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Jezus Chrystus jest Panem – ma bowiem pełnię 
władzy «na niebie i na ziemi». Jest to władza 

królewska «ponad wszelką Zwierzchnością i Wła-
dzą, i Mocą, i Panowaniem… wszystko poddał 
pod Jego stopy» (Ef 1, 21 – 22). Jest to równocze-
śnie władza kapłańska, o czym obszernie mówi 
list do Hebrajczyków, nawiązując do Psalmu 110 
(109), 4: «Tyś jest kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka» (Hbr 5, 6). To wieczne kapłaństwo 
Chrystusa łączy się z władzą uświęcenia: «stał się 
sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, 
którzy Go słuchają» (Hbr 5, 9). «Przeto i zbawiać 
na wieki może całkowicie tych, którzy przez Nie-
go zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się 
wstawiać za nimi» (Hbr 7, 25). «Siedzi po prawicy 
Boga i przyczynia się za nami», czytamy w Liście 
do Rzymian (8, 34). «Jeśliby nawet kto zgrzeszył, 
mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa 
sprawiedliwego», zapewnia nas w swoim liście 
św. Jan (1 J 2, 1).
Jako Pan, Chrystus jest Głową kościoła, który jest 
Jego Ciałem. Jest to myśl przewodnia wielkiej ko-
smicznej i soteriologicznej  wizji dziejów, w której 
św. Paweł, w pierwszych rozdziałach Listów do Efe-
zjan i do Kolosan, przedstawia treść przedwiecz-
nego Bożego planu: «I wszystko poddał pod Jego 
stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko 
Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią 
Tego, który napełnia wszystko» (Ef 1, 22). «Zechciał 
bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Peł-
nia» (Kol 1, 19); «cała Pełnia: Bóstwo, na sposób 
ciała» (Kol 2, 9).

WIERZĘ ...

(z książki Jana Pawła II Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela)

 

ŻYJĄC SŁOWEM - ROZWAŻANIA   

 23 czerwca Mt 6,24-34         Żyć w taki sposób, by zawsze pokazywać, że Bóg jest tym, 
który troszczy się o mnie. On nie pozwoli, by dotknęła mnie przeciwność, która nie będzie 
wsparta w Jego łaskę.

27 czerwca Mt 7,15-20    Dobre owoce przynoszą Ci, którzy są posłuszni Bogu. Jaki jest 
owoc mojej modlitwy, codzienności? Mieć odwagę odpowiadania sobie na pytanie, to 
wkraczać na drogę nawrócenia?

28 czerwca  Mt 8,5-17    Jezu Ty znasz moje serce, uzdrów w nim wszystko to, co wymaga 
jeszcze uzdrowienia. Tobie się powierzam i Tobie się oddaję.

 JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM 
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Gdy Jezus modlił 
się na osob-

ności, a byli z nim 
uczniowie, zwrócił 
się do nich z zapyta-

niem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpo-
wiedzieli: «Za Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze 
inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmar-
twychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uwa-
żacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». 
Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili i dodał: «Syn Człowieczy 
musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; bę-
dzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». 
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce isć za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 
weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe 
życie z mego powodu, ten je zachowa». 
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
Każdy z nas winien odnieść do samego siebie py-
tanie Jezusa: A ty za kogo Mnie uważasz? Ty, który 
słyszysz jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja na-
prawdę 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 i Jego po-
sługiwania. My także, jak Piotr, musimy przebyć 
drogę uważnego, wnikliwego słuchania, ażeby móc 
bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. 
Musimy przejść przez szkołę pierwszych uczniów, 
którzy stali się Jego i naszymi nauczycielami.   
(Katecheza 7 I 1987)

Ewangelia w nauce       
św. Jana Pawła II

MOC SŁOWA
NIEDZIELA XII ZWYKŁA – 23 czerwca 2019

 Łk 9, 18 - 24
Gdy dopełnił się 

czas wzięcie Je-
zusa z tego świata, 
postanowił się udać 
do Jerozolimy i wy-

słał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 
przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, 
by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, 
ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to ucznio-
wie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, a powiemy, 
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?». Lecz On 
odwróciwszy zabronił im. I udali się do innego mia-
steczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: 
«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu 
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki gniazda, lecz 
Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł wesprzeć. Do niego rzekł: «Pójdź za Mną». 
Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 
pójść i pogrzebać mego ojca». Odparł mu: «Zostaw 
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 
królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę 
pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się 
z moimi z domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokol-
wiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 
nie nadaje się do królestwa Bożego».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:

Wezwanie Jezusa do naśladowana Go wiązało 
się z wymogami, które przekraczają ludzkie pra-

gnienia i siły: Człowiek nie potrafi o własnych siłach 
naśladować i przeżywać miłości Chrystusa. Staje się 
zdolny do takiej miłości jedynie mocą udzielonego 
daru. Pan Jezus, tak jak przyjmuje miłość swego Ojca, 
podobnie sam udziela jej darmo swoim uczniom: „Jak 
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wy-
trwajcie w miłości mojej” . Darem Chrystusa jest Jego 
Duch, którego pierwszy „owoc”  to miłość. Św. Augu-
styn zapytuje: „Czy to miłość sprawia, że przestrzega-
my przykazań, czy też raczej ich przestrzeganie rodzi 
miłość?” I odpowiada: „ Któż może mieć wątpliwości, 
że to miłość poprzedza zachowywanie przykazań?  
(Katecheza 8 X 1985)

