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 ŻYCIE WIECZNE POLEGA NA OGLĄDANIU BOGA 

WIERZĘ ...

 

ŻYJĄC SŁOWEM – ROZWAŻANIA   

12 września Łk 6,20-26    Mieć wszystko u Boga i Jemu wszystko zawdzięczać. Maryjo, Ty, któraś 
w sposób doskonały wyraziła prawdę o tym, że Bogu wszystko zawdzięczasz, wspomagaj nas 
wzywających Twojego Imienia w życiu wyrażającym właśnie tę prawdę o nas.

14 września J 3,13-17     Oto znak prawdziwej miłości – krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. W 
nim łączy się wszystko to, co wyraża cierpienie człowieka, przede wszystkim jednak to, co wyraża 
zwycięstwo Boga nad tym wszystkim, co człowieka pragnie pozbawić wiecznego szczęścia. 
Wpatrując się w krzyż, zaczynam bardziej rozumieć swoje życie.

21 września Mt 9 ,9-13      Jeśli uznam, że jestem słaby, rozumiem, jak bardzo potrzebuję Jezusa. 
On bowiem chce przychodzić mi z pomocą. Czynić to będzie, im bardziej ja będę przyznawał się do 
tego, że właśnie Jego pomocy potrzebuję.

Z książki Wierzę… wybrał Eugeniusz

Nie można pominąć całkowitym milczeniem problemu życia wiecznego, mówiąc wyłącznie o 
czyśćcu i piekle. Życie wieczne będzie pełnym objawieniem tego, co już jest obecne i ukryte 

tutaj na ziemi. Będzie uczestnictwem w samym życiu Boga, to znaczy, partycypacją w natchnionej 
miłością wymianie między trzema Osobami boskimi: 
dzięki darowi Ducha Świętego będziemy w pełni żyli 
jako bracia i synowie Ojca. Różnica między naszym 
dzisiaj i czasem przyszłym będzie polegać na tym, że 
wtedy zobaczymy Boga twarzą w twarz. Pomiędzy 
uduchowionymi osobami wspólnota życia przebiega 
na ciągłej wymianie poznania i miłości. Zdajemy sobie 
doskonale sprawę, jaką rolę odgrywa oglądanie uko-
chanej osoby w tej życiodajnej wymianie. Widzenie, 
tak samo jak dotykanie, ponieważ jesteśmy ciałem. 
Lecz to, co się dzieje poprzez nasze organy zmysłowe, 
może zostać także aplikowane do widzenia, słuchania 
i do dotykania duchowego. Poznanie Boga i udział w 
Jego życiu streszcza się w Jego oglądaniu. My będziemy widzieć Boga i „królestwo Boże” zgroma-
dzone wokół Syna zmartwychwstałego do chwały Ojca. 
Związek pomiędzy oglądaniem i życiem wiecznym potwierdzony jest często w Nowym Testa-
mencie, podczas gdy Stary Testament głosił, że nie można ujrzeć Boga i pozostawać przy życiu. 
Epilog wstępu do Ewangelii Jana zapowiada całkowitą nowość, która dokonała się w Jezusie: 
„Boga nikt nigdy nie widział, ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 
1,18). Syn rzeczywiście ma zamiar doprowadzić nas, poprzez swoją Osobę, do czystego oglądania 
Ojca. Obiecane błogosławieństwo dla ludzi „czystego serca” dotyczy „oglądania Boga” (Mt 5,8).
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Jezus opuścił oko-
lice Tyru i przez 

Sydon przyszedł na 
jezioro Galilejskie, 
przemierzając po-

siadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głucho-
niemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On  
wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w 
jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy 
w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Fffatha», to 
znaczy: „Otwórz się” Zaraz otworzyły się jego uszy, 
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo 
mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mó-
wili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej 
to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze 
uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca 
i niemym mowę».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Cuda są „dla człowieka”. Są czynami Jezusa, które 
zgodnie z odkupieńczym celem Jego misji przywra-

cają dobro tam, gdzie zagnieździło się zło. Zdają sobie 
z tego sprawę ci,  którzy doświadczają ich na sobie lub 
są ich świadkami. Marek Ewangelista napisze o nich: 
„I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. 
Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę»”.       
Katecheza, 9 XII 1987

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA - 9 września 2018

 Mk 7,31-37

Jezus udał się ze 
swoimi uczniami 

do wiosek pod Ceza-
reą Filipową. W dro-
dze pytał uczniów: 

«Za kogo uważają Mnie ludzie?». Oni Mu odpowie-
dzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni zajezdnego z proroków». On ich zapytał: «A 
wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Mu 
Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem». Wtedy surowo im 
przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął 
ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, 
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapła-
nów i uczonych w piśmie; że będzie zabity, ale po 
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupeł-
nie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok 
i zaczął Go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc 
na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, 
ale o tym, co ludzkie». Potem przywołał do siebie 
tłum, razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto 
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu Mnie, ten je zachowa».

REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Stajemy wobec samego pytania, jakie dwa tysiące 
lat temu Mistrz skierował do Piotra i otaczających 

Go uczniów. Znamy szczerą i zdecydowaną odpo-
wiedź Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. 

NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA – 16 września 2018

 Mk 8,27-35

Jeśli taka ma być także nasza odpowiedź, każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie Jezusa: A ty za 
kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja naprawdę jestem dla ciebie? Piotr 
został oświecony przez Boga i znalazł odpowiedź wiary dopiero po długim okresie przebywania z Jezusem, 
słuchania Jego słowa, obserwowania Jego życia. My także musimy przebyć drogę uważnego słuchania, żeby 
móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść przez szkołę pierwszych uczniów, którzy 
stali się Jego świadkami i naszymi nauczycielami, a równocześnie przejąć świadectwo dwudziestu stuleci. 
W pytaniu Jezusa o własną Jego tożsamość wyraża się subtelna pedagogia Tego, który nie ufa pochopnym 
odpowiedziom, lecz oczekuje odpowiedzi dojrzałej, poprzedzonej długim niekiedy czasem refleksji i modlitwy 
oraz uważnym  i intensywnym wsłuchiwaniem się w prawdę i wyznawanej i głoszonej przez Kościół wiary 
chrześcijańskiej. Zawsze bowiem istnieje niebezpieczeństwo powoływania się na „Ewangelię Jezusa” bez 
rzeczywistego poznania jej wielkości i radykalności, bez przeżywania tego, co głosi się słowami.(1 Kor 10,17).
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 9 września 2018
Słowo Boże: Iz 35,4-7; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37
PONIEDZIAŁEK, 10 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 5,1-8; Łk 6,6-11
WTOREK, 11 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 6,1-11; Łk 6,12-19
ŚRODA, 12 września Wsp. Najśw. Imienia NMP
Słowo Boże: 1Kor 7,25-31; Łk 6,20-26
CZWARTEK, 13 września Wsp. św. Jana Chryzostoma
Słowo Boże: 1Kor 8,1-7.10-13; Łk 6,27-38
PIĄTEK, 14 września Święto Podwyższenia Krzy-
ża Świętego
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 3,13-17
SOBOTA, 15 września Wsp. NMP Bolesnej
Słowo Boże: Hbr 5,7-9; J 19,25-27
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 16 września 2018
Słowo Boże: Iz 50,5-9; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35
Tydzień Wychowania i Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu.

PONIEDZIAŁEK , 17 września Wsp. św. Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego, bpa
Słowo Boże: 1Kor 11,17-26.33; Łk 7,1-10
WTOREK, 18 września Święto św. Stanisława 
Kostki, Patrona Polski i polskiej młodzieży
Słowo Boże: Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52
ŚRODA, 19 września Wsp. św. Januarego
Słowo Boże: 1Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35
CZWARTEK, 20 września Wsp. Męcz. Andrzeja 
Kim Taegona, Pawła Chong Hasanga i Tow.
Słowo Boże: 1Kor 15,1-11; Łk 7,36-50
PIĄTEK, 21 września Święto św. Mateusza Ap Ew.
Słowo Boże: Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13
SOBOTA, 22 września Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2018
Słowo Boże: Mdr 2,12.17-20; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37
Taca na seminarium duchowne w Ełku

Opis figury Matki Boskiej, 
Pani Sejneńskiej  

Rzeźba pełna, drewniana, polichromowana, przyścienna Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem (szafkowa), po otwarciu – przedstawienie Trójcy Prze-

najświętszej – Tron Łaski oraz Maryja osłaniająca płaszczem klęczące 
postacie duchownych i świeckie. Matka Boska Dobrej Opieki. Rzeźba 
przedstawia siedzącą na tronie przykrytym poduszką Matkę Boską z 
Dzieciątkiem, stojącym na jej prawym kolanie. Maryja ubrana jest w 
długą, luźną szatę, przewiązaną paskiem oraz obficie fałdowany płaszcz, 
opadający miękkimi kaskadowymi i rurkowatymi fałdami na cokół, na 
którym spoczywają stopy, widoczne końce szpiczasto zakończonych 
trzewików. W lewej ręce Maryja trzyma jabłko (symbol Męki Odkupienia, 
prawą ręką podtrzymuję stojące na jej kolanie w lekkim kontrapoście, 
Dzieciątko ubrane w długą szatę
i płaszcz analogicznie fałdowany. Dzieciątko prawą ręką trzyma palec 
Madonny, lewą podtrzymuje fałdy szaty. Głowę Maryi odsłoniętą, oka-
lają długie, płytko modelowane, lekko sfalowane włosy, opadające na 
plecy. Włosy Dzieciątka, krótkie, sięgające do ucha, przylegające do 
czaszki płaskimi, wijącymi się lokami. Twarz Maryi owalna, pełna, lekko 
uśmiechnięta. Usta drobne, wąski długi nos, duże oczy, wysokie czoło, 
wydatny miękki podbródek. Głowa Dzieciątka kulista, lekko spłaszczona, 
dziecięca. Policzki zaokrąglone, wypukłe czoło, mały zadarty nos, drob-
ne mięsiste usta, szeroko rozstawione oczy, nieduże uszy. Pod stopami 
Maryi – chmury oraz twarz w półksiężycu (szatan).   
Niniejszy, szczegółowy opis wykonano w Pracowni Konserwacji Malarstwa 
w Warszawie pod kierownictwem starszego konserwatora artysty plastyka 
mgr Stanisławy Majewskiej (IV 1967 r.)        opr. E. Klimaniec

Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

W POSZUKIWANIU DROGI
Tydzień Wychowania już po raz ósmy

Już po raz ósmy będzie w Polsce Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mają-
cego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara 

i rozeznanie powołania. W dokumencie przygotowawczym Synodu zwraca się uwagę na trzy przekonania 
dotyczące rozeznania duchowego. „Pierwszym jest to, że Duch Boży działa w sercu każdego mężczyzny 
i każdej kobiety poprzez uczucia i pragnienia, które wiążą się z ideami, obrazami i planami. (…) Drugim 
przekonaniem jest, że ludzkie serce, z powodu swej słabości i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, ponieważ 
pociągają je bodźce różne, a nawet sobie przeciwstawne. Trzecie przekonanie, to fakt, że życie narzuca 
konieczność podjęcia decyzji, bo nie można się wahać w nieskończoność”.
Często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Jest jasne, że nie da się iść kilkoma naraz, dlatego trzeba 
podjąć decyzję, którą z nich wybrać. Takim punktem, z którego wychodzi kilka możliwych ścieżek, jest de-
cyzja dotycząca wyboru życia małżeńskiego, kapłańskiego, konsekrowanego czy życia w stanie wolnym. 
Kolejne skrzyżowania dróg życiowych mogą być związane z wyborem pracy, decyzją dotyczącą dalszego 
kształcenia miejsca zamieszkania. Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność 
ta potrzebna jest przez całe życie.
Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło: Wybór drogi. Zapraszamy Rodziców, Nauczycieli i 
wszystkich Wychowawców do zastanowienia się, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozezna-
wania ich życiowych decyzji. Refleksja ta może być pomocna także w naszej osobistej formacji.
Rozeznawanie powołania nie opiera się na prostych podpowiedziach przychodzących z zewnątrz. Chodzi w 
nim raczej o ustawienie wewnętrznej busoli, która umożliwi w każdej życiowej sytuacji odkrycie najlepszej 
z dróg. W adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: „Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od 
Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?”. Ojciec Święty odpowiada: „Jedynym 
sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, 
ale jest także darem, o który należy prosić”.
Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest Bóg. Bóg jest obecny w swoim 
Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią. 
Posiadanie wewnętrznego „kompasu”, umożliwiającego spokojne rozeznawanie i dojrzałe podejmowanie 
decyzji, konieczne jest szczególnie dziś, gdy człowiek jest narażony na oddziaływanie tak wielu zewnętrznych 
czynników, związanych chociażby z mediami elektronicznymi. „Wszyscy, ale szczególnie młodzi ludzie – 
pisze papież Franciszek – są narażeni na nieustanny zapping [skakanie po kanałach telewizyjnych]. Można 
poruszać się w dwóch lub trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w różnych 
wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi za-
kładnikami chwilowych tendencji”. Ktoś z czytających te słowa przyznał: „rzeczywiście, ostatnio przyłapałem 
się na tym, że oglądam mecz w telewizji, na laptopie mam włączony kolejny odcinek serialu i jednocześnie 
»esemesuję« z kimś na komórce”.
Powołanie jest zawsze związane z jakąś misją, która spełnia się w miłości. Takie wartości, jak odniesienie suk-
cesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie – choć same w sobie bardzo ważne – nie powinny stanowić 
jedynego i głównego kryterium w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. 
Święty Paweł poucza, że „Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13). W 
procesie rozeznawania powołania warto więc postawić następujące pytania: Jakie są moje najgłębsze 
pragnienia? Jakie mam zdolności i gdzie je najlepiej wykorzystam? W jaki sposób najpełniej będę służył 
Bogu i drugiemu człowiekowi?
Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy – to osoby towarzyszące młodym w procesie rozezna-
wania ich powołania. Mogą to czynić przez rozmowę, dobre rady, dzielenie się doświadczeniem, stawianie 
pytań, a przede wszystkim przez samą obecność. Ilu młodych ludzi zafascynowało się życiem małżonków, 
którzy założyli piękną kochającą się rodzinę? Podobnie większość księży spotkała w młodości kapłana, który 
zachwycił ich przeżywaniem swego powołania. Rozeznawaniu powołania służy szczery i pełen ufności dia-
log człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośba o światło Ducha Świętego. Przedmiotem rozmowy młodego 
człowieka z Bogiem powinna być też prośba o dar męstwa. Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, 
ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Dlatego potrzebne jest dyskretne towarzyszenie rodziców, nauczycieli, 
wychowawców, katechetów, by otoczyć modych modlitwą i dobrą radą.
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Może to zabrzmieć dziwnie. Przecież 97% polaków 
uważa się za wiernych katolików, za ludzi wypełnia-
jących Boże przykazania. Tymczasem w każdym z 
nas jest cząstka ograniczonego zaufania i wątpli-
wości w wierze.

