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Wzywając do nawrócenia i posyłając proroków
pojednania, Bóg pragnie zwyciężyć zło i grzech
miłością i przebaczeniem.

MOC SŁOWA

Niedziela III Wielkiego Postu:
J 2,13-25

Z

bliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni
napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami
bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie
bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał
monety bankierów, a stoły powywracał. Do
tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł:
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca
mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom
Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do
Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec
nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im
taką odpowiedź: „Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o
świątyni swego ciała. Gdy więc
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to
powiedział, i uwierzyli Pismu
i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego,
widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast
nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał
i nie potrzebował niczyjego świadectwa o
człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje
w człowieku.
Refleksja niedzielna:
Wyobraźmy sobie, że idziemy z pielgrzymką
do jakiegoś znanego miejsca pielgrzymkowego. Nagle jakiś młody mężczyzna rzuca się na



stragany z pamiątkami i zaczyna się awanturować. Dalszy ciąg wydarzeń można łatwo przewidzieć. Młody mężczyzna zostaje pochwycony
i jak najszybciej odwieziony przez policję na
posterunek. A jak zareagowali Żydzi na to, co
zrobił Jezus? Zapytali Go:
,,Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz?” Komu z pielgrzymów w ogóle przyszłoby do głowy, żeby owego
młodego mężczyznę zapytać: „Jakim znakiem
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” albo postawić mu jakieś inne podobne
pytanie. To porównanie reakcji być może pozwala nam nieco inaczej – bardziej wyrozumiale – spojrzeć na opowiadanie o zachowaniu
Jezusa, o którym dowiadujemy się z dzisiejszej
Ewangelii.
Nawet jeśli możemy mieć dzisiaj jakieś
wątpliwości, czy wszystko dokładnie tak się
potoczyło, jak zostało opisane,
to jednak wolno nam spokojnie
przyjąć, że Żydzi obecni na placu
świątynnym tak właśnie mogli zareagować na to, co uczynił Jezus.
W tradycji żydowskiej to, co wówczas uczynił Jezus, nie musiało być
odebrane jako coś szokującego, bo
już wcześniej podobnie, to znaczy
w sposób zaskakujący i szokujący,
postępowali prorocy: robili rzeczy
niezwykłe, budzące zainteresowanie, aby przekazać zbawcze orędzie.
Jakie zatem orędzie chciał przekazać Jezus? W odpowiedzi, jakiej Jezus udzielił Żydom,
możemy rozpoznać za-powiedź Jego śmierci
i zmartwychwsta-nia (tak później zrozumieli
Jego słowa uczniowie). Ale może Jezus chciał
też powiedzieć: Sens i treść wiary są ważne!
Świątynia jest znakiem jakiegoś pierwotnego
sensu, który rozmieniony na drobne, zmarniał
i stał się – w imię wiary – towarem kupczenia.
Gdzie dzisiaj dzieje się to z naszą wiarą?
Daniela Schott
SIEWCA

Niedziela IV Wielkiego Postu:

KALENDARZ LITURGICZNY

ezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po
to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto
wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto
nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.
Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do
światła, aby nie potępiono jego uczynków.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się
do światła, aby się okazało, że jego uczynki
są dokonane w Bogu”.

Niedziela 15 marca 2009 r.
III WIELKIEGO POSTU
Słowo Boże: Wj 20,1-17; 1 Kor 1,22-25; J 2,13-25

J 3,14-21

J

Refleksja niedzielna:
Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, aby
moje życie miało jakiś sens? Jak mogę osiągnąć
życie wieczne? A Jezus stale odpowiadał: Ja
jestem drogą. Tylko ja. Tak też było w nocy, gdy
Nikodem rozmawiał z Jezusem. Nikodem pytał
i mówił jak Żyd. Jezus odpowiadał jak Syn Boży.
Rozmowa nie mogła się kleić. Musiało dojść do
nieporozumienia. Bogu dzięki, że dzisiaj wiemy
wszystko lepiej. Znamy Jezusa i historię Kościoła. Wiemy, że życie wieczne jest innym słowem
na sensowne, spełnione życie nie dopiero kiedyś
i gdzieś tam, lecz już teraz i tu. Kto pełni wolę
Boga i słucha słów Syna Bożego, już ma życie
wieczne. Grzechy, które kiedyś oddzielały Boga
i ludzi, zostały raz na zawsze odpuszczone. Nie,
nie tak po prostu, lecz przez gorzką śmierć Jezusa. Krzyż, mówi Jezus do Żyda Nikodema, stanie
się tym, czym był niegdyś wąż na pustyni. Kto
spogląda na krzyż i bierze go sobie do serca,
jest na drodze ocalenia. Kto może zaufać Bogu
nawet wbrew temu, co się wydaje, nigdy nie
zginie.
Michael Becker
Nr 51/2009
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Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera,
kto zaś hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie - 2Kor 9,6