NIEDZIELA XIII ZWYKŁA – 30 czerwca 2019

 Łk 9, 51 - 62
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 23 czerwca 2019
Słowo Boże: Za 12,10-11.13,1; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24
Dzień Ojca. Zbiórka przy kościele na fundusz dusz-
pasterstwa młodzieży.
PONIEDZIAŁEK, 24 czerwca Urocz. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
WTOREK, 25 czerwca Dzień powszedni 
Słowo Boże: Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14
ŚRODA, 26 czerwca Wsp. św. Zygmunta Goraz-
dowskiego, prezb.
Słowo Boże: Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
CZWARTEK, 27 czerwca NMP Nieustającej Pomocy
Słowo Boże: Rdz 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29
PIĄTEK, 28 czerwca Urocz. Najśw. Serca Pana Jezusa
Słowo Boże: Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7
Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca (1956)
SOBOTA, 29 czerwca Urocz. św. Ap. Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 12,1-11; 2Tm 4,6-9.17-18;Mt 16,13-19
Taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej

NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 30 czerwca
Słowo Boże: 1Krl 19,16.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62
PONIEDZIAŁEK , 1 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22
WTOREK, 2 lipca Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27
ŚRODA, 3 lipca Święto św. Tomasza Apostoła
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29
CZWARTEK, 4 lipca Wsp. św. Elżbiety Portugalskiej
Słowo Boże: Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 5 lipca Wsp. św. Marii Goretti, dz
Słowo Boże: Rdz 23,1-4.19;24,1-8; Mt 9,9-13
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 6 lipca Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchow-
skiej, dz
Słowo Boże: Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
Pierwsza sobota miesiąca
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 7 lipca
Słowo Boże: Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20

Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niespraw-
iedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Papieskie Intencje Modlitwy – lipiec 2019

Chór i organy
POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (27)

Rokokowy zespół organowy stanowi wspaniały zabytek z drugiej połowy XVIII wieku, obejmuje całą szerokość 
chóru w trzech nawach. Wyjątkową ozdobą jest drewniana, bogato rzeźbiona balustrada o pięciu polach, 

w środkowym polu posiada płaskorzeźbę z popiersiem św. Cecylii 
patronki muzyki organowej i śpiewu kościelnego. Nad głową św. 
Cecylii – symbole: liście wawrzynu, księga, miecz i flet. Balustradę 
zdobią 4 rzeźby mnichów. Nad balustradą dominuje wielkiej warto-
ści artystycznej, rokokowy prospekt pięciowieżowej szafy środkowej 
organów z bogatą ornamentyką, wykonany przez nieznanego 
mistrza około 1770 roku. Boczne, jednowieżowe szafy są zwieńczone 
gzymsami i kartuszami. W polu kartusza lewej bocznej szafy – pies 
z płonącą pochodnią – jednym z symboli dominikanów. W polu 
kartusza prawej bocznej szały wieloliterowy monogram wiązany 
słowa Maryja. Wszystkie piszczałki prospektu, to nie grające atrapy. 
Oryginalne piszczałki organów znajdują się wewnątrz szaf. W niższej 
kondygnacji szafy środkowej widnieje płaskorzeźba wyobrażająca 
króla Dawida w koronie, płaszczu z gronostajem, trzymającego 
śpiewnik i harfę. Królowi Dawidowi przypisuje się autorstwo 150 
psalmów starotestamentalnych. Na szczycie środkowej wieży stoi 
figura Matki Boskiej Różańcowej z Dzieciątkiem. Po lewej figura św. 

Dominika, któremu Matka Boska podaje różaniec, symbol dominikanów. Po prawej figura św. Katarzyny w cier-
dokończenie na str. 5
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Dlaczego wiara 
jest ważna?

Śmiało można założyć tezę, że świat współcześnie przeżywa pewien kryzys wiary. Li-
beralne wartości stoją w jawnej opozycji do uporządkowanego życia zgodnie z wolą 
Boga. Jest to trend, który bezwzględnie zyskuje na popularności. Wydaje się ludziom 

