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WIERZĘ ...
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

W

okresie po wielkanocnym kierujemy się ku tej prawdzie wiary, którą wyrażamy w Składzie Apostolskim mówiąc: «Wstąpił na niebiosa»; Wniebowstąpienie Pańskie. To wniebowstąpienie Pana jest równocześnie Jego objawieniem w stanie uwielbionym, co miało miejsce już od momentu zmartwychwstania.
Dlatego czasem się łączy zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Jednakże według zapisów Dziejów
Apostolskich (a więc św. Łukasza) wiemy, że jeszcze
przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus
żyjąc w swoim stanie uwielbionym, jednakże przebywał jeszcze z Apostołami, obcował z nimi, pokazywał
się im, pouczał ich. Przede wszystkim uświadamiał im
swoje zmartwychwstanie. Dopiero czterdziestego dnia,
według tego właśnie tekstu Dziejów Apostolskich, Jezus
wrócił do Ojca definitywnie. «Teraz opuszczam świat
i idę do Ojca». Wniebowstąpienie to jest właśnie ten
ostateczny powrót Chrystusa do Ojca. Symbolem tego
powrotu do Ojca, czyli ogarnięcia przez rzeczywistość
Bożą transcedentalną i chwalebną, jest szczegół, który
czytamy właśnie u św. Łukasza, że ogarnął Go obłok. W
Starym Testamencie zawsze obłok był symbolem obecności Bożej, chwały Bożej. I to właśnie życie chwalebne,
które Chrystus rozpoczął po swoim zmartwychwstaniu,
a wreszcie ostatecznie po swoim chwalebnym wniebowstąpieniu, trwa nadal. To jest Jego «dziś», wiekuiste
dziś w Bogu, po prawicy Ojca, uczestnictwo w chwale
Ojca, w Jego królestwie, w Jego królowaniu nad światem. Równocześnie to wniebowstąpienie jest początkiem nowego przyjścia Chrystusa: «Nie zostawię was
sierotami, przyjdę po was».
Niech te prawdy Boże rzucają światło na nasze życie.
Wraz z Chrystusem my także wychodzimy od Ojca, żeby
wrócić do Ojca. On nas do Ojca prowadzi. Starajmy się iść tą drogą, którą nam wskazuje. Niech Chrystus
będzie Drogą i Prawdą naszego życia. (12.04.1989)
(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)

ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA
26 maja J 13,16 – 20 Jezu, odnawiam w sobie dzisiaj słowa:„O łaskach Pana będę śpiewał
na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia”. Wokół mnie
są bracia i siostry, którzy potrzebują tego świadectwa.
2 czerwca Mk 11,27 – 33 W jaki sposób uzasadniam swoją wiarę w Boga? Czy chodzi mi
o potwierdzenie jakichś zwyczajów, tradycji czy wyrażenie mojej pobożności? Czy przede
wszystkim o to, by wskazać na moją osobistą relację i więź z Bogiem?
8 czerwca J 19,31-37 Pragnę ukryć w tym sercu, które zostało przebite z miłości do mnie.
W Nim znajduję swoje ukojenie. W Nim jest zawarte wszystko, czego potrzebuję. Jezu
pokazuj mi, w jaki sposób mogę przyczyniać się do tego, by Twoje Serce nie cierpiało.
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Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA VI WIELKANOCNA – 26 maja 2019

J

ezus
powie dział do swoich
uczniów: «Jeśli Mnie
J 14, 23 - 29
kto miłuje, będzie
zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka,
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie
posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając
wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko , co wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój swój
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i
przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali,
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam
o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się
to stanie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

J

estem z wami” – to znaczy jestem z Kościołem
i wciąż przychodzę do was w mocy Ducha Świętego: w Ewangelii, w sakramentach, zwłaszcza w
Eucharystii, oraz przez łaskę, która nawiedza głębokie mieszkanie ducha ludzkiego. Do tego przyjścia
odnoszą się słowa dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli Mnie
kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój miłuje miłuje go, i przyjdziemy do niego,
i będziemy u niego przebywać”. Miłość sprawia, że
osoby przebywają wzajemnie w sobie. Tak jest w wymiarach ludzkich, a jeszcze bardziej i jeszcze głębiej
urzeczywistnia się to w wymiarach bosko – ludzkich.
(Homilia 21.V.1995)
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NIEDZIELA VII WIELKANOCNA – 2 czerwca 2019
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

J

edenastu uczniów
udało się do Galilei na górę, tam
Łk 24, 46 - 53
gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do zakończenia świata».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

