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WIERZĘ ...
JEZUS ZBAWICIEL WSZYSTKICH LUDZI

C

entralne miejsce w historii zbawienia zajmuje Jezus Chrystus. Tu znajduje się klucz
do zrozumienia, czym jest grzech, że jest on
odrzuceniem miłości, swego rodzaju niezależnością od miłości, że jest postępowaniem
w taki sposób, jakby kochający Bóg nie istniał,
szukaniem czegoś innego niż Jego miłość. Nie
moglibyśmy zrozumieć , że taki jest najgłębszy
sens grzechu, gdyby Jezus nam nie objawił, że
Bóg jest Tym, który„ukochał ludzi”, nie bacząc
na cenę, ukochał ich aż do śmierci – i to do
śmierci krzyżowej (Flp 2,8). A zatem pierwsza
jest Boża miłość, a potem grzech człowieka; to
drugie ukazuje się jako negatyw pierwszego;
i właśnie w takim ruchu falowym przebiega
historia zbawienia, na którą składają się zdrady,
konflikty oraz pojednania i powroty. Dlatego
też Miłosierdzie Boże ukazuje się nam jako
dar miłości, o który człowiek może nawet nie
zabiegał, co również stanowi powód, aby nazywać go„grzesznikiem”; miłości nie cofającej
się przed niczym, nawet przed tym, aby przyjść do nas osobiście: tak właśnie czyni Jezus, Syn
powołany przez Ojca, który przyszedł do swojego domu, do swoich, a swoi Go nie przyjęli (J
1,11). Piękno tej ofiary staje się jeszcze bardziej wyraziste, gdy odwrócimy perspektywę, która,
niestety, jest nam aż nazbyt bliska. Jezus Chrystus przyszedł nie tylko po to, co zniszczył grzech,
ale aby darować nam nowe życie, które jest nawet lepsze niż życie przed grzechem pierworodnym. Św. Paweł wyraża to w następujący sposób: Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze
obficiej rozlała się łaska (Rz 5,20), a liturgia Wieczerzy Paschalnej wyśpiewuje to słowami: O
szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Teraz dzięki miłości Jezusa, który nas
umiłował aż po najwyższy dar swojego życia, ostatecznie wiemy, jak bardzo Bóg nas kocha,
wiemy, kim on jest i co potrafi dla nas uczynić.
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

CZAS GŁOSZENIA EWANGELII
Czy jesteś w stanie uwierzyć w Miłość przebaczającą zawsze i wszędzie? Czytaj i rozważaj Pismo Święte,
a ta Miłość staje się twoją nadzieją i twoją drogą.

17 listopada Łk 10,1-9 Jak gwiazdy oświecają noc, tak dusze wybrane oświecają ziemię, a
im dusza doskonalsza, tym większe światło roztacza wokoło siebie i dalej sięga. (s. Faustyna)
24 listopada Łk 13,10-17 Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości. (JPII)
27 listopada Łk 13,31-35 Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa
miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym
wyżynom świętości Boga. (JPII)
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MOC SŁOWA

Ewangelia w nauce
św. Jana Pawła II

NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA – 17 listopada 2019

G

dy niektórzy mówili o świątyni, że
jest przyozdobiona
Łk 21, 5-19
pięknymi kamieniami i darami, Jezus
powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by
nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie
się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To
najpierw„musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw
narodowi” i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią
silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i
będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i
do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was
będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was
sposobność do składania świadectwa. Postanówcie
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się
oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z
was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos
z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
wielu epokach i w wielu miejscach chrześcijanie stawali się przedmiotem nienawiści i
prześladowań. Doświadczyli również pocieszającej
obietnicy Zbawiciela: „Ale włos z głowy wam nie
zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.
Wystarczy czytać „Acta Martyrum”, ażeby przekonać
się o tym, iż najwięksi świadkowie Chrystusa i wyznawcy wiary nie ocalili swego doczesnego życia.
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NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA – 24 listopada 2019
Uroczystość jezusa chrystusa króla wszechświata

G

dy ukrzyżowano
Jezusa, lud stał i
patrzył. A członkowie
Łk 23, 35-43
Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał,
niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem,
Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze;
podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc:
«Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden
ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu:
«Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i
nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się
nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».
REFLEKSJA NIEDZIELNA:
rólestwo Chrystusa jest królestwem, do którego
się wchodzi z własnego wolnego wyboru, my
zaś powinniśmy pozwolić, by Chrystus królował
w naszym życiu; musimy z radością otworzyć Mu
drzwi, zaprosić Go, by wszedł w nasze życie, przyjmując Jego słowo i odpowiadając na nie wiernością
naszym codziennym zobowiązaniom, życiem, które
opierać się będzie na decyzjach podejmowanych
zgodnie z wiarą. Każdy, kto przyjmuje świadectwo,
jakie Jezus Chrystus daje królowaniu Boga w stworzeniu i kto przez Krew Chrystusowego Krzyża zmaga się z grzechem i wyzwala się od niego, należy do
królestwa Chrystusa. (Homilia 21 XI 1982)

K

Z wielką odwagą szli na śmierć, gdyż mieli świadomość, że idąc ku śmierci za Chrystusa, zbliżają się
zarazem do pełni tego boskiego życia, które Chrystus objawił człowiekowi w tajemnicy paschalnej.
			