znacznie bardziej zachęcający, a im bardziej im się tak wydaje, tym bardziej utrwala się wi-
zerunek religii jako dziedziny życia przestarzałej i nieszczególnie potrzebnej. Warto zatem 
odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak nie jest.
Jedną z chorób cywilizacyjnych społeczeństwa XXI wieku jest depresja i nie jest to tak na-
prawdę przypadek, że fakt ten łączy się z postępującym na świecie ateizmem. Chwalmy Boga, 
bo Bóg jest niczym drogowskaz. Tylko On zapewnia prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, 
któremu żadne ziemskie dobra nie są w stanie dorównać – a to dlatego, że żadne z nich nie 
jest w stanie przezwyciężyć śmiertelności. Bóg wie, co stanie się z nami po śmierci i rozsądnie 
jest to zaakceptować, co przesądzi o wielkiej wewnętrznej harmonii i nauczeniu się tego, jak 
cieszyć się swoim życiem.
Bóg to też jego wyznawcy, czyli społeczność kilku miliardów ludzi, którzy są gotowi w każ-
dej chwili pomóc w potrzebie swoim braciom i siostrom. Należy być dumnym i otwarcie 
wyznawać Boga, nawet jeśli ogólnoświatowy trend zaczyna mówić inaczej. Dlatego, oprócz 
stron z wiadomościami ze świata, warto dodać do ulubionych stron internetowych również 
jakiś serwis katolicki, by wspierać tę najważniejszą dla każdego katolika społeczność oraz 
dokładać swoją cegiełkę do wielkiej inicjatywy zbawienia ludzi.    http://chwalmyboga.pl (Janusz)

niowej koronie. Na zewnętrznych skrajnych wieżach szafy stoją wazony z kwiatami. Wszystkie figury są rzeźbione 
w drewnie lipowym. Obecny instrument organów na zamówienie kapituły katedralnej, wmontowano w XVIII – 
wieczną szafę. Został wykonany w pracowni organmistrzowskiej Jonasa Garalevićiusa w Kownie w 1907 roku. 
Jest to wysokiej klasy 36 głosowy instrument, nadający się do koncertowego wykonywania muzyki organowej. 
Założenia brzmieniowe instrumentu odpowiadają europejskim tendencjom z końca XIX i początku XX wieku, 
tzw. romantycznego budownictwa organowego. Na bocznym chórze lewej nawy znajdują się małe, 6 głosowe 
organy o barokowym brzmieniu, wykonane także w pracowni w Kownie. Od 1993 roku w bazylice corocznie 
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorum Seinensis. Pierwszą edycję 
festiwalu poprzedził remont organów. Dzięki działaniu proboszcza parafii Ks. prałata Stanisława Rogowskiego 
pozyskano środki na prace konserwatorskie organów. Profesorowie Józef Serafin i Julian Gembalski od 25 lat, 
z wielkim zaangażowaniem, w czasie festiwalu przygotowują młodych instrumentalistów do mistrzowskiego 
wykonywania poważnego repertuaru muzyki organowej.    Eugeniusz Klimaniec

dokończenie ze str. 4
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WSPOMNIENIE 
FATIMY

Mija 102 rocznica objawień Anioła w Fa-
timie. Jak aniołowie w Biblii, tak Anioł 
w Fatimie przygotowuje drogi Panu. 

Trzeba też było przygotować dzieci na wizytę 
Królowej Aniołów.
Pierwsze widzenie Anioła nastąpiło wiosną lub 
latem 1916 r. w Loca do Cabeco.  Drugie miało 
miejsce w lecie 1916 r. w gospodarstwie rodziców 
Łucji, ponad studnią, obok której bawiły się dzieci. 
Trzecie w końcu lata lub początkiem jesieni 1916 
r. ponownie w grocie Cabeco.
Słowa wypowiedziane przez Anioła do trójki 
małych dzieci z Fatimy sto lat temu, są jak naj-
bardziej dziś aktualne: Nie bójcie się. Wierzcie w 
Boga, czcijcie Go. Połóżcie w Nim wielką nadzieję. 
Miejcie staranie o zbawienie waszych braci, ko-
chajcie, przebaczajcie, praktykujcie miłosierdzie. 
Módlcie się, módlcie się dużo! Serce Jezusa i serce 
Maryi potrzebują waszych modlitw, ofiar, aktów 
miłosierdzia. Przyjmijcie z poddaniem wszystkie 
cierpienia, które Pan na was ześle. Adorujcie Trój-
cę Przenajświętszą: ofiarujcie z wiarą i należną 
czcią Ciało i Krew, Dusze i Bóstwo naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, obecne w tabernakulum jako 
przebłaganie za wszystkie zniewagi i obelgi, któ-
rych On jest ofiarą. Przez nieskończone zasługi 
Przenajświętszych Serc Jezusa i Maryi módlcie 
się o nawrócenie dla grzeszników… Trzeba po-
wtórzyć i to piękne zdanie, które przywołuje i 
zachęca do udziału we Mszy świętej: „Bierzcie 
i pijcie Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, w sposób okrutny znieważonego przez 
niewdzięcznych ludzi. Wynagradzajcie ich za 
grzechy i pocieszajcie Boga. 
Widzący to 9 – letnia Łucja, 8 – letni Franciszek 
i 6 – letnia Hiacynta – odpowiedzieli całym ser-
cem na prośby Anioła. Przez ich wolę, gotową 
ofiarować się całkowicie Bogu, otrzymali łaskę 
nadzwyczajną: Anioł wyrył w duszy dzieci głę-
bokie poczucie Majestatu Bożego, głęboki sens 
przebłagania i żarliwe pragnienie poświęcenia 
się za grzeszników.
„Popchnięci nadprzyrodzoną siłą, która nas 
ogarnęła – opowiada Łucja – naśladowaliśmy 
Anioła we wszystkim i czołem dotykaliśmy zie-
mi, jak on, odmawialiśmy modlitwy, których on 
nas nauczył”. 

