym objawione
jest królestwo Boże (Mt 11,25); oni są wielcy w Jego oczach
i na nich patrzy (por. Iz 66,2). (…) Maluczcy mówią Jego
językiem – językiem pokornej miłości, która wyzwala”.
Dopiero wtedy, gdy nasycimy się już tym pierwszym chlebem, możemy iść dalej i świadczyć o Bogu i naszej wierze.
Świadectwo zaś ma się dokonywać przez czyny miłosierdzia, przez dzielenie się chlebem – już nie tylko chlebem
niebiańskim, tj. chlebem eucharystycznym, ale również
chlebem ziemskim, który zaspokaja ludzki głód. To drugi
chleb, jakiego nam potrzeba – chleb, którym z miłością i
miłosierdziem dzielimy się z ludźmi.
„Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę;
serce miłosierne potrafi wychodzić na spotkanie innych,
potrafi objąć wszystkich. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili,
potrafi stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy
musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współczucia.
Pamiętamy jednak o właściwym porządku. Najpierw potrzeba nam chleba, którym jest uniżony Bóg, by móc iść i
o Nim świadczyć.
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Bóg stał się człowiekiem, aby wszyscy ludzie zostali przebóstwieni. W Eucharystii Bóg prawdziwie
poślubia człowieka.

W

Eucharystii sprawą najwyższej wagi nie jest
po prostu obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Chrystus nie jest tam tylko po to,
żeby być. Jest tam po to, by dać nam siebie jako
pokarm, aby Jego zjednoczenie z nami było możliwie
najpełniejsze. Eucharystia nie jest przede wszystkim
Obecnością, jest więzią, a więź wymaga obecności,
ludzi wierzących. Obecność Chrystusa w chlebie i
kielichu, choć jest obecnością pana w prawdzie Jego
sakramentalnego Ciała i Jego sakramentalnej Krwi,
cała zmierza ku innej obecności. Jest dla tej innej
obecności – mojej. (…)
Nie twierdzę, że Ciało i Krew Chrystusa nie są rzeczywiście związane z kielichem i z chlebem – są.
Ale na tym poziomie Obecność Pana jest jeszcze
tylko obecnością ofiarowaną. Jeszcze nie jest w sercu
spotkania między osobami. Można to porównać do
sytuacji w pociągu. Ktoś siedzi obok mnie; jesteśmy
obok siebie lub naprzeciwko siebie. Nic między nami
się nie dzieje. Mógłbym na siedzenieu obok trzymać
walizkę, to byłoby to samo. Ta osoba na mnie nawet
nie patrzy. Na próżno się uśmiecham. A przecież realnie ona tu jest, i ja realnie tu jestem. Aby pojawiła
się prawdziwa obecność, jeśli tak to można wyrazić,
musi zrodzić się spojrzenie, uśmiech, przyjazne słowo,
musi się coś wydarzyć. Wtedy mogę powiedzieć: jestem obecny przy drugim człowieku. Przejścia to tego
drugiego typu obecności dokonuje w Eucharystii akt
wiary. Akt wiary, który nie ogranicza się do faktu, że
powiem: „wierzę jakoś tak mgliście”, ale akt, skupia
w sobie doświadczenie wcześniejszego życia, „życia
ukrytego z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3). Gdy brak
przeżywania wiary, obecność Chrystusa nie pociąga
pełni; nie jest obecnością chrześcijańską. Nie jest już w
pełni zbawczą obecnością Ciała i Kielicha Przymierza
– jedna z osób, których to dotyczy, nie przybyła na
spotkanie. Widzicie, jak ważne jest być rzeczywiście
obecnym na naszych celebracjach eucharystycznych.
SIEWCA