N

asza wiara i nadzieja chrześcijan zostają dzisiaj
umocnione i utwierdzone, bowiem jesteśmy
zaproszeni nie tylko do tego, by rozważać własną
małość, słabość i ubóstwo, ale także ową przemianę wspanialszą aniżeli samo dzieło stworzenia,
„przemianę”, której Chrystus w nas dokonuje wówczas, kiedy jesteśmy z Nim zjednoczeni dzięki łasce i
sakramentom. Chrystus wyniósł naszą ludzką naturę
na tron Ojca, wysoko ponad chóry anielskie, ponad
najwyższe moce, aby wiara nie dała się podważyć,
nadzieja zachwiać i miłość ostudzić. (Homilia 12 V 1983)
Tomasz a’Kempis - O Naśladowaniu Chrystusa
W Piśmie świętym szukajmy prawdy, a nie stylu.
Biblia powinna być czytana w tym samym duchu,
w jakim została napisana. Winniśmy raczej
szukać w księgach świętych pożytku niż piękności
języka. Tak samo chętnie sięgajmy po książki
pobożne i proste, jak po wzniosłe i głębokie. Niech
cię nie obchodzi pozycja pisarza, czy jest wielki,
czy mały w sztuce pisarskiej, ale niech cię skłania
do lektury samo umiłowanie prawdy. Nie pytaj,
kto powiedział, ale patrz, co powiedział.
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POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (25)
Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje

WYDARZENIA - część 1

O

piece Matki Bożej Sejneńskiej przypisuje się ocalenie klasztoru i miasteczka w czasie najazdu moskiewskiego na Litwę w 1656 roku. Gdy Moskale zajęli Łoździeje, miejscowość położoną niedaleko
Sejn, postanowili napaść na Sejny i obrabować klasztor. Ówczesny przeor Zygmunt Mieszkajciewicz chciał
wywieźć figurę Matki Boskiej do Prus. Przygotowano wóz i na miękkim posłaniu ułożono figurę.
Kiedy ruszono, konie połamały osie wozu i figury nie dało się wywieźć. Gdy jednak Moskale przybyli pod
Sejny, zobaczyli mnóstwo białego wojska (aniołów) i ze strachu wycofali się.
W 1720 roku przeor Franciszek Kosiewski ozdobił figurę Matki Boskiej srebrną, dwuczęściową sukienką z
metalu, modną wówczas ozdobą figur i obrazów. Figura uzyskała przez to postać stojącą, sukienka przysłaniała draperie ubioru Matki Bożej i Dzieciątka Jezus oraz boki tronu. Przeor mógł w ten sposób uchronić
figurę, gdy w okresie średniowiecza teologowie krytykowali formułę ikonograficzną Madonn szafkowych,
uznając ją za niezgodną z nauką Kościoła. Sposób przedstawienia sugerował bowiem, że cała Trójca Święta
przyjęła ciało z Maryi, a nie tylko Chrystus.
Po Soborze Trydenckim figury te całkowicie usunięto z kościołów. Niszczono całe figury bądź usuwano z
ich wnętrza grupę Trójcy Świętej.
								Eugeniusz Klimaniec

Papieskie Intencje Modlitwy – czerwiec 2019
Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia, angażowali się w
czynną służbę wobec najbiedniejszych.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 26 maja
Słowo Boże: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-23; J 14,23-29
Dni modlitw o urodzaje i kraje głodujące. Dzień Matki
PONIEDZIAŁEK, 27 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4
WTOREK, 28 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
38. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kard. Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia (1981)
ŚRODA, 29 majaWsp. św. Urszuli Ledóchowskiej
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
CZWARTEK, 30 maja Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 31 maja Święto Nawiedzenia NMP
Słowo Boże: Rz 12,9-16; Łk 1,39-56
Początek Nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.
SOBOTA, 1 czerwca Wsp. św. Justyna, męcz
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23-28
Pierwsza sobota miesiąca. Dzień Dziecka.
NIEDZIELA VII WIELKAN OCNA, 2 czerwca
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
SłowoBoże:Dz1,1-11;Hbr9,24-28.10,19-23;Łk24,46-53
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Święto Dziękczynienia
PONIEDZIAŁEK , 3 czerwcaWsp. św. Karola Lwangi i Tow. Męczenników
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,29-33
WTOREK, 4 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,17-27; J 17,1-11
ŚRODA, 5 czerwca Wsp. św. Bonifacego, b i męcz
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17,11-19
CZWARTEK, 6 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 22,30.23,6-11; J 17,20-26
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów
PIĄTEK, 7 czerwca Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 8 czerwca Wsp. św. Jadwigi Królowej
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
NIEDZIELAZESŁANIADUCHAŚWIĘTEGO,9czerwca
Słowo Boże: Dz 2,1-11; Rz 8,8-17; J 14,15-16.23-26.
Zakończenie Okresu Wielkanocnego.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Czym jest Msza Święta?
M

sza Święta jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, pamiątką ustanowienia
Najświętszego Sakramentu. To podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił
Najświętszy Sakrament, to wówczas dokonał przemiany swego Ciała i Krwi w Chleb i Wino,
obecne podczas każdej Mszy Świętej.