Wątpliwości w wierze to chwile, kiedy możesz 
swoją wiarę zweryfikować – zapytać siebie, w 

co tak naprawdę wierzysz. Od dzieciństwa chodzisz 
„do kościółka”, odmawiasz „paciorek”, a w piątki 
jesz rybę zamiast schabowego. I pewnego dnia 
pytasz : Ale właściwie  dlaczego, po co to wszystko? 
Zaczynasz szukać. I wtedy się zaczyna!  Przygoda z 
Jezusem, który nie zainstalował we mnie aplikacji 
o nazwie „wiara”. Bóg zaprasza cię do poznawania 
i stopniowego odkrywania wiary czyli relacji z Nim.
Bóg doświadcza nas zwątpieniem po to, abyśmy 
byli bogatsi o jeszcze jeden odcień człowieczeń-
stwa. Im dłużej żyję, tym bardziej się o tym przeko-
nuję. Kiedyś nie rozumiałem, co to znaczy ciągle się 
nawracać. Wydawało mi się, że decyzja zrobienia 
kroku w kierunku Chrystusa do końca ustawia moje 
życie i funkcjonowanie na właściwej ścieżce. Dziś 
mogę powtórzyć za św. Augustynem, że miłość to 
wybór drogi miłości i wierność wyborowi”. Wiara 
to ciągłe zadawa-
nie pytań, nawet 
jeśli nie da się na 
wszystkie udzielić 
odpowiedzi. Je-
śli człowiek umie 
ucieszyć się swoją 
wiarą i uznać rela-
cję z Jezusem za 
coś niebywałego 
i niepowtarzalne-
go, będzie umiał 
kolekcjonować te 
odcienie człowie-
czeństwa. W pro-
cesie dojrzewania 
w wierze, oderwa-
nie się od utartych 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (Kor 9,16) 
– pisze św Paweł do koryntian. Nam, chrześcija-
nom żyjącym w XXI wieku, również biada, jeśliśmy 
zaniedbali głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chry-
stusie. Ale jak tę Ewangelię głosić? Jakim językiem 
opowiedzieć o tym, że Bóg stał się człowiekiem, aby 
dać człowiekowi zbawienie?
Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evange-
lium Gaudium przestrzega, byśmy nie zapominali o 
właściwej formie, o dostosowaniu języka do treści: 
„Niekiedy wierni, słuchając języka ściśle ortodoksyj-
nego, wynoszą coś całkowicie obcego autentycznej 
Ewangelii Jezusa Chrystusa, ze względu na język 
przez nich używany i rozumiany. Mając święty 
zamiar przekazania prawdy o Bogu i człowieku, 
przekazujemy im w pewnych sytuacjach fałszy-
wego boga lub ideał ludzki, który naprawdę nie 
jest chrześcijański” (nr 41). W tej samej adhortacji 
papież powołuje się na słowa św. Jana XXIII wypo-
wiedziane podczas otwarcie Soboru Watykańskie-
go II, w których ów święty papież zaznacza, że „czym 
innym jest istota starodawnej nauki stanowiącej 
skarbiec wiary, a czym innym jest sposób jej wyraża-
nia”. A św. Jan Paweł II dodaje w encyklice Ut unum 
sint: „Odnowa form wyrazu staje się konieczna, aby 
można było przekazywać współczesnemu człowie-
kowi ewangeliczne orędzie w jego niezmiennym 
sensie: (nr 19).
Jak zatem mówić, by być zrozumianymi by prze-
kazać prawdę o Bogu, Prawdę pisaną wielką literą  
- czyli Tego, który sam siebie w ten sposób określił. 
Czy trzeba rezygnować z trudnych słów wypraco-
wanych na przestrzeni wieków przez teologów? 
Na pewno trzeba myśleć o dostosowaniu słów do 
wiedzy i wykształcenia słuchaczy, spoglądając na 
środowisko i na tożsamość kulturową osób, do któ-
rych przemawiamy.

 Języki jakby z ognia…

W KAŻDYM Z NAS 
DRZEMIE ATEISTAZ nauczania Papieża 

Franciszka dk Kamil Falkowski
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W KAŻDYM Z NAS 
DRZEMIE ATEISTA

schematów, może być budujące. 
Ks. TomaŠ Halik w książce Cierpliwość wobec Boga, 
cieszącej się popularnością na całym świecie, pod-
jął problem poznania Boga przez osoby uznające 
się za niewierzące. Czy warto marnować życie i 
nie obudzić w sobie zwątpienia, aby dotrzeć do 
czegoś więcej, niż mamy dzisiaj? Jeśli któś żyje 
wiarą wyuczoną w szkole na lekcjach religii i do 
dzisiaj nie narodziły się w nim pytania i wątpliwo-
ści – chwała Panu!  Jednak chyba niemożliwe jest 
przeżywanie na serio wiary bez pewnych refleksji, 
powątpiewania i wreszcie – odnalezienia prawdy. 
Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest Drogą, Prawdą 
i Życiem (por.J 14,6). A może właśnie wtedy zaczy-
namy żyć naprawdę?
Mam przed oczami postać św. Tomasza po zmar-
twychwstaniu. Nie był niewiernym, jak go ochrzciła 
Tradycja, tylko niedowiarkiem. Niewierność z nie-
dowiarstwem mało ma wspólnego. Niewiernymi są 
bardzo często ludzie, którzy na początku nie mają 
żadnych wątpliwości i pewni siebie porywają się 
z motyką na słońce. Natomiast niedowiarstwo św. 
Tomasza  okazało się dla Kościoła błogosławione! 
To właśnie dzięki temu on pierwszy dotknął ran 
Jezusa, w których jest życie. Jak widać, lepiej niedo-
wierzać i dotknąć rany, która leczy, niż dawać wiarę 