(Katecheza 31 I 2001)
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Kto czego nie zna, tego nie ceni, ani szanuje
POZNAJMY HISTORIĘ NASZEGO KOŚCIOŁA (36)

PANI SEJNEŃSKIEJ PODRÓŻE – te małe i duże (1)
Królewiec – Sejny 1602
Dnia 10 czerwca 1602 roku, przyjęto dominikanów w Sejnach. Po przekazaniu nowo wybudowanego
(drewnianego) kościoła wraz z jego wyposażeniem oraz klasztoru, okazało się, że wyposażenie kościoła jest
niekompletne. Jerzy Grodziński wysłał swego siostrzeńca do Królewca na Prusach Książęcych, dla nabycia
potrzebnego wyposażenia. Był to czas, po rozwiązaniu Zakonu Krzyżackiego, czas reformacji, odstąpienia
od wiary katolickiej części Europy, stąd łatwo było dokonać takich zakupów. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności krewny Grodzińskiego znalazł i kupił wystawioną na sprzedaż, niezwykłej wartości, drewnianą
figurę Matki Boskiej. Kupił też kilka obrazów świętych oraz brakujące paramenty do sprawowania liturgii.
Duże prawdopodobieństwo, że nabył m. in. obrazy: św. Katarzyny Sieneński ej oraz św. Jerzego, jako symbol
tytułu kościoła. Trudno sobie wyobrazić szlak, jaki wozem konnym przewożona była figura Matki Boskiej i jak
długo trwała ta podróż. W XVI – XVIII wiekach znane były lądowe szlaki handlowo – komunikacyjne Warmii
i Mazur, w tym gościniec Królewiec – Grodno. Trakt wiódł z Królewca przez: Reszel – Kętrzyn (Rastembork)
– Giżycko (Lec) - Wydminy – Ełk. Bratanek Grodzińskiego odbywając tę podróż mógł korzystać na popas,
z ośrodków władzy, komory celnej, siedziby starszych parafii czy karczmy. Dominikanie, niezwłocznie
ustawili figurę w nastawie ołtarza głównego kościoła. Otoczyli figurę troskliwą opieką, dbali o wystrój, a
szczególnie o jej rozsławienie.

Pierwsze przeniesienie figury 1619
W roku 1619 dominikanie ukończyli budowę nowego, murowanego kościoła klasztornego. Jesienią tego
roku, w uroczystej procesji, z nabożeństwem przeniesiono figurę Matki Boskiej, z drewnianego kościoła do
nowego, murowanego kościoła klasztornego. Figurę ustawiono w nastawie ołtarza głównego, ozdobiono
szczero złotymi koronami, na głowach Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus, w dłoń lewej ręki figury Matki Boskiej,
trzymającej jabłko (symbol Pasji) – zawieszono kosztowny różaniec – godło dominikanów. Figura w ołtarzu
pozostawała otwarta, co możemy wyjaśnić opisem Ks. dr Władysława Kłapkowskiego: Wielki ołtarz miał
w kondygnacji niższej Trójcę Przenajświętszą a w wyższej św. Jerzego, zabijającego smoka. Trójca Przenajświętsza, to nie był jak przypuszczamy, obraz, lecz szafkowa figura Matki Boskiej.
							
Eugeniusz Klimaniec

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 17 listopada 2019
Słowo Boże: Ml 3,19-20; 2Tes 3,7-12; Łk 21,5-19
PONIEDZIAŁEK, 18 listopada Wsp. bł. Karoliny
Kózkówny, dz, męcz
Słowo Boże: 1Mch 1,10-15.41-64; Łk 18,35-43
WTOREK, 19 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Mch 6,18-31; Łk 9,1-10
ŚRODA,20listopadaWsp.św.RafałaKalinowskiego
Słowo Boże: 2Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28
CZWARTEK, 21 listopada Wsp. Ofiarowania NMP
Słowo Boże: 1Mch 2,15-29; Łk 19,41-44
PIĄTEK, 22 listopada Wsp. św. Cecylii, dz, męcz
Słowo Boże: 1Mch 4,36-37.52-59; Łk 19,45-48
SOBOTA, 23 listopada Wsp. św. Klemensa, pap
Słowo Boże: 1Mch 6,1-13; Łk 20,27-40
NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA, 10 listopada 2019
Urocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Słowo Boże: 2Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43
Patronalne święto Akcji Katolickiej
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PONIEDZIAŁEK , 25 listopada Wsp. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, dz, męcz
Słowo Boże: Dn 1,1-6.8-20; Łk 21,1-4
WTOREK, 26 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 2,31-45; Łk 21,5-11
ŚRODA, 27 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 5,1-6.13-28; Łk 21,12-19
CZWARTEK, 28 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 6,12-28; Łk 21,20-28
PIĄTEK, 29 listopada Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 7,2-14; Łk 21,29-33
SOBOTA, 30 listopada Święto św. Andrzeja Ap
Słowo Boże: Rz 10,9-18; Mt 4,18-22
Koniec Roku Liturgicznego 2019
NIEDZIELA I ADWENTU, 1 grudnia 2019
Słowo Boże: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Co dalej z klasztorem?
M