YSTUS

WIE OBECNY
Bardzo często przed panem i w obecności Pana jesteśmy obecni tylko fizycznie. Oczywiście, jesteśmy
na Mszy; oczywiście, nawet jako księża celebrujemy
lub koncelebrujemy, ale w rzeczywistości trzymamy
się na dystans, jakby na zewnątrz, a nasz umysł, serce i uwaga przenoszą się o sto mil od rzeczywistej
Obecności Pana, z powodu naszych ziemskich trosk,
letniości, małej wiary i słabej miłości do pana.
Kard. Robert Sarah (fragment książki „W drodze do Niniwy”).
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KIMŻE BĘDZIE
TO DZIECIĘ?
N

arodziny każdego dziecka prowokują pytanie”
Kimże on czy ona będzie? Jednak w wypadku
Jana Chrzciciela to pytanie było szczególnie uzasadnione, jego urodzeniu towarzyszyły bowiem wyjątkowe okoliczności. Elżbieta i Zachariasz, rodzice Jana,
bardzo długo pozostawali bezdzietni. A kiedy Zachariaszowi, podczas służby w świątyni, anioł oznajmił, że
urodzi mu się syn, zareagował on niedowierzaniem.
Powrócił do domu niemy, a głos odzyskał dopiero
po przyjściu na świat syna i nadaniu mu imienia Jan,
czyli „Jahwe okazał łaskę”. Te wszystkie niezwykłe
okoliczności wywołały wśród sąsiadów i krewnych,
wiele spekulacji na temat zamiarów Bożych wobec
małego Jana. Św. Jan Chrzciciel do dziś wymyka się
wszelkim klasyfikacjom. Wiemy, że„żył na pustkowiu”,
nie został jednak pustelnikiem, tylko prowadziła ożywioną działalność publiczną. Ściągały do niego tłumy
i miał swoich uczniów. Spotkał Jezusa, lecz sam nie
poszedł za Nim, jak uczyniło to wielu z jego uczniów.
Jego zadaniem było bowiem zapowiedź Mesjasza, a
następnie zniknąć. Zginął z rozkazu Heroda, ale nie
jest męczennikiem, gdyż został uwięziony za to, że
wytykał królowi jego grzechy, zgładzony w wyniku
intrygi jego żony. Gdzie go zaliczyć, nie wiadomo –
mieli z tym kłopot także jego współcześni, posyłając
do niego delegacje z pytaniem, kim właściwie jest.
Sam Jezus wypowiadał się o Janie Chrzcicielu z wielkim szacunkiem, twierdząc, że„między narodzonymi
z niewiast nie ma większego od Jana”. Zaraz jednak
dodał:„Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy
jest niż on”. Jan stała na granicy czasów: był człowiekiem Starego Testamentu ustępującego przed Nowym. Okazał radykalną wierność misji powierzonej
mu przez Boga.
Prośmy więc za wstawiennictwem tego świętego,
który do końca potrafił pozostać sobą, o wierność
naszemu powołaniu – nawet gdyby wydawało nam
się nietypowe, niepozorne, niezrozumiałe dla innych.
Jezus potrafi docenić naszą wierność, jak docenił
wierność Jana.			
- Irena -
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BAZYLIKA MNIEJSZA
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: parafiasejny@gmail.com
Wikariusze: ks. Petras Gucevicius, ks. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
17/06/2018 Kacper Palanis, Oliwier
Greblunas, Lena Janulewicz

Zapowiedzi
przedślubne:
1/ Paweł Kowalewski, kawaler, Augustów, Parafia
MB Częstochowskiej i Justyna Jagłowska, panna,
Gryszkańce, Parafia tutejsza.
2/ Andrzej Micewicz, kawaler, Łumbie i Anna Wichert, panna, Radziuszki, oboje z Parafii tutejszej.
3/ Artur Palanis, cywilnie związany, Jodeliszki i Karolina Wiżlańska, cywilnie związana, Jodeliszki, oboje
z Parafii tutejszej.
4/ Wojciech Waszkiewicz, kawaler, Augustów, Parafia MB Częstochowskiej i Joanna Wilkiel, panna,
Parafia tutejsza.
5/ Rafał Kąkolewski, kawaler, Poćkuny, Parafia Berżniki i Karolina Jodzis, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
6/ Simone Calo, kawaler, Pian di Sco (Italia) i Diana
Anna Janczewska, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:
26/05/2018
ŻanetaWojciechowska i Przemysław Fejfer
09/06/2018
Anna Jatkowska i Jacek Rapczyński
16/06/2018
Urszula Żylińska i Mateusz Moroz