Ks. Grzegorz Jakiewicz

Warto postawić sobie pytanie: Wakacje z Bo-
giem, ale jak je spędzić? Jakie zmiany do 

naszego rytmu życia należałoby wprowadzić, aby 
odświeżyć relację z Bogiem? Jak wykorzystać ten 
czas, aby rzeczywiście wypocząć i zyskać nie tylko 
nową energię do pracy, ale także pogłębione ży-
cie duchowe? Nie ulega wątpliwości, że podczas 
urlopu potrzebujemy pewnej odmiany. Jeśli prze-
stajemy pracować (czy prywatni przedsiębiorcy w 
ogóle przestają pracować?) i gdzieś wyjeżdżamy, 
co czasem sporo kosztuje, to wszystko dlatego, że 
potrzebujemy odmiany. Jednym z podstawowych 
warunków dobrego wypoczynku jest stworzenie 
zmiany w naszym funkcjonowaniu – warto zatem 
świadomie zatroszczyć się o tę zmianę także w na-
szym „wakacyjnym życiu duchowym”.
Od czego zacząć? Zapytajmy: czego potrzebuje 
moje ciało, czego moja psychika, a czego duch? 
A czego w małżeństwie zaangażowanym w ruch 
czy wspólnotę. Wiele osób znajduje zarówno od-
poczynek, jak i pogłębienie swej relacji z Bogiem, 
wyjeżdżając na rekolekcje. Jest wiele propozycji; 
są odbywane w milczeniu, lub rozśpiewane i roz-

ODPOCZYNEK 
Z BOGIEM CZY OD BOGA?
Nie jedziemy na wakacje po to, aby „odpocząć” od tego, który daje nam życie, od którego mamy 
wszystko… Będziemy zatem tak planować wypoczynek, aby nie zapomnieć o modlitwie i w 
naszych zajęciach uwzględnić niedzielną czy świąteczną Mszę świętą.
Marcin Gajda



7Nr 256/2019

-Irena -

ODPOCZYNEK 
Z BOGIEM CZY OD BOGA?

tańczone, albo rekolekcje poświęcone określonej 
dziedzinie życia duchowego. Organizowane są 
rekolekcje dla kobiet, A dla mężczyzn, połączone 
z terapią, dla dzieci, dla małżeństw – stacjonarnie 
lub pielgrzymkowo. Dla kogoś, kto nie miał do tej 
pory takiego doświadczenia, dające odpoczynek, 
pogłębienie życia modlitewnego i wiele radości. 
Są zapewne i tacy, którzy dużo się modlą, sporo 
działają w parafiach i ruchach. Może poszukać w 
nowej formie rekolekcyjnej, taka zmiana jest bardzo 
korzystna, wracamy na swoje podwórko wypoczęci 
i odnowieni. Czasem warto pomyśleć o tym, że Bóg 
(poprzez nasze pragnienia) może wzywać nas do 
tego, by poszukać Go w przyrodzie, dobrej książce 
czytanej nad brzegiem jeziora czy morza. Że nie 
zaniedbując tego, czego zaniedbać nie można (Mszy 
świętej czy modlitwy), można poszukać Boga w 
drugiej osobie – żonie, mężu, dzieciach czy rodzi-
cach – i bez poczucia winy po prostu cieszyć się ich 
obecnością. 
„W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” 
(Dz 17,28), w Nim zatem bawimy się, wypoczywamy 
i cieszymy się pięknem świata, który On stworzył!

Wpatrujmy się 
w Serce Jezusa

Błogosławmy Pana. Wychwalajmy Go i wywyż-
szajmy całym naszym wnętrzem – nie tylko 

tym, z czego jesteśmy dumni, w czym jesteśmy 
dobrzy i co jest dla nas ważne. Bóg uczynił każdego 
z każdą z nas istotą niepowtarzalną, jedyną pośród 
całego stworzenia, i Jego serce zawsze jest dla nas 
otwarte. On z radością pomaga ci wypełnić plan, 
jaki ma dla twojego życia. Musimy wiedzieć, że 
nikt z nas nie jest zbyt niezdarny czy uparty, by 
zostać Bożym narzędziem. On potrafi się nami 
posłużyć. XVII wieczna zakonnica Małgorzata Maria 
Alacoque, była uważana za nie nadającą się do 
niczego. Miała problemy z modlitwami ustalonymi 
w klasztorze. Jednak to właśnie Jezus jej powierzył 
przesłanie o Najświętszym Sercu. Powiedział tej 
„bezużytecznej” siostrze Małgorzacie, że z Jego 
Serca wypływają nieustannie trzy strumienie: 