ieszkańcom Sejn, a więc naszym Parafianom na ogół znana jest historia naszego podominikańskiego klasztoru, stanowiącego integralną część całego obiektu zabytkowego pod nazwą „Zespół
Podominikański w Sejnach”, łącznie z kościołem klasztornym, późniejszą katedrą, potem kolegiatą, a
obecnie bazyliką. Jak wiemy dominikanie byli w Sejnach przez ponad dwieście lat, to oni wybudowali
kościół i klasztor, w którym w najświetniejszych czasach było około 40 zakonników. Po ich usunięciu
przez zaborców w 1804 roku, przez kilkanaście lat w klasztorze mieściła się szkoła wydziałowa, a od 1826
roku w nowoutworzonej diecezji powstało seminarium duchowne, które znalazło miejsce w klasztorze.
Tak było do 1915 roku, seminarium przeniesiono do Mohylowa, a tu zorganizowano szpital wojskowy. W
1923 roku zostało utworzone Gimnazjum Męskie św. Kazimierza wraz z bursą i znowu klasztor uznany
był najlepszym miejscem na jego funkcjonowanie. Tak było do wybuchu II wojny światowej. W czasie
wojny wojska niemieckie stacjonujące w Sejnach wykorzystały to miejsce na zorganizowanie szpitala
wojskowego. Po wojnie klasztor został przejęty przez państwo i mieściła się w nim szkoła zawodowa
rolnicza. Tak było do połowy lat siedemdziesiątych. Potem mieściły się w nim różne agendy miejskie, a
w końcu zniszczony i zdewastowany, z zapadniętym dachem w latach osiemdziesiątych został oddany
parafii sejneńskiej w opłakanym stanie. Po wielu latach, dzięki staraniom Sejneńskiego Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami, w porozumieniu i współdziałaniu ówczesnego proboszcza, śp. ks. prał. Kazimierza Gackiego i burmistrza Jana Stanisława Kapa klasztor został uporządkowany, oczyszczony na
tyle, by można było do niego wejść. Dzięki staraniom proboszcza i obecności w Sejnach premiera Pana
Jarosława Kaczyńskiego, jego przychylności zostały pozyskane pieniądze na remont dachu. Wprawdzie
wykonanie tego remontu - według znawców konstruktorów - nie do końca było zgodne ze sztuką
budowlaną, ale przynajmniej klasztor nie ulegał dalszej dewastacji. Dzięki pozyskiwanym dotacjom
zostały wymienione wszystkie okna, drzwi wejściowe, naprawiona elewacja wirydarza. Kilka lat temu
pojawił się pomysł - a może w klasztorze utworzyć muzeum kresów? Pomysł został podjęty i nastąpiły
pierwsze próby lansowania go szerzej - w Urzędzie Marszałkowskim i w ministerstwie. Odczuliśmy
przychylność i pozytywny oddźwięk, więc napisaliśmy w 2017 roku wniosek na dofinansowanie
projektu pod nazwą: Remont klasztoru podominikańskiego i utworzenie w nim Muzeum Kresów
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Włączyliśmy w ten projekt również ogrody dominikańskie, aby w
ten sposób pozyskać odpowiednio większe fundusze. Niestety, okazało się, że teren wokół klasztoru
wprawdzie jest pod ochroną konserwatorską, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków. Wniosek nasz
został odrzucony. Nie zrezygnowaliśmy, ale próbowaliśmy dale drążyć temat. W lutym 2018 roku dzięki
życzliwości i wsparciu posła naszej ziemi, Pana Jarosława Zielińskiego uzyskaliśmy przychylność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zaliczyło nasz obiekt do kilku priorytetowych w
Polsce i zapewniło, że jeśli poprawnie napiszemy i złożymy wniosek, nasz pomysł będzie realizowany.
Dwa tygodnie temu w ministerstwie podpisałem umowę na dofinansowanie w wysokości siedemnastu
milionów złotych na remont i przygotowanie w klasztorze ekspozycji Muzeum Kresów Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, całość tego zadania będzie kosztować dwadzieścia milionów złotych. Oczywiście
jest dylemat, czy stać nas będzie na to, ale myślę, że uda nam się pozyskać pomoc takeże z innych
źródeł. Zakres remontu, z uwagi na koszty będzie jednak ograniczony. Dobiega końca przygotowanie
całej dokumentacji budowlanej wykonawczej klasztoru. Remontować jednak będziemy całe przyziemia wraz z odkryciem całej północnej strony, cały parter z wirydarzem, ciągi komunikacyjne, klatki
schodowe, baszty z pomieszczeniami przyległymi do nich. Na pozostałą część klasztoru, jego remontu
wraz z otoczeniem będziemy szukać pieniędzy z innych źródeł, także unijnych, a także z Urzędu Marszałkowskiego, Podlaskiego Konserwatora Zabytków, mamy nadzieję także na przychylność władz
naszego miasta, wszak w czasie kampanii wyborczej padła taka obietnica. Po wyłonieniu w przetargu
głównego wykonawcy niezwłocznie ruszymy z pracami remontowymi naszego zabytkowego obiektu.
Ze wszech miar na to zasługuje.
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NON POSSUMUS!

P

o wielkim prymasie Hlondzie przyszedł
jeszcze większy. Taki się rodzi jeden na
tysiąc lat – Prymas Tysiąclecia. Sierota, syn
organisty z Zuzeli, Andrzejewa i Wrociszewa.
Przy święceniach kapłańskich pan kościelny
wróżył mu: Z takim zdrowiem to na cmentarz,
nie do ołtarza! Widział umierającą Warszawę.
Był kapelan AK w Laskach. Sakrę biskupią
przyjął z rąk kardynała Hlonda, ten wskazał
biskupa Wyszyńskiego jako swego następcę.
12 listopada 1948 roku biskup lubelski Stefan
Wyszyński został prymasem Polski. Warszawa
w gruzach, bez kościołów, bez księży. Władza
ludowa okrzepła. Nie pomogło porozumienie
episkopatu z rządem. Rząd uzurpował sobie
prawo do obsadzania stanowisk biskupów i
proboszczów. 25września 1953 roku w kościele
św. Anny w Warszawie Prymas powiedział:
Między Bogiem a ołtarzem nie będzie siadał
żaden car. Non possumus! Dalej nie możemy!
Księże Prymasie, za to się siedzi w więzieniu.
Gdy będą wam mówić, że Prymas zdradził
sprawy Boże, że stchórzył – nie wierzcie! Że
Prymas zdradził Polskę – nie wierzcie, Wierzcie, że kocham Polskę bardziej niż własne
serce. Wszystkie słowa są małe wobec słów
Ojca Świętego Jana Pawła II: Czcigodny i
umiłowany Księże Prymasie… nie byłoby na
Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby
nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed
więzieniem… Księże Prymasie! Subito Santo!
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Bp Józef Zawitkowski

DLA KOGO
KATOL

W Katechizmie Kościoła katolickiego czyta
talnie w swoim łonie chrześcijanina podczas
na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojc
pogrzebania ciała zmarłej osoby po jej śm
katolicku, a komu tego pogrzebu należy od
Ks. Marcin Kołodziej

WIERNI I KATECHUMENI
Pogrzeb katolicki należy się wiernym, którzy przez
chrzest zostali wszczepieni w Chrystusa i włączeni
do Kościoła. Z nimi w prawie pochówku są zrównani katechumeni, czyli wszyscy, którzy w jakiś
sposób wyrazili swoje pragnienie przyjęcia chrztu.
Prawo do pogrzebu obejmuje przede wszystkim
prawo do sprawowania za zmarłego Mszy świętej
pogrzebowej. Obrzędy pogrzebowe powinny odbyć się w kościele parafialnym zmarłego.
DZIECI OCHRZCZONE
Do pogrzebu katolickiego mają prawo dzieci
ochrzczone. Gdy pogrzeb dotyczy dziecka, które
ukończyło siódmy rok życia, należy je pochować
jak osobę dorosłą. Jeżeli zaś zmarło przed ukończeniem siódmego roku życia, należy uznać je za
niemające grzechu. Wtedy nie ma konieczności
sprawowania za nie Mszy świętej pogrzebowej, a
obrzędy liturgiczne odprawia się w szatach koloru
białego.
DZIECI NIEOCHRZCZONE
Śmierć dziecka jest szczególnie bolesnym doświadczeniem. Tym boleśniejsze, gdy mamy doczynienia
ze śmiercią dziecka nieochrzczonego. Dlatego nie
należy odmawiać pogrzebu, zwłaszcza w sytuacji,
gdy rodzice pragnęli je ochrzcić.
PŁODY PORONIONE
Powinny być uszanowane, tak jak zwłoki innych
istot ludzkich. Nie wolno ich niszczyć, jak odpady.
Dlatego należy im się należyty pochówek. Pogrzeb
taki należy dokonać zgodnie z obrzędami przewidzianymi dla dziecka nieochrzczonego.
SIEWCA