Odeszli do wieczności:
UGustaw Paszkiewicz, Łopuchowo
(l. 90) zm. 05/06/2018
UPiotr Skrypko, Sejny
(l. 64) zm. 06/06/2018
UAldona Stankiewicz, Burbiszki
(l. 67) zm. 12/06/2018
UStanisław Mikłaszewicz, Łumbie
(l. 64) zm. 15/06/2018
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie
wizyty duszpasterskiej 2018:
Hołubowicz Bożena,Romanowce
Roguccy Biruta Józef,Romanowce
Myszczyńscy Genowefa Stanisław,Romanowce
Groblewski Andrzej Andrzej,Romanowce
Kossa Piotr,Romanowce
Grażulewicz Józef,Romanowce
Miszkiel Józef,Romanowce
Wojciechowska Anna,Romanowce
Misiukanis Ewa Mirosław,Romanowce
Brunejko Irena Aleksander,Romanowce
Kisielewscy Lucyna Józef,Romanowce
Gudziewscy Beata Andrzej,Romanowce
Borowscy Maria Grzegorz,Romanowce
Polkowscy Martyna Paweł,Zaleskie
Ogurkis Wioletta Dariusz,Zaleskie
Michalscy Katarzyna Wiesław,Zaleskie
Buchowscy Iwona Marek,Zaleskie
Buchowscy Genowefa Wacław,Zaleskie
Bartnik Ewelina Krzysztof,Zaleskie
Palewicz Aneta Ryszard,Zaleskie
Mackiewicz Dorota Bogusław,Zaleskie
Modzelewska Bronisława,Zaleskie
Tydman Bożena Marek,Zaleskie
Wydro Anna Bernard,Nowosady
Pieczulis Aldona Dariusz,Nowosady
Sikorscy Dorota Wojciech,Nowosady
Sikorski Jerzy,Nowosady
Klucznik Anna Jan,Nowosady
Sikorscy Helena Ryszard,Nowosady
Matulewicz Barbara Wojciech,Kielczany
Gąsiorowska Konstancja,Kielczany
Kubrak Henryk,Kielczany
Wydro Danuta Jan,Kielczany
Madejscy Aneta Marcin,Kielczany
Czakis Łucja Stanisław,Kielczany
Stefańscy Agata Grzegorz,Kielczany
Stefańscy Dorota Zbigniew,Kielczany
Kamińscy Teresa Jan,Kielczany
Fejfer Marzena Roman,Kielczany
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 24.06 - 08.07.2018
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 24 czerwca 2018
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
PONIEDZIAŁEK, 25 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Klimasara (gr25)
08:00 +Władysław +Stanisława +Marianna Milewscy
08:00 +Jan Kościelak +Józef +Eugeniusz +Włodzimierz
08:00 +Jan Gaus (gr25)
17:30 +Jan +Jan i z r. Zubowiczów i Zyskowskich
17:30 +Janina +Leokadia (14 rocz.) Kaszkiel
17:30 +Irena Steffek
17:30 +Janina Kisiel (13 rocz.) +Stanisław (6 rocz.)
WTOREK, 26 czerwca 2018
06:30 +Marek Ostrowski
06:30 +Janina +Jakub Orzechowscy
+Krzysztof +Bolesław Skupscy
08:00 +Stanisława Moroz (1 rocz.) i z rodziny
08:00 +Jan Gaus (gr26)
08:00 +Walerian Kuczyński (7mc)
08:00 +Antoni Jakubowski +Scholastyka +Antoni
Sarneccy i rodzice
17:30 +Jan i z r. Święcickich
17:30 +Janina Kap (3mc)
17:30 +Wojciech Klimasara (gr26)
ŚRODA, 27 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Wilkiel (8mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, ulgę i wytrwanie w cierpieniu dla Janiny Małkińskiej z ok. urodz. i imienin
08:00 +Władysław +Władysława Cichanowicz +Anna
+Józef Jakubowscy
08:00 +Jan Gaus ( gr27)
08:00 +Wojciech Klimasara (gr27)
17:30 +Władysław +Antoni Zdancewicz
17:30 +Władysław +Władysław Derdzikowscy
17:30 +Tadeusz +Jadwiga Krzywińscy
17:30 +Jan +Władysława Miszkiel
CZWARTEK, 28 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Klimasara (gr28)
08:00 +Andrzej Kaczanowski
08:00 +Henryk i z r. Mikłaszewiczów
+Władysława i z r. Morawskich
08:00 +Jan Gaus ( gr28)
17:30 +Janina Andrulewicz (5mc)