i nigdy nie dotknąć 
źródła życia.
Nigdy nie wiemy, 
co nas tak napraw-
dę prowadzi do 
Boga. Idziemy do 
Niego przez upa-
dek, grzech, sła-
bość, talent, wie-
dzę. Najważniej-
sze to rozbudzić w 
sobie pragnienie 
Boga, a jeśli trze-
ba, obudzić także 
drzemiącego w nas 
ateistę.

SPOTKANIE 
Z ŻYWYM JEZUSEM

Wielu słuchaczy Jezusa znało dobrze Pismo Świę-
te, ale nigdy nie dotarł do nich jego prawdziwy 

sens. Nie uwierzyli Jezusowi i nie chcieli za Nim pójść. 
Woleli zostać przy starych, wygodnych interpreta-
cjach, niczego nie zmieniając w swoim życiu. Czuli, 
że Jezus jest dla nich zagrożeniem., że może od nich 
zażądać radykalnych decyzji i zburzyć ich dotych-
czasowy świat. 
Można przeczytać całe pismo Święte i nie poznać 
Jezusa. Można chodzić co niedziela do kościoła i 
słuchać Słowa Bożego i nie poznać Jezusa. Można 
pielęgnować katolickie tradycje, umieć na pamięć 
wszystkie potrzebna modlitwy, a jednak nie znać Je-
zusa i nie rozpoznać Go, gdy stanie na naszej drodze. 
Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie. Jaki jest 
mój kontakt z pismem Świętym? Czy je czytam? Czy 
zaznajamiam się z tekstami biblijnymi systematycznie 
i medytuję je w swoim sercu. Czy nie ograniczam się 
tylko do pobieżnego wysłuchania go w kościele na 
niedzielnej Mszy świętej?
Pewna studentka opowiada: „Od dzieciństwa sły-
szałam, że katolik powinien czytać Pismo Święte. 
Jadąc na studia, zabrałam ze sobą Biblię i postawiłam 
ją na półce w akademiku. Wiele razy obiecywałam 
sobie, że będę ją czytać, nigdy po nią nie sięgałam. 
Podczas wakacji pojechałam na rekolekcje ewan-
gelizacyjne. Tam, po długich wahaniach, oddałam 
swoje życie Jezusowi. Było to dla mnie trudne, bo 
czułam, że będę musiała zmienić swój styl życia, a to 
wymagało przeciwstawienia się presji środowiska. 
Jednak powiedziałam Bogu „tak”! Wtedy stało się 
coś niebywałego. Zakochałam się w Biblii. Nosiłam ją 
z sobą i czytałam w każdą wolną chwilę. W ogóle nie 
obchodziło mnie, co kto sobie o mnie pomyśli. Dla 
mnie było to spotkanie z żywym Jezusem”.  
Prośmy Jezusa, aby dał się każdemu z nas jeszcze 
głębiej poznawać i pomógł pokonywać wszystkie 
przeszkody powstrzymujące przed prawdziwym spo-
tkaniem z Nim w Jego słowie. Niech On, który sam jest 
Słowem Bożym, otwiera nasze serca na coraz większą 
znajomość Boga. Prośmy Jezusa, aby kontakt z Jego 
słowem nie był dla nas tylko jedną z wielu praktyk, 
ale prawdziwym pokarmem na życie.
   
    - 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

26/08/2018 Dawid Micewicz, 
     Maciej Ruszkiewicz

24/08/2018 
Joanna Wilkiel i Wojciech Waszkiewicz
25/08/2018 
Anna Wichert i Andrzej Micewicz
01/09/2018
Elżbieta Fiedorowicz i Zbigniew Sapiega

Odeszli do wieczności:

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UCzesław Juszkialis, Gdańsk
 (l. 64)  zm. 20/08/2018
UJulian Krzywak, Sejny 
 (l. 88) zm. 29/08/2018
ULeokadia Maślak, Sumowo 
 (l. 83)  zm. 31/08/2018
UWitold Macianis, Radziucie
 (l. 83) zm. 01/09/2018

Tomasz Wydro, kawaler, Kielczany, Parafia tutejsza 
i Jolanta Żagunis, panna, Zelwa, Parafia Berżniki.