Po co nam jest potrzebna Msza Święta?
Jest to jeden z najważniejszych elementów życia każdego katolika. Podczas tej liturgii
mamy możliwość najpełniej uczestniczyć w ofierze śmierci krzyżowej Jezusa, wręcz poczuć
się uczestnikiem tamtych wydarzeń. I od nas zależy co z tego wyniesiemy. Warto przede
wszystkim modlić się wówczas w skupieniu, by po prostu spotkać tam Jezusa. On podczas
każdej Mszy jest obecny, przychodzi do nas, chce nam pomagać. Niestety nie zawsze udaje
nam się na tyle mocno skupić, by Go wtedy zauważyć i poczuć Jego obecność.

Jak często uczestniczyć w Mszy Świętej?
Odpowiedź jest dość banalna, tak często jak tylko możemy. Podczas każdej takiej uroczystości
mamy możliwość modlitwy, możliwość rozmowy z Bogiem, rozmowy z Jezusem. On jest tam
przecież dla nas, czeka na nas, byśmy mogli przed Nim otworzyć nasze serce i podzielić się
z Nim naszymi obawami i wątpliwościami. Nie odrzucajmy tego zaproszenia, nie pozwólmy
by coś nas od tego odciągało. Człowiek jest obdarzony rozumem, wolną wolą i może postępować tak jak chce. Jeśli jednak odejdzie w swym postępowaniu daleko od swego Stwórcy,
od swego Zbawiciela, może łatwo się zagubić. Dzisiejszy świat pełen jest niebezpieczeństw,
pokus i łatwo nam przychodzi uleganie nim. Zbyt łatwo niestety.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
W latach osiemdziesiątych XIX wieku powstała modlitwa do św. Michała Archanioła. Napisał ją Papież Leon
XIII po przerażającym widzeniu złych duchów jakie miał w Rzymie słuchając Mszy świętej. Niezwłocznie po
napisaniu modlitwy Papież Leon XIII polecił rozesłać jej treść do wszystkich ordynariuszy świata, aby kapłani
odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc po każdej Mszy św. cichej. W instrukcji inwokację do św. Michała
Archanioła poprzedzały modlitwy do Matki Bożej.
W wyniku znacznych zmian w liturgii po Soborze Watykańskim II znikł obowiązek odmawiania modlitw
wprowadzonych przez papieża Leona XIII. Jednakże w ostatnich latach coraz bardziej popularne staje
się odmawianie przewodnictwem celebransa modlitwy do św. Michała Archanioła na zakończenie Mszy
świętej w zwyczajnej formie rytu.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie
o to prosimy, a Ty, Wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które
na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Nr 254/2019
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UCZYŁ NAS BYĆ
WOLNYMI

„Radujcie się zawsze w Panu; Powtarzam: raduj
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O
wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie
przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszyc

PEŁNIA R

T

rzeba wychowania do dojrzałej wolności. Tylko na takiej może opierać
się społeczeństwo, naród, dziedziny
jego życia.
Rok 2015 był ogłoszony przez Parlament
Polski Rokiem św. Jana Pawła II, budzi dotąd wspomnienia i spostrzeżenia. Związane
są z czerwcem, gdyż wszystkie pielgrzymki
papieża, z wyjątkiem ostatniej w 2002 roku,
odbyły się właśnie w tym miesiącu.
Podczas każdej z ośmiu pielgrzymek do Ojczyzny Jan Paweł II ukazywał rodakom program działania w zmieniającej się polskiej
rzeczywistości, której był współautorem.
Uczył, co to znaczy wolność w wymiarze
narodowym i duchowym oraz ukazywał
ich wzajemne dopełnianie się.
Dla odzyskania wolności Ojczyzny szczególne znaczenie miały pielgrzymki z lat
1979, 1983 i 1987, gdyż dopiero po nich
sytuacja zaczęła się zmieniać. Od czasu
zakończenia II wojny światowej Polska była
zniewolona. Dlatego pragnienie wolnej Ojczyzny było dla papieża, podobnie jak dla
większości Polaków, nieustannym wyzwaniem i kształtowało jego postawę. Jan Paweł II, przybywając do Polski w 1991 roku,
za tekst swych homilii wybrał Dekalog, ukazując w jego świetle pułapki wolności bez
zasad moralnych, które zagrażały III Rzeczypospolitej. Jego homilia w Kielcach 3
czerwca, w której przypomniał, jak wolność
ducha wpływa na przyszłość Ojczyzny, a
brak ducha zniewala cały naród.
Papież w każdym miejscu przypominał
Polakom tradycje dawnej Rzeczypospolitej – ojczyzny wielu narodów, jej historię i
drogę do wolności.
Zechciejmy sobie przypomnieć pytania,
które stawiał w Polsce Jan Paweł II na temat
rodziny. „Czy wolno lekkomyślnie narażać
polskie rodziny na dalsze zniszczenie? (…)
Mówię tak dlatego, ponieważ to jest moja
matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta
Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! (…)
Łatwo jest niszczyć, trudniej odbudować.
Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie
odbudowywać!
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Ja was pokrzepię