O POGRZEB
LICKI ?

amy, że: „Kościół jak matka nosił sakramens jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu
ca” (KKK 1683). To wskazuje na konieczność
mierci. Kogo jednak można pochować po
dmówić?.
OCHRZCZENI NIEKATOLICY
Z zasady nie wolno sprawować publicznej Mszy
świętej za zmarłego chrześcijanina niekatolika.
Wyjątkiem jest prośba o celebrację przez rodzinę,
bliskich, przyjaciół. Nie wolno jednak wymieniać
imienia zmarłego w Modlitwie Eucharystycznej.
SAMOBÓJCY
Samobójcom nie należy odmawiać pogrzebu katolickiego. Według zdania psychiatrów, samobójcy
nie są w pełni odpowiedzialni za swój czyn. Dlatego nie odmawia się pogrzebu katolickiego, jeżeli
w ciągu życia okazywali przywiązanie do wiary
i Kościoła. Pochówku można odmówić takiemu
samobójcy, który dawał zgorszenie i trwał uporczywie w oddaleniu od Boga i Kościoła.
JAWNI GRZESZNICY
To tacy, którzy w sposób ciężki i trwały wykraczają
przeciw moralności chrześcijańskiej, a ich grzeszne życie było znane w otoczeniu i nie było przez
nie akceptowane. Odmowa takiego pogrzebu
jest ostatecznie poszanowaniem decyzji zmarłego, który sam odłączył się od wspólnoty Kościoła
poprzez życie pozostające w jawnym rozdźwięku
z wymogami chrztu.

Świadectwo o
bł. Ks. Michale
Piaszczyńskim

M

atka Bożeny Kubisiak, Maria Kubisiak z domu
Piaszczyńska, była córką Zofii z Krajewskich i
Jana Piaszczyńskiego, starszego brata bł. Ks. Michała
Piaszczyńskiego. Urodziła się w 1918 r. w guberni
mińskiej w Rosji. W 1918 r. wróciła z rodzicami do
Łomży. W 1938 r. zdała maturę i rozpoczęła studia
w Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, które
przerwała wojna. W 1942 r. wyszła za mąż za Antoniego Kubisiaka przedwojennego oficera. Urodziła
dwoje dzieci, Bożenę 1943 r. i Andrzeja 1947 r. Dla
swoich dzieci była najlepszą nauczycielką i niezawodną przyjaciółką. Nie uznawała kompromisów
w sprawach ważnych. „Ciocia Maryla” w rodzinie
była wyrocznią.
Wszyscy w rodzinie wiedzieli, że ukształtował ją Jej
Wielki Stryj bł. ks. Michał Piaszczyński. W czasach
gimnazjalnych niemal codziennie była w domu
swego stryja. Ksiądz często z nią rozmawiał, dzielił
się swymi przemyśleniami, opiniami, które dobrze
zapamiętała i wcielała w życie. To On ukształtował
jej wiarę. Towarzyszyła Stryjowi w wyjazdach wakacyjnych, była z Nim w Wilnie u ks. arcybiskupa
Jałbrzykowskiego. W czasie studiów w Poznaniu
korespondowała ze swoim Stryjem, ale listy księdza
przepadły w czasie wojny. Po przeniesieniu księdza
do Sejn była u Niego w sierpniu 1939 r. i rozstała
się przed kościołem na placu tuż przed wybuchem
wojny (chyba 30 sierpnia) i wróciła do Łomży.
Moja mamusia chyba czuła, że żyła u boku niezwykłego człowieka, bo dużo o swoim Stryju opowiadała. Ksiądz w naszym domu był zawsze obecny.
Obecne były Jego wypowiedzi, opinie i rady. Był dla
naszej rodziny drogowskazem. W domu dziadków
Piaszczyńskich w Łomży, wnuki zawsze słyszały, że
muszą się uczyć, bo ks. Michał cenił ludzi wykształconych. Studia mamusi przerwała wojna, ale Jej
dzieci je ukończyły. Brat Andrzej Akademię Rolniczą,
ja Uniwersytet Adama Mickiewicza – historia, którą wykładałam w liceum w Lesznie. Wśród moich
wychowanków i uczniów jest ponad dwudziestu
księży i kilka sióstr zakonnych. Wierzę, że nad tym
wszystkim czuwał nasz ukochany Stryj bł. ks. Michał Piaszczyński. To dzięki Jemu moja mamusia,
bratanica błogosławionego dożyła prawie 100 lat.
Bożena Kubisiak
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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. Tomasz Sikorski, ks. Jarosław Kalinowski, ks. Krzysztof Kaszuba