17:30 +Romuald Ludorf i rodzice
17:30 +Halina Krejczman (2 rocz.)
17:30 +Zofia Żylińska (miesiąc od pogrzebu)
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PIĄTEK, 29 czerwca 2018 Urocz. Św. Ap. Piotra i Pawła
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Piotra Buchowskiego
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Jubilatów Danuty i Ryszarda w 50 rocz. ślubu i
dla ich rodziny
08:00 +Dariusz Sienkiewicz (10mc)
08:00 +Anna Kapp (6mc)
10:00 +Jan Gaus (gr29)
17:30 +Anna Jakubowska (7 rocz.) +Piotr
17:30 +Henryk +Helena +Paweł Kabrońscy +Janina
+Włodzimierz Stefanowscy
17:30 +Piotr +Paweł +Piotr Wróblewscy
17:30 +Wojciech Klimasara (gr29)
SOBOTA, 30 czerwca 2018
06:30 +Wojciech Klimasara (gr30)
06:30 +Ireneusz +Teresa +iotr i z r. Buchowskich
i Kasjanowskich
08:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Józef +Helena
+Stanisław +Antonina Gajdzińscy
08:00 +Roman Koronkiewicz (1 rocz.)
+Edmund +Aniela +Piotr
08:00 +Lucjan Tomkiewicz (3 rocz.)
08:00 +Jan Gaus (gr30)
14:00 O błog. Boże dla Absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w 35 rocz. ukończenia szkoły
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Aniela +Bronisław Warakomscy
17:30 +Edward Kruszyłowicz i rodzice
+Wincenty Fiedorowicz (2 rocz.)
17:30 +Tadeusz Żabicki (14 rocz.)
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 1 lipca 2018
07:00 +Halina i z r. Ogórkisów i Sokołowskich
08:30 +Małgorzata Korzecka (10 rocz.) +Mieczysław
+Andrzej z r. Balewiczów
10:00 +Marian +Józefa +Jerzy +Anna +Paulina
+Grzegorz Masianis
10:00 +Jan +Stefania +Józef +Czesław z r. Jasińskich
+Marian +Aleksandra Bobrowscy
11:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla mieszkańców Daniłowiec
11:30 Za parafian
13:00 LT
17:30 +Stefania +Aleksander +Józef Makowscy
17:30 +Marian +Kazimierz +Marianna +Stefania
PONIEDZIAŁEK, 2 lipca 2018
06:30 +Kazimierz +Natalia +Helena Wilkiel
08:00 +Aleksandra Jarzębowicz (31 rocz.) i z rodziny
08:00 +Władysława Cichanowicz (7mc) +Halina Sokołowska +Marian Chowaniec +Halina Makowska
08:00 +Genowefa +Jan +Krystyna Misiukanis
17:30 +Jan Kowalik (3 rocz.)
17:30 +Marianna +Jerzy Budowicz
WTOREK, 3 lipca 2018
06:30 +Helena Żukowska (mc) +Jan (8 rocz.)
08:00 +Halina Karicka i rodzice
08:00 +Jan Leończyk
08:00 +Józef Korzeniecki
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17:30 +Halina Namiotko
17:30 +Benedykta Namiotko (4mc)
17:30 +Stanisława (2 rocz.) +Marian (8 rocz.) i z r.
Motuków, Kowalików, Dźwilewskich, Łączków,
Zubowiczów, Słabińskich
ŚRODA, 4 lipca 2018
06:30 +Jan Leończyk
08:00 +Aleksandra i z r. Jarzębowiczów
08:00 +Henryka Węgrzynowicz (2mc)
08:00 +Tadeusz Gadomski
17:30 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Józef Maksimowicz (3 rocz.)
CZWARTEK, 5 lipca 2018
06:30
08:00 +Franciszek Kamiński (10mc)
08:00 +Jadwiga +Aleksander +Fabian
i z r. Andruszkiewiczów
08:00 +Stanisław Kubrak (3 rocz.) i rodzice
i z r. Romanowskich
17.30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Teresy i
Piotra Janczulewiczów w 25 rocz. ślubu i rodziny
17:30 +Julia Jagłowska (6mc)
17:30 +Gustaw Paszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
PIĄTEK, 6 lipca 2018
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny

N

08:00 +Józef Szyryński (41 rocz.) i z rodziny
08:00 +Anna +Jadwiga +Józef +Mirosława Dąbrowscy
08:00 +Romuald Radzewicz
08:00 +Regina Łostowska
17:30 +Alina Ogórkis (9mc)
17:30 +Janusz Kozakiewicz (10mc)
17:30 +Jan Sojko (17 rocz.)
SOBOTA, 7 lipca 2018
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Witold Durtan (10mc)
08:00 +Petronela +Michał Bondzis
15:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef Polanis (6 rocz.)
17:30 +Sabina (7 rocz.) +Wacław (29 rocz.)
z r. Sienkiewiczów
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 8 lipca 2018
07:00 +Stanisław Łobik (9mc)
07:00 +Teresa Okulanis Pawlik (8 rocz.)
08:30 +Wiktoria (62 rocz.) +Wincenty +Jan +Zofia
+Helena z r. Dąbrowskich
10:00 +Zofia (4 rocz.) +Wacław i z r. Pietranisów
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT +Jerzy Łatwis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Tomasz Harackiewicz (8mc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

arodzenie św. Jana Chrzciciela poprzedziło narodziny Zbawiciela. Jan był ostatnim z proroków Starego
Testamentu i jednocześnie pierwszym świętym Nowego Testamentu, którego śmierć w obronie prawdy
i moralności była również zapowiedzią zbawczej śmierci Jezusa. Wielkość Jana, „największego spośród
narodzonych z niewiasty”, może być właściwie odczytana tylko w świetle życia Chrystusa, który sam jest
prawdziwą światłością świata.
piątek, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, naszymi modlitwami będziemy wspierać
osobę i dzieła Ojca Świętego. Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Tradycyjnie w tym dniu
zbierana ofiara przekazywana jest na działalność Stolicy Apostolskiej. Ze względu na uroczystość liturgiczną
w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
miniony piątek zakończył się rok szkolny. Rozpoczęły się wakacje i ta niedziela jest pierwszą podczas
tegorocznych wakacji. Wszystkim wypoczywającym i udającym się na wypoczynek – szczególnie
dzieciom i młodzieży życzymy dobrej pogody, radosnych chwil, miłego i bezpiecznego pobytu oraz
szczęśliwego powrotu. Dziesięcioro dzieci z naszej Parafii będzie brało udział z ks. Kamilem w 15-dniowych
rekolekcjach oazowych na terenie naszej diecezji, w Chełchach koło Ełku. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę
dobrą i pożyteczną akcję duszpasterską, to w niedzielę, 1 lipca będzie przy kościele zbiórka na ten cel.
a ostatnie nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy codziennie
po wieczornej Mszy św., a w niedzielę o godz. 17.00. Powierzajmy się Boskiemu Sercu Zbawiciela.
zień Świętości Kapłańskiej, czyli dzień skupienia wszystich kapłanów naszej diecezji odbędzie się w
naszej Bazylice Sejneńskiej, u stóp Mati Bożej w znaku Jej cudownej Figury 26 czerwca, we wtorek.
Msza św. koncelebrowana będzie o godz. 12.00 - jeśli ktoś chce wesprzeć kapłanów swoją modlitwą,
zapraszamy. Po Mszy św. będzie agapa, prosimy o pomoc w przygotowaniu jej i zadbanie, aby kapłani nie
wyjechali z Sejn głodni.
ielgrzymka osób chorych i niepełnosprawnych do Sanktuarium w Studzienicznej będzie w sobotę,
7 lipca. Powitanie przybyłych o godz. 10.00, a Msza św. o 12.00. Zachęcamy, aby umożliwić chorym i
niepełnosprawnym udział w tej pielgrzymce.
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. Przeprowadzamy
także remont figury Matki Bożej wraz z postumentem stojącym przy naszej Bazylice. Bóg zapłać za ofiary.