Kto zbierać będzie...
Mamy w ręku wznowione
pismo „Siewca”. W zmienionym formcie
i nowej formule
z pragnieniem,
aby było ono pismem parafialnym formacyjno–informacyjnym wydawanym co dwa
tygodnie i ukazującym wszystko, czym żyje
nasza Wspólnota.
W części formacyjnej pomocne będą myśli związane z niedzielnym Słowem Bożym
żywym i skutecznym, które ma MOC zdolną
przemienić nasze myślenie, dźwignąć z upadku i dać się poprowadzić Duchowi Świętemu.
Codzienne sięganie do Pisma Świętego i życie
na co dzień liturgią Kościoła ułatwi KALENDARZ LITURGICZNY z czytaniami mszalnymi
i wspomnieniem świętych. Dobrze byłoby,
aby Biblia w domu leżała blisko nas, w zasięgu
wzroku i rąk, bo przecież to słowo samego
Boga. Każdy okres Roku Liturgicznego ma
swoją specyfikę przybliżając nam wydarzenia
zbawcze.
Krótkie artykuły, refleksje, przemyślenia
różnych osób duchownych i świeckich, mających niejednokrotnie osobiste odniesienie
niech pomogą w postawieniu wielu pytań
o stan swojej wiary, jej WYMAGANIA wobec
nas, na jej oddziaływanie w życiu, zwłaszcza
jej miejsce w podejmowaniu ważnych decyzji
życiowych. Każdy, kto chciałby się podzielić
się z innymi świadectwem wiary, może to
uczynić na łamach naszego „Siewcy”.

Młodzi są nadzieją Kościoła – tak zawsze
uczył Jan Paweł II. Dlatego Wasz GŁOS, droga
młodzieży liczy się i pragniemy, aby był słyszany. Macie okazję się wypowiedzieć i postawić
pytania was nurtujące o sens życia, o wiarę,
o miłość, o Kościół, jak rozumieć rzeczywistość, w której żyjemy, jak żyć wartościowo
i godnie.
Pragnę jak najszerzej informować naszych Parafian o aktualnych wydarzeniach,
zamierzeniach i planach, a także dzielić radość o udzielonych sakramentach świętych,
rocznicach i jubileuszach. Kronika najważniejszych wydarzeń przypomni i upamiętni czas,
ludzi i miejsce. Mam nadzieję, że „Siewca”
zasieje dobre słowo w sercach wszystkich
należących do Parafii i tych, którzy otwartym
sercem je przyjmą. Niech zasiane kiełkuje,
wzrasta i wyda plon.
ks. Zbigniew Bzdak

Księdzu prałatowi Zbigniewowi Bzdakowi – proboszczowi parafii,
z okazji imienin – serdeczne życzenia: Błogosławieństwa Bożego, mocy
Ducha Świętego, ludzkiej życzliwości oraz zdrowia. Niech Maryja – nasza
Pani Sejneńska – prowadzi księdza po drogach kapłańskiego powołania,
składają członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
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Miłość

aż po krzyż...