W OSTATNIM CZASIE :
OFIARODAWCY NA REMONT
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont naszej bazyliki w
czasie kolędy 2019:
Ogórkis Grażyna Krzysztof,Konstantynówka Gib.
Świsłowscy Janina Ryszard,Iwanówka
Krajewscy Krystyna Zdzisław,Iwanówka
Miszkiel Marianna,Iwanówka
Pileccy Zuzanna Stefan,Degucie
Depkun Genowefa Edmund,Degucie
Depkun Teresa Andrzej,Degucie
Zabłocka Helena,Degucie
Dulewicz Jadwiga Tomasz,Degucie
Jasińscy Marzena Marek,Degucie
Czarkowscy Jadwiga,Grudziewszczyzna
Żegarscy Teresa Jerzy,Grudziewszczyzna
Szułowicz Wiesława Czesław,Grudziewszczyzna
Kossa Jolanta Jan,Grudziewszczyzna
Karpowicz Lucyna Grzegorz,Iwanówka
Korzenieccy Zofia Stanisław,Lasanka
Strękowscy Barbara Stanisław,Lasanka
Kaufman Zofia Grzegorz,Lasanka
Zackiewicz Leokadia,Lasanka
Święciccy Małgorzata Tadeusz,Lasanka
Koronkiewicz Regina,Iwanówka
Czokajło Angelika Przemysław,Iwanówka
Jurkiewicz Beata Tomasz,Iwanówka
Ramel Marta Mariusz,Marynowo
Massal Alicja Wiesław,Marynowo
Sidor Stanisław,Marynowo
Rutkowski Krzysztof,Marynowo
Kaklin Aleksandra Piotr,Marynowo
Raglis Krystyna Stanisław,Żegary
Kwaterscy Krystyna Stanisław,Jenorajście
Buchowscy Barbara Adrian,Jenorajście
Łabanowscy Cecylia Wiesław,Jenorajście
Wałukanis Emilia Józef,Jenorajście
Mazurkiewicz Irena,Jenorajście
Rekuć Alicja Krzysztof,Jenorajście
Rekuć Alicja Krzysztof,Jenorajście
Rekuć Teresa Leszek,Jenorajście
Krywanis Danuta Grzegorz,Jenorajście
Pietruszkiewicz Eugenia Pius,Jenorajście
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Baran Teresa Józef,Jenorajście
Janczulewicz Anna,Żegary
Czeropscy Biruta Józef,Krasnogruda
Margiewicz Jadwiga,Kalwiszki
Szymczyk Danuta Józef,Skarkiszki
Bartnik Danuta Józef,Skarkiszki
Czerlanis Teresa Sylwester,Skarkiszki
Buchowscy Stanisława Jan,Skarkiszki
Staśkiewicz Danuta Walenty,Skarkiszki
Raglis Anna Wincenty,Skarkiszki
Raglis Bożena Kazimierz,Skarkiszki
Rasiul Teresa,Skarkiszki
Buraczewski Tadeusz,Dowiaciszki
Karczewska Biruta,Dowiaciszki
Nowalscy Jolanta Karol,Sejny, Jodłowa
Gryziewicz Aneta Dawid,Sztabinki
Czarneccy Janina Józef,Sztabinki
Jakuć Eugenia Józef,Sztabinki
Ofiarodawcy na remont bazyliki od lutego 2019
Derdzikowska Eugenia, Sejny, Parkowa
Delniccy Ewa Józef Sejny, Wojska Polskiego
Stankiewicz Jan Sejny, Łąkowa
Wowak Emilia, Sejny, Konarskiego
Moroz Danuta Czesław, Sejny, Głowackiego
Kosińscy Krystyna Edmund, Sejny, Łąkowa
Tydman Alicja, Sejny, Konarskiego
Jankowska Anna, Sejny, Konarskiego
Moroz Irena Sejny, Konarskiego
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Ziniewicz Regina, Posejanka
Przeborowscy Magdalena Artur, Posejny
Sikorska Janina, Sejny, Konarskiego
Sienkiewicz Waldema, Radziucie
Staśkiel Genowefa, Sejny, Konarskiego
Ogórkis Danuta Witt, Sejny, Łąkowa
Jodzis Małgorzata, Białowierśnie
Wasilewscy Helena Ryszard, Łumbie
Cieślukowski Adam, Sejny, Konarskiego
Radzewicz Aniela, Sejny, Konarskiego
Turowicz Agnieszka Andrzej, Sejny, Młynarska
Pietkowska Janina, Sejny, Konarskiego
Kuklewicz Zofia Lech, Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Grażyna Jan, Sztabinki
Dzimido Stanisława Stanisław, Marynowo
Dziemido Krystyna Mirosław, Marynowo
Wyżlańscy Lilia Józef Sejny, Zawadzkiego
Brunejko Dorota Józef, Bubele
Supranowicz Robert Anetta, Suwałki, Osiedle II
SIEWCA