•  strumień miłosierdzia dla grzeszników,

•   strumień pomocy dla wszystkich potrzebujących

•  strumień miłości i światła  
Dzięki nim dusze mogą promieniować światłem 
Pana. Z Jego Serca wypływa niewyczerpany 
strumień miłosierdzia, aby obdarzyć cię przeba-
czeniem i odnowić wszystko co zostało w tobie 
zniszczone przez grzech. Zapraszaj Pana do wszyst-
kiego , co jest w tobie słabe, obolałe, wstydliwe 
czy denerwujące. On ci przebaczy, przemieni cię i 
uzdrowi. Postanów sobie w swym sercu służyć Je-
zusowi pomimo wszystkiego, co dyskwalifikuje się 
w twoich oczach. On cię rozumie i chce ci pomóc. 
Z Najświętszego Serca Jezusa wypływa miłość i 
światło. Codziennie płynie ku tobie miłość pełna 
łaski i miłosierdzia. Miłość cierpliwa, nieskora do 
irytacji i niekoniecznie łagodna. Bóg troszczy się 
o ciebie i chce, abyś z radością głosił Jego chwałę 
wszędzie tam, gdzie cię posyła.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przypomina nam, że droga do Boga jest zawsze 
otwarta. On sam zaprasza nas, abyśmy przyszli 
do Jezusa i doświadczyli Jego miłości. Nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca Jezusowego sięga 
korzeniami do XI wieku. Do XVI wieku obraz Serca 
Jezusa przebitego włócznią i okolonego cierniową 
koroną, stał się popularny w kościele głównie dzięki 
franciszkanom i jezuitom.   

Nie jedziemy na wakacje po to, aby „odpocząć” od tego, który daje nam życie, od którego mamy 
wszystko… Będziemy zatem tak planować wypoczynek, aby nie zapomnieć o modlitwie i w 
naszych zajęciach uwzględnić niedzielną czy świąteczną Mszę świętą.
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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

09/06/2019 Hubert Jakubowski, 
     Faustyna Andrulewicz,
     Sebastian Waner
15/06/2019 Maja Sokołowska

15/06/2019
Iwona Buchowska i Krzysztof Sokołowski
Justyna Rupińska i Tomasz Karpiński

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w 
czasie kolędy 2019: 
 Kosa Dalicja Stanisław,Sejny, 1 Maja
Domoracka Julia,Sejny, Piłsudskiego
Czokajło Halina Stanisław,Sejny, Piłsudskiego
Razarenkow Marta,Sejny, Piłsudskiego
Sojka Regina Marian,Sejny, 1 Maja 
Wróblewska Krystyna,Sejny, 1 Maja
Koncewicz Lucyna Ryszard,Sejny, 1 Maja
Luto Zofia Antoni,Sejny, 1 Maja
Luto Jolanta Zbigniew,Sejny, 1 Maja
Kaczanowscy Krystyna Krzysztof,Sejny, 1 Maja 
Sokołowski Aleksander,Sejny, 1 Maja 
Bykowska Sabina,Sejny, 1 Maja 
Czeszkiewicz Renata Ryszard,Sejny, 1 Maja 
Tomkiewicz Marian,Sejny, 1 Maja 
Ponganis Halina Marian,Sejny, Piłsudskiego 
Hołubowicz Iwona,Babańce 
Głemboccy Barbara Grzegorz,Babańce 
Głemboccy Danuta Józef,Babańce 
Gryguć Jadwiga Józef,Babańce 
Gryguć Justyna Michał,Babańce 
Gryguć Andrzej,Babańce 
Dąbrowska Leokadia,Babańce 
Dąbrowscy Leokadia Andrzej,Babańce 
Poszwa Justyna Mariusz,Babańce 
Staniewicz Bogumiła Maciej,Babańce 
Dzienisiewicz Barbara,Babańce 
Matulewicz Jadwiga Franciszek,Babańce 
Przezwiccy Danuta Roman,Babańce 
Myszczyński Jarosław,Babańce 
Koneszko Katarzyna Robert,Babańce 
Sitko Irena,Babańce 
Bednarscy Renata Henryk,Babańce 
Sapiega Maria,Babańce 
Balewicz Marianna,Babańce 
Romański Józef,Skustele 
Andruczyk Anna Wojciech,Skustele 
Gryguć Anna Andrzej,Skustele 
Miszkiel Zofia Ryszard,Skustele 
Konewko Janina,Skustele 
Korzeniecka Halina,Łopuchowo 

Zapowiedzi 
 przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJanina Małkińska, Zaleskie  
 (l. 84)  zm. 06/06/2019
UAnastazja Luto, Olszanka
 (l. 92)  zm. 14/06/2019
UStefania Grzybowska, Zaleskie  
 (l. 89)  zm. 17/06/2019

1/Patryk Ludorf, kawaler, Bosse, Parafia Berżniki 
i Natalia Łabutis, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
2/Cezary Aleszczyk, kawaler, Białystok, Parafia 
Zmartwychwstania Pańskiego i Jurgita Kibisz, 
panna, Sejny, Parafia tutejsza.
3/Wiktor Misiukanis, kawaler, Sejny, Parafia tutej-
sza i Irena Łukaszewicz, panna, Suwałki, Parafia 
św. Ap. Piotra i Pawła.