W OSTATNIM CZASIE :

OFIARODAWCY NA REMONT

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na potrzeby Parafii w czasie 
wizyty duszpasterskiej 2018: 
Buraczewscy Sylwia Marcin,Sejny, Woj Polskiego
Pietrewicz Marcin,Sejny, Wojska Polskiego

Plesiewicz Patrycja Maciej,Sejny, Wojska Polskiego 
Maksimowicz/ Kuczyńska Dorota Daniel,Sejny, Woj Pol
Dzienisiewicz Janina Leonard,Sejny, Woj Polskiego
Rutowicz Teresa Arkadiusz,Sejny, Woj Polskiego
Zimnoch Katarzyna Krzysztof,Sejny, Woj Polskiego
Cyruszys Danuta Roman,Sejny, Wojska Polskiego 
Paszkiewicz Maria Marian,Sejny, Wojska Polskiego 
Korzeccy Helena Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Ranuszkiewicz Danuta,Sejny, Wojska Polskiego 
Stawieccy Teresa Zbigniew,Sejny, Woj Polskiego 
Pawlukiewicz Halina Józef,Sejny, Wojska Polskiego 
Żegarscy Wanda Stanisław,Sejny, Woj Polskiego
Makowska Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkun Renata Romuald,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Alicja Witold,Sejny, Wojska Polskiego
Łebkowska Bogusława,Sejny, Wojska Polskiego 
Malinowska Małgorzata,Sejny, Wojska Polskiego 
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Nowalscy Bożena Zdzisław,Sejny, Woj Polskiego
Letkiewicz Daniela Czesław,Sejny, Woj Polskiego
Podgórscy Krystyna Stanisław,Sejny, Emilii Plater
Koneszko Henryka Czesław,Sejny, Emilii Plater
Głembocka Stefania,Sejny, Emilii Plater
Butkiewicz Halina Henryk,Sejny, Emilii Plater
Dacz Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Kuczyńska Helena,Sejny, Emilii Plater
Koronkiewicz Zofia,Sejny, Emilii Plater
Andruszkiewicz Halina Czesław,Sejny, Emilii Plater 
Zubowicz Anna Józef,Sejny, Emilii Plater
Piekarski Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Sosnowska Genowefa,Sejny, Zawadzkiego
Chowaniec Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Szlegier Helena,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Ewa Tomasz,Sejny, Zawadzkiego
Krywanis Anna Józef,Sejny, Zawadzkiego
Przeborowska Leokadia,Sejny, Zawadzkiego
Szafranowscy Jolanta Krzysztof,Sejny, Zawadzkiego
Sokołowscy Marta Marek,Sejny, Zawadzkiego
Przezwiccy Maria Henryk,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńska Maria,Sejny, Zawadzkiego
Jagłowska Irena,Sejny, Zawadzkiego
Chraboł Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Wiśniewscy Beata Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego 
Franiak Halina,Sejny, Zawadzkiego
Fidrych Maria Jan,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Maria,Sejny, Zawadzkiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego



9Nr 237/2018

INTENCJE MSZALNE  09 - 23.09.2018
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 9 września 2018
07:00 +Stanisław Rejmontowicz (19 rocz.)
08:30 +Janina +Eugeniusz +Józef z r. Budrewiczów
08:30 +Czesław i z r. Matulewiczów
10:00 +Maria Boraczewska (32 rocz.)
10:00 +Aniela (7 rocz.) +Czesław+Jan i z r. Wojcie-

chowskich +Albin+Piotr i z r. Malinowskich
10:00 Stadion Miejski: Dożynki dekanalno-powiatowe
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Eugeniusza Polensa w 85 rocz. urodz. i 
dla całej rodziny

11:30 +Józef Miszkiel (gr9)
Krasnowo 12.00: +Stanisław Łobik (11mc)
17:30 +Robert Szuliński (10 rocz.)
17:30 +Józef Buchowski (gr9)
PONIEDZIAŁEK, 10 września 2018
06:30 +Andrzej Kaczanowski
08:00  +Marianna+Stanisława+Władysław Milewscy
08:00  +Janina+Antoni+Marianna Pachuccy 
 +Aleksander+Helena Letkiewicz
08:00  +Adela+Konstanty Stasel
08:00 +Józef Miszkiel (gr10)
17:30  Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i 

TVTRWAM i Koło RM z naszej Parafii
17:30  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Teresy i Arkadiusza Rutowiczów 
 w 30 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Artur Korzeniecki (13 rocz.) 
 +Natalia+Albin Marcinkiewicz
17:30 +Józef Buchowski (gr10)
WTOREK, 11 września 2018
06:30  +Janina Doliwa (2mc)
08:00  +Józef Buchowski (gr11)
08:00  +Józef Januszewicz (2mc)
08:00  +z rodz. Wojtyrów, Sikorskich i Połuboczek
08:00 +Krystyna Picheta
17:30  +Józef Miszkiel (gr11)
17:30  +Marianna (3 rocz.) +Zdzisław+Edward Olejniczak
17:30  +Bożena Gryguć (5mc)
17:30 +Stanisław Radziewicz (3mc)
ŚRODA, 12 września 2018
06:30  +Józef Buchowski (gr12)
08:00  +Romuald Wasilewski (24 rocz.)
08:00  +Zofia Rutkowska (9 rocz.) 
 +Józef+Daniel Lewkowicz
08:00  +Stanisław Tomczyk (5 rocz.)
17:30  +Eugenia Budko
17:30  +Katarzyna Aleksiejuk +Leokadia Żynda
17:30 +Franciszek (34 rocz.) +Stanisław Sojka
17:30 +Józef Miszkiel (gr12)
CZWARTEK, 13 września 2018
06:30  +Józef Buchowski (gr13)
08:00  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Stefanii Berneckiej w 88 rocz. urodzin
08:00  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny
08:00  +Szymon Koncewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Eugenia +Stanisław Pileccy