INTENCJE MSZALNE 17.11 - 01.12.2019
NIEDZIELA XXXIII ZWYKŁA, 17 listopada 2019
07:00 +Stanisław Motuk i rodzice
08:30 Dziękczynno-błagalna za Annę Raglis w 81 rocz
urodzin i Pawła Raglis w 21 rocz urodzin
10:00 +Paweł +Witold i dziadkowie
10:00 +Stefan +Leokadia Kaufman (rocz.)
11:30 Za parafian
11:30 +Marta Staniewicz (18rocz)
KRASNOWO:
13:00 LT: +Helena Światłowska (7mc)
13:00 LT: +Vytautas Bvraćiauskas (1rocz)
13:00 LT: +Aldona +Aniela +Franciszek Stankiewicz
+Witalis +Aniela Markiewicz
17:30 Dziękczynna za plony i o Boże błog., opiekę MB
dla mieszkańców wsi Daniłowce
17:30 +Józef Gerwel (gr)
PONIEDZIAŁEK, 18 listopada 2019
06:30 O szczęśliwy przebieg operacjii, bł. Boże, łaskę
powrotu do zdrowia dla Janiny Werelich
08:00 +Józef Gerwel (gr)
08:00 +Stanisława Jakubowska (20rocz)
08:00 +Marta Gulan (10rocz)
08:00 +Anna +Bronisław +Henryk +Leokadia
Dobuszyńscy
17:30 +Edwin (1rocz) +Wacława +Rafał z r . Rupińskich
17:30 +Józef Krakowski (1rocz)
17:30 +Marianna Twardowska
17:30 +Leokadia Staśkiel (5mc)
WTOREK ,19 listopada 2019
06:30 +Józef +Antoni z r. Suchockich
+Wacław +Genowefa Letkiewicz
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Marcina
08:00 +Zenona Piliczewska (1rocz)
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan Brzezińscy
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy i rodzice
+Sławomir
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Stanisław (23rocz) +Eugenia i z r. Pileckich
17:30 +Henryk +Marianna i z r. Radzewiczów
i Dulewiczów
17:30 +Piotr Wołągiewicz (3rocz)
ŚRODA, 20 listopada 2019
06:30 +Marian Tananis
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Reginy Kościelak w 89 rocz urodzin
08:00 +Jan +Elżbieta +Jan Brzezińscy +Stanisław
+Anna +Stanisław Zianowicz
08:00 +Biruta Urbańska +Wacław Gilis i z r. Macianisów
i Gilisów
08:00 +Franciszek +Zofia +Stanisław Miszkiel
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Tadeusz Sapiega (6mc)
17:30 +Franciszek Grudziński (13rocz)
17:30 +z r. Boraczewskich i Cyruszysów
CZWARTEK, 21 listopada 2019
06:30 +Piotr Wołongiewicz (3rocz)
08:00 +Antoni Berezecki (10rocz)
08:00 +Bogusława Gołębiewska (15rocz)
08:00 +Marianna Brzozowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Józef +Władysława +Stanisław +Marian
+Zdzisław i z r. Radzewiczów
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17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Adela +Józef Zielepucha +Teresa Zdanowicz
17:30 +Stefan (11rocz) +Stefania Misiukanis
17:30 +Helena (4mc) +Mieczysław Pachutko
PIĄTEK, 22 listopada 2019
06:30 +Józef Gerwel (gr)
08:00 +Jadwiga +Wacław +Leszek Radziun
08:00 +Witalis Bartnik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +z r . Totczyków, Gerwelów i Sitkowskich
08:00 +Helena +Wincenty +Lucyna Stankiewicz
17:30 +Mariusz Waluś (6mc)
17:30 +Marian (7rocz) i z r. Radzewiczów
i Łabanowskich
17:30 +Zofia Działakowska (17rocz)
SOBOTA, 23 listopada 2019
06:30 +Benedykta Sidor (3rocz)
08:00 O błog. Boże, opiekę MB, mocną wiarę i miłość
dla Krzysztofa Przeborowskiego w 18 rocz.
urodz. i dla rodziny
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Marianny i Mariana Przeborowskich w 50
rocz ślubu i dla rodziny
08:00 +Dariusz Sapiega (9mc)
08:00 +Walerian Kuczyński (2rocz)
17:30 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Jadwigi i
Sylwii w rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Grzegorz Bukało (13rocz)
17:30 +Marian Ponganis (7mc)
17:30 +Józef Gerwel (gr)
NIEDZIELA XXXIV ZWYKŁA, 24 listopada 2019
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
07:00 O błog. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Katarzyny,
Rafała i Julii Okulanisów
08:30 +Stefania +Jerzy Woźnialis
10:00 +Kazimierz (38rocz) +Marianna, rodzice i
rodzeństwo
10:00 +Mariusz Skrypko
11:30 Za parafian
11:30 +Józef Matusiewicz (17rocz)
13:00 LT: +Anna Sidor (11rocz)
13:00 LT: +Marcinkevicius Juozas +Jurgis +Brone (6mc)
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (18rocz) i z rodziny
PONIEDZIAŁEK, 25 listopada 2019
06:30 +Krzysztof Działakowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Halina Tympalska (9mc)
08:00 +Stanisław Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Helena +Maciej Misiukanis i z r. Biernackich
+Weronika +Józef
08:00 +Stefan Jachimowicz (40 rocz.)
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Jadwiga Bulwin
17:30 +z r. Jabłońskich, Laudów i Cieślukowskich
17:30 +Stanisław Pietkiewicz (6mc)
WTOREK, 26 listopada 2019
06:30 +Zdzisław Jankowski (5mc)
08:00 O szczęśliwy lot dla Marii
08:00 +Wincenty (rocz) +Wiktoria +Helena +Zofia
+Jan +Wacław i z r. Dąbrowskich
08:00 +Jadwiga Madejska
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Krystyna Andruczyk (4rocz)
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17:30 +Tadeusz Milewski
17:30 +Stanisława Rakucewicz (1rocz)
ŚRODA, 27 listopada 2019
06:30 +Józef Gerwel (gr)
08:00 +Anna +Piotr Łukowscy
08:00 +Maria +Anatol Łapińscy
08:00 +z r. Szulewskich
17:30 +Witold Krejczman +Ewa +Antoni +Witold
Dąbrowscy
CZWARTEK, 28 listopada 2019
06:30 +Bernard Kobeldis
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Leokadii
08:00 +Szczepan (22rocz) +Walenty +Kazimierz
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB i zdrowie
dla Stanisława Rapczyńskiego w 50 rocz ur. i rodz
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Zdzisław Koncewicz
PIĄTEK, 29 listopada 2019
06:30 +Józef Gerwel (gr)
08:00 O nawrócenie i łaskę wiary dla Witolda
08:00 +Józef Radzewicz (4rocz)
08:00 +Renata Wojnowska