Z

apodziała się nam gdzieś prawdziwa radość.
Odeszła od nas, a może to my ją zgubiliśmy,
odchodząc od źródła życia. Niekiedy przyzwyczajenia sprawiają, że już samo słowo Ewangelia, czyli
Dobra Nowina, wypowiedziane jest smutnym głosem, bez entuzjazmu. Mówi się, że melancholia jest
bardzo niebezpiecznym stanem. Wówczas coś się
w nas zamyka, a gdy ktoś jest radosny, śmieje się,
zdziwieni pytamy: „Z czego tu się cieszyć?”.
Na pewno w życiu jest dużo cierpienia. Św. Paweł
pyta: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie,
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
(Rz8, 35). Wszystkie te doświadczenia są okazją do
tego, by połączyć się z Chrystusem, przytulić się do
Jego Serca. Pan Jezus zaprasza:„Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię” (Mt 11, 28).

Radosne posłannictwo

Przyjąć dar od Boga oznacza przeżywać swoje życie
jako radosne posłannictwo. W obliczu Boga Ojca
bogatego w miłosierdzie radość napełnia każdego
człowieka. „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy panu ,
wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego zbawienia, przystąpmy
z dziękczynieniem
przed
Jego oblicze” (Ps
95, 1-2). Wydaje
mi się, że jedną z
przyczyn zanikania radości jest
niewdzięczność.
Zapomnieliśmy
o jednym maleńkim słowie:
„dziękuję”, które
otwiera skarby
dobra. Uśmiech
to taki przedziwny kwiat, który z
błękitu nieba
spadł na ziemię.
Trzeba zobaczyć
miłość, która
SIEWCA

jcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie
i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który
ch serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,4 – 7).

RADOŚCI

Ks. Feliks Folejewski SAC

przyszła do nas w Jezusie. On otworzył swoje Serce, wszystko nam oddał. Potrzeba ożywić w sobie
pragnienie Syna Bożego, który chce dzielić z nami
radość:„To wam powiedziałem, aby radość moja w
was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).
Szukamy szczęścia na zewnątrz. Często mylimy je
z przyjemnością, a prawdziwa radość jest w nas. To
nie znaczy, że pełnia radości usunie się z naszego
życia. Najczęściej je łagodzi, a łzy – jak mówił św.
Augustyn – przestają być niepocieszone.

Być dla innych promykiem szczęścia

W maleńkiej książeczce pt. Uśmiech dziecka przeczytałem zdanie, które zapadło w moje serce:
„W krzyżu ma swoje źródło najgłębszy uśmiech
dziecka”. Do miłości bowiem należy ostatnie słowo. Papież Franciszek napisał: „ Radość Ewangelii
napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają
się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od
wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza”.
Kiedy chrześcijanin skupia się na sobie, w jego
życiu nie ma już miejsca dla innych. Wielu ludzi tak
funkcjonuje. Stają się oni zniechęceni, wciąż mają
pretensje do innych. Bóg ma prawo do naszej radości i nieustannie
do niej wzywa.
Miłość i modlitwa rozpoczynają się w domu,
również radość i
uśmiech mają
swój początek w rodzinie.
Uśmiech świadczy, że dusza twa
czerpie w Sercu
Bożym tę ciągłą
pogodę duszy,
że umiesz zapomnieć o sobie,
pragnąc być dla
innych promykiem szczęścia.
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Oblubienica
Ducha
Świętego