W OSTATNIM CZASIE :
OFIARODAWCY NA REMONT
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INTENCJE MSZALNE   23.06 - 07.07.2019
NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 23 czerwca 2019
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Antoni Okulanis
07:00 +Janina Okulanis
08:30 +Robert (28 rocz.) +Józef +Stanisława 
 +Władysław z r. Milewskich i Rakucewiczów
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
11:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
11:30 Za parafian
12:00 KRASNOWO: +Anna +Alojzy
13:00 LT: +Anna Maciukanis +Benigna +Józef Misiuka-

nis +Jan Subacius
17:30 +Józef +Leokadia Jodango
PONIEDZIAŁEK,  24 czerwca 2019
Uroczystość NarodzeNia św. JaNa chrzciciela 
06:30 +Jan Brzeziński i rodzice
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Jan Kościelak
08:00 +Dariusz Sapiega (4mc)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr) (3 rocz.)
17:30 +Jan i z rodz. Zubowiczów
17:30 +Józef (3rocz) i z rodz. Polensów i Ziniewiczów
17:30 +Janina +Stanisław Piotrowscy
WTOREK, 25 czerwca 2019
06:30 +Dariusz Sapiega
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Halina Tympalska (4mc)
08:00 +Dariusz Sapiega (4mc)
08:00 +Jadwiga +Jan Wierkiewicz
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Marian Ponganis (2mc)
17:30 +Zdzisław Koncewicz
17:30 +Daniela Czokajło +Janina +Piotr 
 i z rodz. Wojciechowskich
17:30 +Kazimierz Franiak (5mc)
ŚRODA, 26 czerwca 2019
06:30 +Helena Lewkiewicz
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Marianna +Tadeusz +Bolesław Żabiccy
08:00 +Jan (7 rocz.) +Emilia (2 rocz.) z rodz Wiaktorów
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Leokadia (15 rocz.) +Janina Kaszkiel
17:30 +Jana (10 rocz.) i z r. Święcickich
17:30 +Bronisław Misiewicz (33 rocz.) 
 +Leokadia (25 rocz.) +Marianna Alba (44 rocz.)
CZWARTEK, 27 czerwca 2019
06:30 +Władysława +Jan Miszkiel
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Władysław +Władysława Derdzikowscy
08:00 +Władysław +Władysława Cichanowicz 
 +Anna +Józef Jakubowscy
08:00 +Stanisław Pietkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Władysław i z r. Zdancewicz
17:30 +Wanda Tober (2mc)
17:30 +Henryk +Władysława +Witold +Halina 
 z r. Mikłaszewiczów i Morawskich
PIĄTEK, 28 czerwca 2019
06:30 +Cecylia +Antoni +Aniela z r. Miłunów
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Piotra 

Delnickiego

08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Bernard Kobeldis (11mc)
08:00 +Roman Koronkiewicz (2mc)
17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Piotr Wojciechowski
17:30 +Halina Krejczman (3 rocz.)
17:30 +Ireneusz +Teresa +Piotr i z r. Kasjanowskich i 

Buchowskich
SOBOTA, 29 czerwca 2019
Uroczystość św. apostołów piotra i pawła
06:30 +Wincenty Fiedorowicz (3 rocz.) 
 +Edward Kruszyłowicz (12 rocz.)
08:00 +Waldemar Budowicz (gr)
08:00 +Anna Jakubowska (8 rocz.) +Piotr +Helena 

+Paweł Kabrońscy 
 +Janina +Włodzimierz Stefanowicz
10:00 +Piotr +Paweł +Piotr Wróblewscy
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla absolwen-

tów Technikum Rolniczego (1999), nauczycieli i 
wychowawców

17:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
17:30 +Julian Krzywak (10mc)
17:30 +Józef Krywanis (9mc)
17:30 +Anna +Wincenty +Józef +Lech z r. Chmielew-

skich +Helena +Janina +RYszard +Józef z r. Ołów
NIEDZIELA XIII ZWYKŁA, 30 czerwca 2019
07:00 +Waldemar Budowicz (gr)
07:00 +Marianna Szafranowska (7mc)
08:30 +Jerzy Trofimiuk (gr)
10:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Józef +Helena 