P
P
W

17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB, zdrowie
i szczęśliwe powroty do domu dla Romualda
Greblunasa w 60 rocz urodzin
17:30 +Jadwiga +Adam Fiutowscy
SOBOTA, 30 listopada 2019
06:30
08:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Olgierd Czeplik (6mc)
08:00 +Antoni Mielech
08:00 +Genowefa Gibas (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Józef Gerwel (gr)
17:30 +Andrzej i z r. Palewiczów i Kuklewiczów
17:30 Marianna Szafranowska (1rocz)
17:30 +Konstancja Klucznik (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Antoni Klucznik
NIEDZIELA I ADWENTU, 1 grudnia 2019
07:00 +Stanisław Wodecki (29rocz) i z rodziny
08:30 +Bronisława (12rocz) +Stanisław Michałkiewicz
10:00 +Eugeniusz (17rocz) +Witold +Anna
i z r. Staśkiewiczów
11:30 Za parafian
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT: +Jan Lewkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Piotr Skrypko (gr)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ł rzez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy
w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania
i trudy.
amiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie wieczne
dla nich podczas codziennych wypominek przed wieczorną Mszą św. od 17.10. Przyjmujemy rjeszcze
na wypominki roczne - modlitwa za tych zmarłych jest w niedzielę przed sumą.
piątek, 22 listopada, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych,
którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele. Ogarniamy naszą modlitwą nasze
chóry parafialne: polski i litewski, pana Organistę i zapraszamy na wieczorną Mszę św., abyśmy uczcili św.
Cecylię i uwielbili Boga za dar śpiewu, pamiętając że kto śpiewa dwa razy się modli.
przyszłą niedzielę, 24 listopada Kościół obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Akcja Katolicka będzie obchodzić w tym dniu swoje święto patronalne. O godz. 11.30 będzie uroczysta
Msza św. z tej okazji, zapraszamy naszych Parafian do włączenia się w szeregi Akcji Katolickiej.
iedziela Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią w roku liturgicznym, dlatego po sumie przed Najświętszym Sakramentem uwielbimy Boga uroczystym Te Deum. Za tydzień wchodzimy w nowy rok
liturgiczny , który rozpocznie pierwsza niedziela Adwentu.
an Kościelny rozpoczyna roznoszenie poświęconych opłatków wigilijnych. Czyni to w imieniu naszej
Parafii. Ofiary składane przy okazji przyjmowania opłatków przeznaczone są na remont ołtarza głównego
w naszej bazylice. Bóg zapłać tym, którzy przyjmą opłatek wyrażając jedność z naszą Parafią.
odziców dzieci klas III, które przygotowują się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii zapraszamy
na spotkanie do kościoła we wtorek, 26 listopada o godz. 18:00.
ezpłatne komputerowe badanie wzroku odbędzie się 26 listopada, we wtorek w przychodni na ul. Wojska
Polskiego w godzinach 10.00 -11.30. Wczesniej trzeba się zarejestrować. Tel. 87 5669040.
iczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. i przystępujących do Komunii św. odbyło się w
niedzielę, 27 października:na wszystkich Mszach św. (także w Żegarach i Krasnowie) było 635 mężczyzn i
967 kobiet, a komunię przyjęło 376 mężczyzn i 755 kobiet. Tak więc razem uczestniczyło we Mszy św. 1602
osoby, a u komunii było 1131. Nasza Parafia liczy 7020 osób. A zatem 23% ogółu było na Mszy św.
óg zapłać wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom naszej Parafii składającym ofiary na przeprowadzone
w tym roku remonty naszej Bazyliki - zakończony remont elewacji świątyni i trwający jeszcze remont
ołtarza głównego. Jest już nowa kolorystyka, pozostaje jeszcze złocenie ołtarza, ale to w 2020 roku. Obrazy
Ukrzyżowanie i Nawiedzenie po renowacji powróciły do bazyliki, możemy je z bliska oglądać. Koszt ich
renowacji wyniósł 48 tys. złotych. W tej chwili złocone są ramy obrazów.
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Oto są baranki młode...
N

asze wnuczki - Bianka i Klara, 8 lat temu przyjęły
w sejneńskiej bazylice Sakrament Chrztu św., a
w czerwcu tego roku przyszedł czas na uroczystość I
Komunii świętej.
8 czerwca 2019 r. Bruksela. Kościół p.w. MB Różańcowej, potocznie ,,u dominikanów”od rana rozbrzmiewał
głosami dzieci i dorosłych. Ojciec Marian i ojciec Mateusz w białych habitach witali przybywających, a przed
ołtarzem stanęło 63 dzieci: dziewczynki w białych o
jednakowym kroju sukienkach i chłopcy w białych
komżach. Rodzice i goście zajmowali wyznaczone
miejsca. Piękna świątynia w stylu gotyckim, trójnawowa, z czerwonej cegły zbudowana w 1905 roku. W
centralnej części ołtarza - figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, po obu jej stronach - płaskorzeźby: Matka
Boska Różańcowa wręcza różaniec św. Dominikowi i
scena uzdrowienia dziecka przez św. Dominika. Przy
ołtarzu 4 księży z ojcem Marianem - gospodarzem tej świątyni,
z lewej strony grupka muzyków ze
skrzypcami, gitarą; duży kosz złocistych bocheneczków chleba - z
prawej. Ojciec Mateusz - młody dominikanin, który przygotowywał 8
latków do pełnego uczestnictwa
w Eucharystii, staje przed dziećmi.
Ma doskonały kontakt ze śnieżnobiałą grupą. Słowo, gest, uśmiech,
spojrzenie, mimika, mowa ciała,
trochę monodram - to narzędzia,
które działają, przyciągają uwagę,
przemawiają. A temat był wielkiej
wagi: różne postawy dorosłych wobec wiary, przykłady
utraty wartości, zatracenia w świecie pełnym pokus.
Jego wystąpienie przerywały radosne okrzyki dzieci:
,,Umiłowany Uczeń! Ukochana Matka!”(przećwiczone
na próbach przed uroczystością).
Nastrój radosny, pogodny, pełne zaangażowanie
emocjonalne obu stron. Uroczystemu momentowi
przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa towarzyszyła piękna pieśń: ,,Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali
Alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się
napełnili, Alleluja! Alleluja!...” w wykonaniu chóru
Domino Cantes (pracownicy instytucji europejskich i
członkowie ich rodzin), który przygotował oprawę muzyczną uroczystości. Na zakończenie ,,baranki młode”
skupiły się na prezbiterium wokół swoich pasterzy, by
zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Następnego dnia (niedziela) dzieci pierwszokomunijne
spotkały się na Mszy św. o godz. 10. Sprawował ją o.
Marian. Bardzo ekspresyjnie, obrazowo przemówił do
,,młodych baranków”, trzymając w ręku ...bezpiecznik.
I kończąc słowami: ,,To wiara w Chrystusa jest takim
bezpiecznikiem.” Po Mszy św. wręczyliśmy o. Marianowi dwie publikacje pod redakcją pana Eugeniusza
Klimańca sławiące naszą sejneńską (też podominikańską) świątynię. O. Marian gościł w naszej bazylice, py-
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tał o zagospodarowanie pomieszczeń poklasztornych.
15 czerwca 2019 r. Londyn. Kościół pw. Pani Łaskawej i św. Teresy z Awili w dzielnicy Chingford. Tutaj z
drugą wnuczką - Bianką przeżywaliśmy uroczystość I
Komunii św. Osiemnaścioro dzieci ze szkół katolickich
przybyło z rodzinami na tę uroczystość. Zajęły miejsca
przy rodzinie, by później uformować się w kolumnę
zmierzającą do ołtarza.
Budynek niewielkiej świątyni to mieszanka różnych
stylów, jednonawowy, z rozetą za głównym ołtarzem,
wystrój wnętrza z przewagą drewna, co daje przytulność i ciepło. Kościół Our Lady of Grace and St Teresa of Avila został wzniesiony w 1931 r. z używanych
cegieł pochodzących z rozbiórki pobliskiego mostu
kolejowego, a części drewniane wykonano z dębu
austriackiego.
Rodziny zajęły miejsca w dwóch rzędach drewnianych
ławek, przy rodzinie – dziecko.
Wzrok przyciągała 14 osobowa
wielopokoleniowa czarnoskóra
rodzina ( od babci po maleństwo
w wózku) : kolorowe stroje kobiet,
białe dziewczynek, czarne garnitury mężczyzn i chłopca świętującego przyjęcie I Komunii.
Ksiądz Francis schodzi z prezbiterium z mikrofonem w ręku, kolejno podchodzi do każdego siedzącego przy rodzinie dziecka i zadaje mu pytanie: ,,Co teraz czujesz?”
I jeszcze raz przemierza przestrzeń
świątyni, zadając drugie pytanie:
,,Co chciałbyś osiągnąć w życiu?” Trudne pytania dla
8 latków, jednak odpowiedzi są logiczne, na temat,
wyrażają pewną dojrzałość. ,,Czuję radość, szczęście,
niepokój, strach, zdenerwowanie, oczekiwanie..” ,,Chcę
być szczęśliwy, mądry, dobry, zostać sportowcem...”,
ale też - ,,Chcę mieć zwierzątko domowe.”- ta odpowiedź wywołała radosne poruszenie słuchających.
Potem rozpoczęła się Eucharystia, czytania, śpiewy...
Nieznajomość języka była dużym utrudnieniem, ale
,,Ojcze nasz” można mówić w myśli po polsku, a ,,Pokój wszystkim”połączył wielką rodzinę wyznawców
Chrystusa. Łączyły się w uścisku białe i czarne dłonie.
Dzieci (dziewczynki w białych sukienkach, chłopcy w
ciemnych garniturach) rzędem zbliżały się do ołtarza,
przyjmując Ciało Chrystusa i próbując wina z kielicha.
Potem modliły się w kaplicy i jeszcze raz podchodziły
do ołtarza po dyplomy i książki, z których przygotowywały się do przyjęcia Sakramentu Eucharystii. Po Mszy
– zdjęcie grupowe z księdzem Franciszkiem i zdjęcia z
rodziną w zielonym, ukwieconym otoczeniu kościółka.
Rozpoczął się nowy okres w życiu religijnym ,,małych
baranków”. Oby ziarno zasiane w ich serduszkach
przez ojców Mateusza i Mariana oraz księdza Franciszka zakiełkowało i wydało plon. Oby nosiły Jezusa
w sercu na co dzień.
Regina Milanowska
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Galeria w Klasztorze
„POLSKIE MALARSTWO SAKRALNE”