W

iele tytułów, którymi określa się Maryję, odnosi się również do Kościoła.
Jednym z nich jest miano Oblubienicy
Ducha Świętego. Miłość oblubieńcza oznacza
pełne oddanie, powierzenie się osobie kochanej. Podczas zwiastowania Duch Święy zstąpił
na Maryję, sprawiając, że w Jej dziewiczym łonie
począł się Jezus Chrystus. Fakt ten mógł zaistnieć
dzięki całkowitemu zaufaniu, jakim Maryja odpowiedziała na zaproszenie Boga do bycia Matką
Jego Syna. Poczęcie Syna Bożego było owocem
Bożej inicjatywy i wiary Maryi. Owo otwarcie się
na Ducha Bożego towarzyszyło Maryi przez całe
życie. Wierność Duchowi objawiła się przez Jej
posłuszeństwo, którego apogeum stanowiło
doświadczenie krzyża Jej Syna. Maryja dowiodła swoim życiem, że oddając Bogu wszystko,
człowiek może otrzymać coś, co przekracza możliwości poznawcze jego serca i rozumu. W ten
sposób stała się znakiem dla każdego wierzącego,
dla całego Kościoła. Po zesłaniu Ducha Świętego
Kościół został również zaproszony do miłości oblubieńczej Boga. Bóg chce, aby w nim, podobnie
jak w Maryi, realizowały się Jego obietnice. Maryja
jest obrazem Kościoła, jego drogi wiodącej od
objawienia Bożej obietnicy, poprzez słuchanie
Dobrej Nowiny, poprzez oczyszczający krzyż, aż
po oglądanie chwały Zmartwychwstałego. Całą
swoją postawą, a szczególnie swoją wiarą głosi
nam miłosierdzie Boga. Maryja jest znakiem wierności Boga, Jego troski i zaufania, jakie złożył w
człowieku. Przyjęcie Ducha Świętego zmieni obraz Boga, który nosimy w sercu. Maryja pokazuje
każdemu wierzącemu, co oznacza żyć według
Ducha, być uprawną ziemią, na której słowo Boże
wydaje obfity owoc. Nie bójmy się przyjąć Maryję
jako swoją Matkę, jako Tę, która przyjąwszy miłość
Boga za sprawą Ducha Świętego, pragnie się nią
dzielić i wskazać drogę do jej źródła.
-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. Kamil Borys, ks. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
12/05/2019 Krzysztof Sznejkowski,
Zuzanna Rydzewska
19/05/2019 Lena Pienkiewicz

Zapowiedzi
przedślubne:
1/Robert Zabłocki, kawaler, Degucie i Jurgita Łatwis, panna, Klejwy, oboje Parafii tutejszej.
2/Tomasz Karpiński, kawaler, Suwałki, Parafia Matki
Bożej Miłosierdziai Justyna Rupińska, panna, Sumowo, Parafia tutejsza.
3/Kazimierz Rogucki, kawaler, Romanowce, Parafia
tutejsza i Lidia Suszczewicz, panna, Wiłkopedzie,
Parafia Smolany.
4/Piotr Leszczyński, kawaler, Sejny, Parafia tut. i
Urszula Peliksza, panna, Dąbrowa Białostocka.
5/Rafał Obuchowski, kawaler, Marynowo i Klaudia
Rybczyńska, panna, Sejny, oboje Parafii tutejszej.

Sakrament małżeństwa:
18/05/2019
Anna Skupska i Grzegorz Kubrak
Sylwia Kołakowska i Mariusz Tyszuk