T

rwa Wielki Post – czas pokuty, przemiany, nawrócenia. W czasie 40 dni
Wielkiego Postu towarzyszymy Chrystusowi
poszczącemu na pustyni, idziemy za Nim Drogą Krzyżową, rozważamy Jego Mękę i trwamy pod krzyżem na Kalwarii wraz z Matką
Bolesną. Musimy jednak uświadomić sobie,
ze droga do prawdziwej Miłości prowadzi
tylko przez Krzyż i Cierpienie. Życie Jezusa nie
skończyło się z chwilą śmierci na krzyżu bo
przecież po trzech dniach zmartwychwstał.
Tak i my nie możemy załamywać się z powodu
kłopotów i trudności, ale
zawsze żyć nadzieją, że
po wszelkich przeciwnościach przyjdzie pełna radość Zmartwychwstania.
W Krzyżu ukryta jest
Miłość Boga, trzeba odkryć na czym ta Miłość
polega i nauczyć się ją
odczytywać. Co Bóg przez
Krzyż chce do mnie powiedzieć, o czym mnie informuje i do czego zaprasza. Jesteśmy powołani do
wytrwania pod Krzyżem
jak Maryja, i uczenia tego
innych, jeżeli Bóg dopuszcza coś trudnego w moim
życiu i ja przyjmuję z wiarą, to wówczas może
dokonać się moje nawrócenie, wyzwolenie
i zrodzenie do nowego życia – tego uczył nas
sługa Boży Jan Paweł II.
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34) – zaprasza
Jezus. Na pewno nie jest to łatwe, ponieważ
gdy staje się wobec Krzyża, cierpienie może
osłabić, a nawet odebrać nadzieję. Trudno
jest wtedy odczytać sens Krzyża w perspekNr 51/2009

Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje
znak, że dotarła już Dobra Nowina
o zbawieniu człowieka przez Miłość”.
(Jan Paweł II)

tywie Zmartwychwstania. Chrystus cierpi
i kona aż do skończenia świata w biednych,
chorych, opuszczonych i grzesznych. Umiera
także w nas samych cierpiących duchowo
i fizycznie. Oblicze cierpiącego Chrystusa,
samotnego, opuszczonego i ukrzyżowanego
odbija się we wszystkich cierpieniach osób
i wspólnot całego świata.
Jeśli więc jesteśmy nosicielami Krzyża,
nie może w nas zabraknąć Miłości Chrystusowej – to znaczy sposobu niesienia z miłości,
z miłością i dla okazanej
nam miłości Chrystusowej.
Przecież Jezus Chrystus
wziął na swoje ramiona
grzechy i zło całego świata
i przez to zbawił i zbawia
nadal, tak samo ludzie
przeżywając swoje cierpienie w miłości do Boga,
dostępują zbawienia.
W swoim życiu uświadomiłam sobie, ze Krzyż
jest nie tylko wyrazem
miłości do Boga, do człowieka, ale że może się stać
źródłem żywej miłości do
Boga. W pieśni wielkopostnej:„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
w krzyżu miłości nauka...”,
trzeba wiele przeżyć, by to dobrze zrozumieć.
W zjednoczeniu z Krzyżem Chrystusowym ta
bolesna lekcja nie jest ponad siły, jest trudna,
ale do udźwignięcia.
Moc płynąca z ramion Jezusa Chrystusa jest tak wielka, że podtrzymuje każdego
grzesznego człowieka, podnosi i duszę napełnia pokojem i wdzięcznością, bo „kto krzyż
odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu
zadanej”...
Jadwiga



Ks. Radosław Góralski

Post jest wymaganiem!
Dlaczego boimy się wymagań?
No, właśnie!
To pytanie trochę prowokacyjne, które ma
nas skłonić do myślenia, wywołać ferment
albo niepokój serca, bo najbardziej niebezpieczna jest stagnacja. Błogi sen, uśpienie
sumienia i serca poprzestanie na minimum,
przeciętność i marazm. Jest to pewien rodzaj
muru – nasza pycha, twierdza w której na
tronie siedzi kłamstwo i jego ojciec szatan
a on nie lubi relacji miłości do której Bóg nas
nieustannie zaprasza. Jeśli więc to pytanie
nie daje Ci spokoju, to dobrze, to znaczy że
Twoje serce nie jest jeszcze kamieniem, więc
spróbujmy poszukać!
Wielki post to czas łaski wołał o tym Św.
Paweł na samym początku w Środę Popielcową słyszeliśmy „Oto teraz czas upragniony,