17:30  +Mirosława Chraboł
17:30  +z rodz. Sosnowskich i Stankiewiczów
17:30 +Józef Miszkiel (gr13)
PIĄTEK, 14 września 2018 Święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego
06:30  +Józef Buchowski (gr14)
08:00  +Janina Gniazdowska
08:00  +Józef Węgrzynowicz
08:00 +z rodz. Kellerów
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Dominiki 

i Władysława w rocz. ślubu i urodzin
17:30  +Tadeusz Adamowicz (9mc)
17:30 +Helena Rapczyńska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Miszkiel (gr14)
SOBOTA, 15 września 2018
06:30  +Józef Miszkiel (gr15)
08:00  +Leokadia Jodango (9 rocz.)
08:00  +Aleksandra Sadłoń (22 rocz.)
08:00 +Jarosław Rapczyński (2mc)
08:00 +Józef Buchowski (gr15)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anastazji 

w 86 rocz. urodzin
17.30 +Henryk Makarewicz (11mc) +Zofia+Marian
17:30 +Ryszard Miszkiel (1 rocz.)
17:30 +Stefan+Stefania Misiukanis (10 rocz.)
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 16 września 2018
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla Karoliny Kaufman w 7 rocz. urodz. i dla 
rodziny

07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Heleny 
Waboł w 89 rocz. urodzin i dla rodziny

08:30 +Józef Buchowski (gr16)
08:30 +Janina Kap (6mc)
10:00 +Jadwiga+Leonard+Janusz Obuchowscy 

+Halina Błaszczak
11:30 Za parafian
11:30 +Józef Miszkiel (gr16)
13:00 LT +Eugenia+Jan Palanis +Alicja Staśkielunas
KRASNOWO 12:00 +Stanisław Łepkowski (11 rocz.) 
                     i z rodziny
17:30 +Piotr+Salomea (15 rocz.) z r. Benczyków
17:30 +Franciszek Miszkiel (6 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 17 września 2018
06:30 +Apolinary Szerel (1mc)
08:00  +Józef Buchowski (gr17)
08:00  +Kazimierz Zackiewicz (19 rocz.)
08:00 +Barbara (11 rocz.) +Antoni Trejnowscy
08:00  +Józef Miszkiel (gr17)
17:30  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla rodziny
17:30  +Czesław Twardowski (7 rocz.)
17:30 +Aleksandra (23 rocz.) +Józef i z r. Niemkiewiczów
17:30 +Hieronim (30 rocz.) +Helena Kozłowscy
WTOREK, 18 września 2018 Święto św. Stanisława 

Kostki Patrona Polski i młodzieży
06:30  +Józef Buchowski (gr18)
08:00  +Genowefa Pietkiewicz (4mc)
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08:00  +Józef Miszkiel (gr18)
08:00  +Jan Klucznik (2 rocz.)
17:30  O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Grażyny 

i Jacka Zajkowskich oraz Patryka i Magdaleny i 
całej rodziny

17:30  +Jan Kruszyłowicz (10 rocz.)
17:30 +Władysława Bizio (2mc)
17:30 +Zofia Zyskowska
ŚRODA, 19 września 2018 
06:30 +Józef Miszkiel (gr19)
08:00 +Wacław Soroko (13 rocz.)
08:00  +Julia Drutis (2mc)
08:00 +Józef Buchowski (gr19)  
17:30  +Leokadia Jarzębowicz (7 rocz.) i z rodziny
17:30 +Zenon Łabanowski (15 rocz.)
17:30 +Janina Krajewska
CZWARTEK, 20 września 2018
06:30  +Józef Buchowski (gr20)
08:00  +Anna+Wincenty Niewulis +Stanisław Palanis 

+Rozalia
08:00 +Teresa Hołubowicz (4mc)
08:00  +Tadeusz Waluś (9mc)
08:00  +Józef Miszkiel (gr20)
17:30  +Daniela Namiotko (2 rocz.)
17:30  +Zofia+Ludwik Zygadło +Mieczysław Marczyk
17:30 +Władysława Bizio (2mc)
17:30 +Elżbieta Koneszko (27 rocz.) +Franciszek
 +Witold+Paweł
PIĄTEK, 21 września 2018
06:30  +Józef Miszkiel (gr21)

08:00  Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-
wie dla Józefa Andrejczyka w 98 rocz. urodz.