Odeszli do wieczności:
UZenon Miszkiel, Sejny
(l. 74) zm. 11/05/2019
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OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Kotarska Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Czeszkiewicz Marianna,Sejny, Wojska Polskiego
Cyruszys Danuta Roman,Sejny, Wojska Polskiego
Korzeccy Helena Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Ranuszkiewicz Danuta,Sejny, Wojska Polskiego
Stawieccy Teresa Zbigniew,Sejny, Wojska Polskiego
Pawlukiewicz Halina Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Fiedorowicz Zofia Leszek,Sejny, Wojska Polskiego
Koronkiewicz Krystyna Ryszard,Sejny, Woj Polskiego
Klucznik Renata,Sejny, Grodzińskiego
Rekuć Irena,Sejny, Grodzińskiego
Chatkowska Grażyna,Sejny, Grodzińskiego
Czeszkiewicz Irena Janusz,Sejny, Grodzińskiego
Milewska Marianna,Sejny, Grodzińskiego
Jurkiewicz Helena,Sejny, Grodzińskiego
Ostrowska Ewa,Sejny, Grodzińskiego
Sojko Joanna Bogusław,Sejny, Grodzińskiego
Buchowscy Daniela Witold,Sejny, Grodzińskiego
Kuczyńscy Maria Jan,Sejny, Grodzińskiego
Kibisz Grażyna Wiesław,Sejny, Grodzińskiego
Burdyn Barbara Stanisław,Sejny, Grodzińskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Grodzińskiego
Dochód Dorota Andrzej,Sejny, Grodzińskiego
Ciesińscy Maria Kazimierz,Sejny, Grodzińskiego
Harackiewicz Helena Jan,Sejny, Grodzińskiego
Koperek Maria Zdzisław,Sejny, Grodzińskiego
Leszczyńscy Maria Sławomir,Sejny, Grodzińskiego
Wojnowscy Halina Czesław,Sejny, Jodłowa
Nieszczerzewscy Dorota Cezary,Sejny, Wierzbowa
Terleccy Zofia Zenon,Sejny, Wierzbowa
Motuk Krystyna Ryszard,Sejny, Jodłowa
Gałdzewicz Teresa Ryszard,Sejny, Jodłowa
Kap Dorota Jan,Sejny, Kasztanowa
Rapczyńscy Eleonora Józef,Sejny, Kasztanowa
Małkińscy Małgorzata Andrzej,Sejny, Kasztanowa
Krzywiccy Danuta Marian,Sejny, Jodłowa
Wróblewscy Elżbieta Jan,Sejny, Jodłowa
Titarczuk Janina Antoni,Sejny, Jodłowa
Wołos Barbara Sławomir,Sejny, Jodłowa
Selwent Helena Henryk,Sejny, Jodłowa
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 26.05 - 09.06.2019
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 26 maja 2019
07:00 +Stanisława Górska (gr)
08:30 +Helena Krejczman (7 rocz.)
10:00 +Grażyna Strokosz (20 rocz.) +Mieczysław
Łepkowski (5 rocz.)
10:00 +Zenobia Radziun (7 rocz.)
10:00 +Franciszka (20 rocz.) +Zygmunt Luto
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Paweł +Emilia
13:00 LT: +Józef Jancza (6mc)
17:30 +Alina Ogórkis
PONIEDZIAŁEK, 27 maja 2019
06:30 +Olgierd i z r. Kupstas
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Stanisław +Jadwiga Romanowscy i rodzice
08:00 +Anna +Aleksander i z r. Tomkielów
i Gołkowskich
08:00 +Regina (14 rocz.) +Zygmunt +Aniela
z r. Ponganis
17:30 +Krystyna Klucznik (6 rocz.)
17:30 +Grzegorz i z r. Pietrewiczów
17:30 +Stanisława (2 rocz.) +Edward (22 rocz.) Bołtralik
17:30 +Genowefa Macianis (6mc)
WTOREK, 28 maja 2019
06:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Aleksandry Baranowskiej
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Helena +Henryk Żynda +Stanisława +Jakub
+Henryk Ślusarczyk
08:00 +Bernard Kobeldis (10mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Danuty i
Emilii Sienkiewicz
09:00 Egzekwie: Józef Luto (12 rocz.)
17:30 +Krystyna (11 rocz.) i z r. Rutkowskich i Waluś
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny
17:30 +Krystyna Rutkowska (11 rocz.) i z r. Waluś
17:30 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
17:30 +Zofia +Jan Zyskowscy
17:30 +Longin Rosiński (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 29 maja 2019
06:30 +Tadeusz +Elżbieta Kułakowscy
06:30 +Stanisław Palanis +Anna +Wincenty Niewulis
+Rozalia
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Romuald Jankowski (8mc)
08:00 +Wincenty Anuszkiewicz (38 rocz.) +Helena
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Emilii
i o zgodę w rodzinie
17:30 +Julian Krzywak (9mc)
17:30 +Józef Krywanis (8mc)
17:30 +Henryk Karczewski +Sygit +Bronisław Kulesza
+Piotr Januszanis +Józef Paulukanis
17:30 +Mariusz Waluś (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 30 maja 2019
06:30 +Halina Lewkiewicz
06:30 +Pelagia Misiukanis (1 rocz.)
08:00 +Stanisława Górska (gr)
08:00 +Marianna Szafranowska (6mc)
08:00 +Mieczysława Kiewlak (od sąsiadów)
17:30 +Marek Komar
17:30 +Genowefa +Adam +Stanisław Święciccy
+Felicja +Dominik Titarczuk +Zofia +Antoni
Nr 254/2019