Chrystus Pantokrator
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy święto Chrystusa Króla. Jest to święto
wprowadzone do liturgii Kościoła katolickiego stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1925
roku przez papieża Piusa XI. Omawiany dziś
wizerunek Chrystusa należy do najstarszych
przedstawień w historii chrześcijaństwa. Pantokrator znaczy z
greki: Wszechwładca. Najstarszy zabytek ukazując y
Chrystusa Pantokratora znajduje się
we wschodnio-syryjskim Ewangeliarzu
Rabbuli z 568 roku.
Natomiast najstarsza ikona wyobrażająca Chrystusa w
półpostaci pochodzi
z ok. VI–VII wieku
z klasztoru św. Katarzyny na Synaju.
Istnieje kilka wariantów ukazywania
Chrystusa Pantokratora: w całej postaci,
w półpostaci lub siedzącego na tronie. W
przypadku tego na
pozór oczywistego
przedstawienia, szczegóły i gesty mają bardzo
istotne znaczenie. Kiedyś były one z łatwością
odczytywane przez wiernych, niestety obecnie są coraz częściej niezrozumiałe z powodu
zmieniającego się kodu kulturowego. Warto
więc na podstawie naszego sejneńskiego wizerunku pochodzącego z chorągwi procesyjnej z
XIX wieku, przybliżyć znaczenie i symbolikę
wizerunku Chrystusa Pantokratora.
Chrystusa unosi prawą rękę ku górze. Jest to
znak, że jest On Osobą nauczającą ale również
błogosławiącą. Ułożenie palców nawiązuje do
greckiego monogramu Chrystusa: IC XC (Jezus Chrystus). Połączone są dwa palce: kciuk
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z serdecznym. Dzięki temu palce wskazujący i
zgięty środkowy przypominają litery IC. Skrzyżowane ukośnie kciuk i serdeczny w zestawie
z małym palcem tworzą XC. Nie jest to jedyna
interpretacja gestu, według niektórych teologów połączony kciuk z palcem serdecznym
są symbolem dwoistości natury Chrystusa:
boskiej i ludzkiej. W
Chrystusie wszystko ma swój początek i koniec, dlatego
Chrystusa Pantokratora określają też słowa: „Ja jestem Alfa i
Omega” z Apokalipsy
św. Jana. Stąd też widoczne są w otwartej
Ewangelii greckie litery „alfa” i „omega”
będące pierwszą i
ostatnią literą alfabetu. Zwykle Ewangelia
jest zamknięta (ma
to uzasadnienie teologiczne, ponieważ
dopiero w dniu Sądu
Księga Życia zostanie
otwarta i wszystko się
objawi) ale od XVII
wieku łamano ten kanon, kiedy to podobnie jak w naszym przedstawieniu, malowano
otwarte Pismo Święte.
Na koniec warto omówić również otaczające
Chrystusa litery. Zwykle są one pisane w wersji: IC XC.
W przypadku naszego obrazu znaczenie liter
jest następujące: ΙHΣ ΧΣ – pierwsza, druga i
ostatnia litera greckiego ΙΗΣΟΥΣ (Jezus) oraz
pierwsza i ostatnia litera greckiego ΧΡΙΣΤΟΣ
(Chrystus). Z czasem litera Σ ulegała „latynizacji” i zapisywano ją jako „S”, stąd mogą
występować różne odmiany napisu.
		
			Marcin Błaszczyk

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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