+Antonina +Stanisław Gajdzińscy
11:30 Za parafian
11:30 +Maria Liszewska (7mc)
12:00 KRASNOWO:
13:00 LT: Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdro-

wie dla r. Wołukanis
17:30 +Aniela +Bronisław Warakomscy
PONIEDZIAŁEK, 1 lipca 2019
06:00 +Sławomir Leszkiewicz
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Małgorzata Korzecka(11rocz.) 
 +Andrzej i +Mieczysław
08:00 +Halina i zm z rodz.Sokołowskich
08:00 +Marian i +Sabina Miszkiel
17:30 Dziękczynna  i  o Boże błog., opiekę MB, miłość i 

zdrowie dla Dariusza i Ilony w 15 rocz. ślubu i rodz
17:30 +Jan Kowalik (4rocz.)
17:30 +Marian +Anna Masianis
17:30 +Halina +Zbigniew Makowscy 
 +Marian Chowaniec
WTOREK, 2 lipca 2019
08:00 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Poli Nie-

wulis
08:00 +Aleksandra Jarzębowicz (32 rocz.) i z rodz.
08:00 +Marian Żynda
17:30 +Kazimierz i +Natalia +Helena Wilkiel
17:30 +Julia +Antoni i z rodz. Sienkiewiczów
17:30 +Marianna i +Jerzy Budowicz
17:30 +Natalia Namiotko
ŚRODA, 3 lipca 2019
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
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06:30 +Halina Lewkiewicz
08:00 +Krzysztof Sławiński (7mc)
08:00 +Jadwiga i +Aleksander 
 z rodz. Andruszkiewiczów
08:00 +Halina Karycka i rodzice
08:00 +Stanisława (8mc) +Marian(9 rocz.) z r. Mo-

tuków, Kowalików, Łączków, Dźwilewskich, 
Słabińskich, Zubowiczów i Sztabińskich

17:30 +Alina Ogórkis
17:30 +Anna Rutowicz (8mc)
17:30 +Anna Modzelewska (5mc)
CZWARTEK, 4 lipca 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Anna +Jadwiga +Józef +Mirosława 
 z r. Dąbrowskich
08:00 +Aleksandra Jarzębowicz +Józef +Adolf
08:00 +Tomasz Moniuszko (2mc)
11:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Jurgita i Robert)
17:30 +Józef Maksimowicz (4 rocz.)
17:30 +Wacław Jakubowski (9mc)
17:30 +Halina (4mc) +Witold Lewkiewicz
17:30 +Helena +Bronisław Żegarscy
PIĄTEK, 5 lipca 2019 pierwszy miesiąca
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Józef Łostowski (5mc)
08:00 +Szymon Mazalewski (3mc)
08:00 +Józef Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)

08:00 +Anna +Piotr Łukowscy
17:30 +Henryka Węgrzynowicz
17:30 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
17:30 +Emilia Wowak (4mc)
17:30 +Olgierd Czeplik (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 6 lipca 2019 pierwsza miesiąca
06:30 +Vincas Krakauskas (gr)
08:00 +Edward Delnicki (5 rocz.)
08:00 +Maria Jakubowska (8mc)
08:00 +Jan Sojko (18 rocz.)
08:45 Egzekwie: +Stefan Kaufman (10 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców (Beata i Robert)
17:30 +Piotr Skrypko
17:30 +Marian +Stefania +Marianna +Kazimierz
17:30 +Zofia (5 rocz.) +Wacław i z r. Pietranisów
17:30 +Malwina +Eugeniusz Myszczyńscy
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 7 lipca 2019
07:00 +Stanisława +Władysław Kubylis +Leokadia
08:30 +Wincenty Daniłowicz +Marianna +Jakub +Leon 

+Czesław z r. Namiotkiewiczów 
 +Eugenia +Antoni Dziemido
08:30 +Józef Szyryński (42 rocz.) i z rodziny
10:00 +Petronela +Michał Bondzis
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Vincas Krakauskas (gr)
13:00 LT: +Józef Polanis (7 rocz.)
17:30 +Józef Januszewicz (1 rocz.)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uro-

czystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod 
postaciami chleba i wina. Niech umocnieniu naszej wiary posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych 
połączonych z procesją eucharystyczną wokół świątyni.

Bieżący tydzień obfituje w uroczystości liturgiczne. Jutro przypada uroczystość Narodzenia Świętego 
Jana Chrzciciela. Msze Święte jak w dni powszednie.  

Przeżywamy tydzień eucharystyczny do czwartku włącznie po wieczornej Mszy św. nabożeństwo czerw-
cowe z procesją. We czwartek poświęcenie wianków z kwiatów i ziół i błogosławieństwo dzieci.W piątek 

przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze Święte tego dnia jak w dni powszednie. Z 
racji uroczystości tego dnia post piątkowy nie obowiązuje. 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzić będziemy w sobotę, 29 czerwca. Do szcze-
gólnego dziękczynienia za depozyt wiary przekazany nam przez Apostołów zapraszamy na Mszę św. 

6.30; 8.00; 10.00 i 17.30. Taca będzie zbierana na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Ojca składamy serdeczne życzenia wszystkim ojcom i  zawierzamy 
ich opiece Matki Najświętszej i św. Józefa. Niech Pan Bóg wszystkim bogosławi. 