+Mirosław Sapiega
17:30 +Ks. Sylwester Domel (rocz. święceń)
17:30 +Kazimierz (3mc) +Stefan i z r. Franiak
PIĄTEK, 31 maja ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
06:30 +Stanisława +Józef i z r. Krachało i Alboszta
08:00 +Aniela +Michał Jodango
08:00 +Leszek +Eugeniusz Jodzis i z r. Gilisów
10:00 +Stanisław (6 rocz.) +Stanisława +Jerzy z r.
Czarkowskich
18:00 BIERZMOWANIE: O dary Ducha Świętego dla
młodzieży
18:00 +Ks. Sylwester Domel
18:00 +Stanisława Czajkowicz (3 rocz.)
SOBOTA, 1 czerwca 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Anna Modzelewska (4mc)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Leokadii
i Zbigniewa Wołukanis i ich dzieci Kamila,
Mariusza i Małgorzaty
08:00 +Anna Miszkiel (2mc)
08:00 +Jerzy Sikorski (4mc)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
09:00 Egzekwie LT: Jerzy Łatwis (1 rocz.)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Agaty,
Karoliny, Mateusza, Dominiki i rodziców
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i
zdrowie i miłość dla Anny i Romualda w 9 rocz.
ślubu i dla rodziny
17:30 +Elżbieta Roś (5 rocz.) +Jan Paprotka (17 rocz.)
NIEDZIELAWNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 2 czerwca
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 Za parafian
08:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
10:00 +Helena Koneszko +Wacław +Stanisław
11:00 PIERWSZA KOMUNIA: O umiłowanie Eucharystii dla dzieci i ich rodzin
13:00 LT: PIERWSZA KOMUNIA O umiłowanie Eucharystii dla dzieci i ich rodzin
17:30 +Roman Wesołowski
PONIEDZIAŁEK, 3 czerwca 2019
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Janina (14 rocz.) +Stanisław Kisiel
08:00 +Wiktor +Anna Budowicz
+Waleska +Józef Rzenieccy
08:00 +Halina (6 rocz.) i z r. Sokołowskich
08:00 +Krzysztof Sławiński (6mc)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Jan Zyskowski (10 rocz.)
17:30 +Anna Rutowicz (7mc)
17:30 +Lucyna Stankiewicz
WTOREK, 4 czerwca 2019
06:30 +Dariusz Sapiega
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Wacław Jakubowski (8mc)
08:00 +Józef Łostowski (4mc)
08:00 +Czesław Soroka
08:00 +Tomasz Moniuszko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Barbary
i Krzysztofa Zyskowskich i ich dzieci Agnieszki i
Przemysława
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Małgorzata Rutkowska (m-c od pogrzebu)
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17:30 +Halina (3mc) +Witold Lewkiewicz
ŚRODA, 5 czerwca 2019
06:30 +Piotr +Józefa Baranowscy
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Józef Macianis (6mc)
08:00 +Marek (27 rocz.) +Janusz +Marian Kaufman
08:00 +Zdzisław Komar (2mc)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Stanisław Turowicz
17:30 +Emilia Wowak (3mc)
17:30 +Henryk Czokajło (4mc)
17:30 +Danuta Chmielewska (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 6 czerwca 2019 pierwszy miesiąca
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Anny i Jerzego Wilkielów w 70 rocz.
ślubu i dla rodziny
06:30 +Szymon Mazalewski (2mc)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Maria Jakubowska (7mc)
08:00 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Walerian Kuczyński
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Rafała
w 34 rocz. urodzin
17:30 +Piotr Skrypko (1 rocz.)
17:30 +Helena Wojciechowicz (9 rocz.)
PIĄTEK, 7 czerwca 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
16:00 +Daniel Lewkowicz (12 rocz.) i rodzice

17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Józef Januszewicz (11mc)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Haliny
Grzędzińskiej w 60 rocz. urodzin
SOBOTA, 8 czerwca 2019
06:30 +Jan +Władysława
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Robert Czeszkiewicz
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bernarda
Misiewicza w 90 rocz. urodzin
08:00 +Wojciech Klimasara (2 rocz.)
08:00 +Jan Żyliński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tymoteusza i rodziny
17:30 +Jerzy Zajkowski (7mc)
17:30 +Elżbieta Staniewicz
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 9 czerwca
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Jan Sutuła (14 rocz.)
08:30 +Jerzy (32 rocz.) +Janina +Franciszek Fiedorowicz
10:00 ROCZNICA KOMUNII ŚW.: O gorliwe życie eucharystyczne dzieci klas czwartych i ich rodzin
10:00 +Helena +Piotr +Aleksander Miszkiel
11:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Jan Gaus (2 rocz.)
13:00 LT: +Jan Bałulis +Jerzy +Konrad Roguccy
17:30 +Szymon Koncewicz (10mc)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W

kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba
Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem.
Przygotujmy się na przyjęcie darów Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością
Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek.
dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza
Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i
miłość najbliższych zawsze radują Wasze serca.
owoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu kościelnym,
wynikającym z troski o nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.
asza młodzież przystąpi do Sakramentu Bierzmowania w najbliższy piątek, 31 maja, w święto Nawiedzenia NMP, a więc w dniu odpustu parafialnego, o godz. 18.00.
zieci klas trzecich będą pierwszy raz w pełni uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę Wniebowstąpienia
Pańskiego, a więc 2 czerwca o godz. 11.00, grupa litewska o g. 13.00. Pierwsza spowiedź będzie w
środę, 29 maja razem z młodzieżą bierzmowaną, a odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych we czwartek, 30
maja o 16.00. Dzieci przychodzą z rodzicami, jeśli możliwe to także z rodzicami chrzestnymi. Przynoszą ze
sobą świece chrzcielne.
ierwsza sobota miesiąca niech zgromadzi nas jak najliczniej na wieczornej Mszy św. i nabożeństwie
ku czci Niepokalanego Serca NMP z medytacją i Różańcem. Tego dnia rozpoczynają się nabożeństwa
czerwcowe z litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa. Jest tyle spraw w naszym życiu, z którymi trudno sobie
poradzić, warto je powierzyć Boskiemu Sercu Zbawiciela i Niepokalanemu Sercu Maryi.
bliża się coroczne spotkanie młodzieży na Polach Lednickich. Młodzież bierzmowana razem z ks. Tomaszem weźmie udział w lednickim spotkaniu.
uż wkrótce będziemy kontynuować prace remontowe przy naszej bazylice, a więc remont elewacji południowej ściany, a także prace przy ołtarzu głównym w bazylice. Ich postęp będzie zależeć od finansów.
Do dotacji otrzymanych od odpowiednich Ministerstw trzeba dołączyć wkład własny Parafii, a więc ofiary
naszych Parafian. Bóg zapłać za troskę o naszą świątynię.
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W 4. Niedzielę Wielkanocną, mogliśmy uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Światła. Jest to nowe
nabożeństwo, odprawiane w okresie wielkanocnym. Dziękujemy młodzieży naszego KSM-u za przeprowadzenie nabożeństwa.
Również tej Niedzieli - Dobrego Pasterza, podczas Mszy Św. o godz. 10, zostało w uroczysty sposób
włączonych 2 chłopców do Służby Liturgicznej Ołtarza. Otrzymali Oni także legitymacje ministranckie. A 5 ministrantów, otrzymało pełne stroje ministranckie po roku posługi przy ołtarzu. Gratulujemy
Ministrantom i Waszym Rodzicom, za świadectwo wiary i miłości do Pana Jezusa.