W
W
N
D
P
S

10

SIEWCA

SIEWCA MŁODYCH

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
17 czerwca 2018

Marsz dla Życia i Rodziny rozpoczął się Mszą Św. o godz. 10, podczas której modliliśmy się w intencji wszystkich rodzin,
zwłaszcza naszej parafii.W liturgię Mszy Św. były zaangażowane dzieci oraz Domowy Kościół. Po Eucharystii przeszliśmy
ulicami miasta ze śpiewem prowadzonym przez Zespół Muzyczny Młodzieżowy z opiekunem ks. Tomaszem. W parku
przy Urzędzie Miasta poleciliśmy rodziny Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zakończeniem był festyn rodzinny w Zespole
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego: były piosenki, gry i zabawa. Nie mogło zabraknąć Rodziny Maryi, naszych Sióstr.
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JUBILEUSZ 200-LECIA DIECEZJI SEJNEŃSKIEJ
1 - 2 wrzesień 2018

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w sobotę, 1 września: w Pałacu Biskupim godz. 14.30 - sympozjum
popularno-naukowe o historii diecezji augustowskiej, czyli sejneńskiej (ks. prof. Józef Łupiński z Łomży, prof.
Algimantas Katilius z Wilna, prof. Wiesław Wysocki z Warszawy); w klasztorze podominikańskim godz. 16.30
- otwarcie galerii obrazów XVIII i XIX w. o tematyce sakralnej i wystawy o diecezji sejneńskiej, te wydarzenia
ubogaci koncert orkiestry kameralnej z Kowna; w Bazylice godz. 17.30 - uroczyste przeniesienie cudownej
Figury Matki Boskiej Sejneńskiej z kaplicy do ołtarza głównego; godz. 18.00 Msza św. - przewodniczy JE bp
Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, kazanie wygłosi JE bp Rimantas Norvila z Mariampola; czuwanie modlitewne do
godz. 21.00 zakończone Apelem Jasnogórskim.
Niedziela, 2 września: godz. 12.00 Msza św. jubileuszowa (w języku polskim i litewskim) - przewodniczy i
kazanie wygłosi JE abp Jan Romeo Pawłowski, biskup tytularny sejneński. Zakończeniem liturgii będzie procesja eucharystyczna na Placu św. Agaty; Plac Dominiański godz. 15.00 - festyn rodzinny z udziałem artystów
sejneńskich, zespoły polskie i litewskie, koncert zespołu „Sanctus” z Gdańska.
Nasza Bazylika pięknieje. Właśnie trwa remont
elewacji północnej, dokończone malowanie wieży i ścian od strony frontonu, prace postępują
dalej, tak, aby na Jubileusz wszystko było gotowe. Jeśli nam starczy pieniędzy (z ofiar naszych
Parafian) to dokończymy również wieżę od strony południowej. Proszę wszystkich o modlitwę w
intencji tych prac, jak również w remoncie figury
Matki Bożej wraz z postumentem stojących po
prawej stronie placu kościelnego. A tym, którzy
wspierają te prace ofiarnym groszem niech Bóg
wynagrodzi i Matka Boża wyprasza Boże bogosławieństwo. Bóg zapłać.
Foto Emilia Gryguć, KSM

SIEWCA

www.sejny.diecezja.elk.pl

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach

Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.