08:00  +Bronisław (33 rocz.) +Maria i z r. Tomkiewiczów
08:00  +Zofia Jurkiewicz (3 rocz.)
08:00 +Franciszek Naumowicz (18 rocz.)
17:30  +Józef Buchowski (gr21)
17:30  +Łucja Krutul
SOBOTA, 22 września 2018
06:30  +Józef Miszkiel (gr22)
08:00 +Krystyna Poszwa (21 rocz.) +Szymon
08:00  +Helena+Aleksander Letkiewicz i z r. Działa-

kowskich +Janina Pachucka
08:30 egzekwie: +Andrzej Konewko (1 rocz.)
14:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  +Anna Michalska +Zygmunt i rodzice 
17:30 +Józef Buchowski (gr22)
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 23 września 2018 
07:00 +Mieczysław Albowicz
07:00 +Józef Buchowski (gr23)
08:30 +Alicja (4 rocz.) i z r. Tujakowskich i Romanow-

skich +Andrzej Korzecki (9mc)
10:00 +Karol Tujakowski +Marian
11:30 Za parafian
11:30 +Antoni+Józefa+Wacław+Genowefa 
 z r. Michałowskich
11:30 +Józef Miszkiel (gr23)
KRASNOWO 12:00 +Irena Skupska (6mc)
17:30 +Anna+Lechosław i z r. Przezwickich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na 

nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się 
na Boże działanie w nas.

2W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym dniu 
uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa. Na zakończenie Mszy Świętej ucałujemy krzyż, tak jak 

czynimy to w Wielki Piątek.

3W niedzielę, 16 września przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych mo-
dlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać po prasę katolicką, czytajmy ją, dbajmy o 

rozwój intelektualny swojej wiary. W naszej Parafii rozprowadzamy kilka tytułów: Martyria, Tygodnik Idziemy, 
Miłujcie Się, dla młodzieży pismo Droga, wydajemy już od wielu lat pismo parafialne Siewca. 

4W niedzielę, 16 września rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, 
zwane Tygodniem Wychowania. Codziennie pamiętajmy o tej intencji w naszych osobistych i wspólnych 

modlitwach.  W sposób szczególny chcemy zaprosić młodzież do wspólnej modlitwy w dniu jej patrona, 
św. Stanisława Kostki, we wtorek, 18 września na Mszy Świętej o godz. 17.30. Ten rok jest poświęcony temu 
wielkiemu Świętemu, którego 450 rocz. śmierci obchodzimy. 

5Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. 
Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych 

miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

6Zakończone zostały tegoroczne prace przy naszej Bazylice. Właśnie rozliczamy te prace. Przypomnę, że ich 
koszt w tym roku wyniósł 280 tys. złotych, z czego 250 tys. to dotacja MKiDZN, a nasi Parafianie ofiarowali 

30 tys. złotych tzw. wkładu własnego. Bóg zapłać wszystkim, którzy okazują troskę o naszą piękną świątynię. 
Dokonaliśmy również odnowienia zabytkowej i starej statuy Matki Bożej stojącej na placy kościelnym, koszt 
tych prac to 32 tysiące złotych. To także z ofiar naszych Parafian. W tej chwili trwają prace przy renowacji ołta-
rza głównego, usuwane są warstwy starej farby i złocenia, ołtarz będzie zasłonięty, a Najświętszy Sakrament 
będzie przechowywany w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa. Renowacja potrwa dwa, trzy lata, bowiem koszt 
tych prac łącznie z renowacją obrazów to prawie 400 tysięcy złotych. 



Jubileusz 200-lecia Diecezji Sejneńskiej 
tablica bpa Baranowskiego, sympozjum, 

otwarcie wystawy i galerii

11Nr 237/2018

Pałac Biskupi - odsłonięcie tablicy bpa A. Baranowskiego, 
biskupa sejneńskiego - bp Jerzy Mazur, konsul V. Stankevic 
i mer K. Tubis

Pałac Biskupi - sympozjum naukowe o Diecezji Sejneńskiej 
- ks. prof. J. Łupiński, dr A. Katilius, prof. W. Wysocki

Klasztor Podominikański - wystawa „Dzieje Diecezji Sej-
neńskiej - bp Jerzy Mazur, bp Rimantas Norvila

Muzeum w Trokach odrestaurowało mapę diecezji sej-
neńskiej z 1890 r. w darze dla Muzeum Ziemi Sejneńskiej

Otwarcie Galerii Obrazów o tematyce sakralnej z kolekcji 
Barbary i Marcina Błaszczyków w Klasztorze Podom.

Jubileusz uświetniła wspaniałym koncertem Orkiestra 
Kameralna z Kowna pod dyr. Krystyny Domarkenie
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Jubileusz 200-lecia Diecezji Sejneńskiej i 
43 rocznica koronacji Cudownej Figury

Z ŻYCIA  
PARAFII

W sobotni wieczór rozpoczęły się uroczystości liturgiczne 
- przeniesienie cudownej Figury do prezbiterium - biskupi 
otworzyli Jej wnętrze 

Mszy św. przewodniczył bp J. Mazur, kazanie 
wygłosił bp R. Norvila, w koncelebrze uczest-
niczył bp H. Ciereszko i liczni kapłani

Wieczorne czuwanie zakończył Apel Jasnogórski popro-
wadzony przez Biskupa Ełckiego

Rozpoczęciem niedzielnej Jubileuszowo-odpustowej ce-
lebry było poświęcenie odnowionej Figury MB Lourdzkiej, 
dokonał tego abp Jan Romeo Pawłowski, biskup tytularny 
sejneński

Zwieńczeniem liturgii była procesja eucharystyczna razem 
z Maryją w znaku cudownej Figury