Foto Emilia Gryguć
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Matka Boska Berdyczowska
K

ościół i klasztor w Berdyczowie wraz z cudownym obrazem uważany był powszechnie za „Częstochowę Ukrainy”. Od XVII w. jest
to największe katolickie sanktuarium maryjne
dawnego województwa kijowskiego, a potem całej Ukrainy. W 1630 wojewoda kijowski Janusz
Tyszkiewicz wzniósł w
Berdyczowie kościół i
klasztor – twierdzę dla
karmelitów bosych jako
wotum dziękczynne za
uwolnienie z niewoli tureckiej. Po wybudowaniu
ofiarował do niego obraz
Matki Bożej, czczony od
dawna w rodzinie Tyszkiewiczów. Odtąd Berdyczów stanowił ważne
miejsce kultu religijnego,
nauki i kultury na ziemiach ukraińskich. Był
też jednym z najważniejszych centrów handlu w
Rzeczypospolitej. Z tego
czasu pochodzi właśnie
kupieckie zawołanie:
„pisz do mnie na Berdyczów” – jako że był
to w życiu wędrownych
kupców jedyny adres, gdzie było pewne, że w
przeciągu 2-3 miesięcy na pewno się zjawią.
W 1768 roku w miejscowej twierdzy - klasztorze bronili się konfederaci barscy pod wodzą
Kazimierza Pułaskiego, a Juliusz Słowacki w
dramacie „Ksiądz Marek”, rozsławił karmelitę
barskiego – o. Marka Jandołowicza, duchowego
przywódcę konfederatów. Wracając do obrazu,
w związku z licznymi cudami, papież Benedykt
XIV wyraził zgodę na koronację cudownego
obrazu, ofiarowując jednocześnie złote korony
i relikwie. Aktu koronacji dokonał 16 lipca 1756
biskup kijowski Kajetan Sołtyk i właśnie do tego
wydarzenia nawiązuje dzisiejszy obraz.
Pierwowzorem skomplikowanego kompozycyjnie wizerunku w sejneńskiej galerii jest jeden
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z miedziorytów wykonanych przez Teodora
Rakowieckiego. Ten zdolny architekt i rytownik od początku związany był z karmelitami i
oficyną berdyczowską. Wykonał około 30 grafik
(większość to miedzioryty) samej Matki Boskiej
Berdyczowskiej
oraz związanych z
uroczystością koronacji Matki Bożej.
Wszystkie kompozycje były niezwykle
rozbudowane w formie i dekoracyjne.
Z uwagi na fakt, że
Matka Boska Berdyczowska była identyfikowana z obrończynią I Rzeczypospolitej – w tematyce
rycin, pojawiają się
fragmenty twierdzy,
murów obronnych,
motywy patriotyczne i wojskowe. Nasz
obraz to dokładna,
aczkolwiek malowana bardzo prosto, kopia miedziorytu z 1776 roku
znajdującego się od
1939 roku w zbiorach warszawskiej Bibliotek
Ordynacji Krasińskich. Obecnie rycinę można
obejrzeć w Krakowie w Muzeum Narodowym
(zbiory Czapskich, Gabinet Rycin). Kompozycję
wzbogacają: święci patroni – Teodor i Jerzy,
oraz Bóg Ojciec w otoczeniu aniołów. Patroni
związani są z faktem, że papież Benedykt XIV
wraz z ufundowanymi przez siebie koronami
do obrazu przesłał również w ozdobnej trumnie relikwie św. Teodora i fragment włóczni św.
Jerzego. Całość kompozycji zwieńczona paludamentem po bokach oraz fragmentem umocnień
u dołu. Zarówno oryginalna rycina jak i nasza
kopia zawiera opis i fragmenty Psalmów.
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