Rozpoczęły się wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Niech to będzie czas pobłogosławiony przez Boga, 
bezpieczny i odnawiający umysł, serce i duszę. Ale pamiętajmy, że nie ma wakacji od Boga. On chce być 

obecny również w naszym odpoczywaniu, w naszej radości, jest z nami na wakacyjnych szlakach i spoty-
kanych ludziach. Nawiązujmy z Nim codziennie żywe relacje poprzez modlitwę i niedzielną Eucharystię.
Pokamedulski Klasztor w Wigrach wraz z Rodziną Radia Maryją zaprasza na Jubileusz XX-lecia pobytu św. 
Jana Pawła II w Wigrach. Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Jerzego Mazura, będzie 
jutro, 24 czerwca o godz. 18.00, będzie ona transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję TRWAM. Wszystkich 
serdecznie zapraszamy, szczególnie całą Rodzinę Radia Maryja, wszystkie Biura i Koła oraz wspólnoty (począ-
tek transmisji o godz. 17.30).  Zachęcamy też do słuchania Rozmów Niedokończonych tego dnia od godz. 
21.30 o tematyce: Klasztor w Wigrach i Jan Paweł II – dawniej i dziś.

Zachęcamy do korzystania  z Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego. Poradnia przygotowuje narzeczonych 
do życia w małżeństwie i rodzinie oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zapraszamy także osoby, które 

borykają się z problemami małżeńskimi i rodzicielskimi. Terminy spotkań do indywidualnego ustalenia.
Telefony kontaktowe: 509125028; 506019594
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SIEWCA

Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

chrystUs cierpiący – KoroNa cierNiowa

Dzisiejszy felieton powstał w Wielkim Tygo-
dniu 2019 r, którego jednym z symboli stał 

się pożar paryskiej katedry Notre Dame. Zanim 
nawiążemy do tych wydarzeń i połączymy je z 
prezentowanym wizerunkiem kilka słów na te-
mat samego obrazu. Obraz jest przedstawieniem 
Chrystusa ubiczowanego 
w koronie cierniowej w 
typie „Ecce Homo”. Zba-
wiciel przedstawiony jest 
w półpostaci, z masywną 
koroną cierniową, okryty 
purpurowym płaszczem, 
z zatkniętą za związane 
ręce trzciną. Wokół posta-
ci Chrystusa namalowane 
są z dużą starannością i 
biegłością tiulowe firan-
ki upięte pąkami kwiatów. 
Obraz podpisany na dole: 
„Oto Widok Smutny Jesu-
sa Nazareńskiego 1886”. 
Na podstawie stylu i cha-
rakterystycznych firanek 
tiulowych można przy-
pisać autorstwo obrazu 
Wincentemu Chrząst-
kiewiczowi. Potwierdza 
to również oryginalne 
pochodzenie obrazu z 
domu właścicieli gospo-
dy na pograniczu Kóz i 
Bujakowa.
W tym pięknym przykładzie żywieckiego sty-
lu malarskiego, oprócz niecodziennych firanek 
przykuwa uwagę złota masywna korona cier-
niowa. Jest to więc okazja aby na kanwie tego 
obrazu przypomnieć historię kultu relikwii Męki 
Pańskiej we Francji. 
W 1239 i 1241 r. król Ludwik IX dokonał prze-
niesienia do Paryża relikwii Męki Pańskiej po-
chodzących z cesarskiej kaplicy Bukoleon w Kon-
stantynopolu. Król stał się właścicielem Korony 
Cierniowej, dwóch dużych fragmentów Krzyża 
Świętego, żeleźca Włóczni, którą przebito bok 
Zbawiciela, fragmentu całunu Chrystusa, kamie-

nia z Grobu Bożego oraz wielu innych relikwii. 
Na Zachodzie tylko Rzym mógł poszczycić się 
co najmniej równie wspaniałą kolekcją relikwii, 
a Paryż był odtąd powszechnie nazywany nową 
Jerozolimą. Z powodu napływu pielgrzymów z 
całej Europy, król zdecydował o budowie osobnej 

świątyni dla relikwii. 
Powstała ona na pary-
skiej wyspie de la Cité, 
Sainte Chapelle. 
Po rewolucji francu-
skiej i ustanowieniu 
konkordatu, relikwia 
Korony Cierniowej 
została w 1806 r. prze-
niesiona do skarbca  
katedry Notre Dame. 
Jak doskonale wiemy, 
na szczęście relikwia 
została uratowana z po-
żaru katedry. Sam po-
żar ma jednak dla mnie 
znaczenie symboliczne. 
Patrząc na współczesną 
Francję widzimy, że 
ponad 15 wieków dzie-
dzictwa chrześcijań-
skiego Francji znika w 
zastraszającym tempie, 
niemal tak szybko jak 
płonący dach katedry 
Notre Dame. Wieki 
historii jednego z naj-

większych narodów Europy, symbolizowane 
przez katedry, kościoły, klasztory i ich wyposa-
żenie, nie są obecnie ofiarą pożarów, ale są meto-
dycznie burzone, zamieniane na hotele, restaura-
cje czy parkingi dla samochodów. Niektórzy z nas 
widzieli te procesy wyraźnie już wiele lat temu. W 
1980 roku, Jan Paweł II w pierwszej, apostolskiej 
podróży do Francji pytał: „Francjo, najstarsza 
córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem”? 
Pytaniem otwartym pozostaje czy sami będziemy 
potrafili wyciągnąć wnioski z francuskiej lekcji ?
   Marcin Błaszczyk