oto teraz dzień zbawienia” – więc cóż trzeba
się tylko lub aż tym przejąć i z orężem w ręku
którym są modlitwa i post uwierzyć że przeciętność nie jest dla mnie więc trzeba z nią
skończyć i uwierzyć Bogu, bo Jego właśnie
najbardziej rani nasza niewiara, niedowiarstwo i kłamstwo. Maski są, ale trzeba je zdejmować, w tym czasie Bóg sam chcę uwolnić
nas z kłamstwa. Tyle Adwentów, tyle Wielkich postów, tyle Dróg krzyżowych, a my?
No właśnie wciąż w tym samym miejscu. Ale
proszę księdza co ja mam zmieniać? Często
to pytanie słyszę i ono mnie przeraża. Boję
się takich ludzi trzeba od nich uciekać. Pycha
zawsze woła że jest dobrze zawsze krzyczy Ja,
i to ja staje się pułapką. „Będziecie jak Bóg”
– tak brzmiały słowa ojca kłamstwa i człowiek
w to uwierzył! Dobrze czy źle? Pytanie retoryczne. Przecież Bóg chcę byśmy z Nim byli
to Jego największe pragnienie ale nie jest to
możliwe bez Niego. Jeśli chcesz z Nim być
to dobra droga, ale pamiętaj że bez Boga
nie dasz rady. Jeśli jego odsuniesz na bok
i będziesz o własnych siłach wspinał się ku
górze prędzej czy później zakręci ci się w
głowie i spadniesz.
Wieża Babel! Staniesz się niewolnikiem
pychy a ona zawsze kłamie. „Jaki jestem
wielki, jaki jestem silny, jak wysoko stoję lub
wszystko czynie dobrze bądź wszystko czynię
źle”. Trzeba zrozumieć słowa Św. Franciszka
z Asyżu który modlił się:„Jaki Ty jesteś panie
a jaki ja” – w tym słychać pokorę i to ona się
modli. Stać się cały pokorą jak Św. Filip Nereusz zwany żartobliwie „Nerim” mawiał: „Trzymaj mnie Panie w swojej dłoni i nie puszczaj,
bo gdy mnie wypuścisz to upadnę i rozbiję
sobie głowę”. Wielcy ludzie potrafią być poSIEWCA

korni a wielkości można nauczyć się tylko od
Boga. Jezus Chrystus, cały był Ojca wszystkie
pragnienia w Nim były pokorą, zapomniał
o sobie był w Ojcu – to program naszej drogi.
Umiejmy zaufać, nie budujmy na wielkości,
ale niech nas pociąga to co pokorne. „Panie
moje serce się nie pyszni i oczy moje nie
są wyniosłe” Ps 131.
Stać się pokornym, to ideał ale też wciąż
dla nas zadanie. Zaraz po pysze widzimy na
horyzoncie chciwość – ślepotę która sprawia
że bogiem staje się rzecz, pożądanie, nieujawniona, nieposkromiona żądza posiadanie za
wszelką cenę: „…muszę to mieć” – strasznie
to brzmi. A jednak to właśnie z tej ślepej żądzy rodzą się oszczerstwa, obmowy, a nawet zbrodnie i nienawiść. I w tym wszystkim
człowiek potrafi się tak upodlić, stać niewolnikiem, żałośnie szukającym tego by „mieć
a nie być”. Dziś mało jest ludzi którzy potrafią
stracić, raczej ekonomia staje się modnym
słowem i domeną. Św. Jan Maria Vianney
mawiał: „Gdy dostaję worek pieniędzy to
jest to stypendium od Pana boga dostaję
je po to by oddać je innym”. Niestety nie
potrafimy tak myśleć.
Zachłanność, chęć zysku za wszelką cenę
sprawiają, że człowiek chytry w konsekwencji
będąc często bezczelny – bo chytrość znieczula serce, traci wszystko. „W miarę jedzenia
apetyt rośnie” im więcej ma, tym więcej chce
i nie potrafi dziękować, nie umie być wdzięczny, uważa że wszystko mu się należy – i to
jest powiązanie z pychą. Każdy ma prawo
do własności, każdy ma prawo do marzeń i
pragnień, trzeba zarabiać, bez pieniędzy nie
sposób żyć, trzeba mieć by można żyć.
Ale wolność – no właśnie na ile jestem
uzależniony od posiadania, na ile jestem
człowiekiem wolnym? „Mam bo mam, nie
mam – cóż trudno” – taka wewnętrzna wolność, daje nam radość a zniewolenie czyni
zgnuśniałymi, niezadowolonymi, pływającymi w pretensjach, zdolnymi za „złotówkę
wydłubać komuś oczy”. (Często spotykam
się w Sejnach z pytaniem: „ile kosztuje msza
Święta” – przeraża mnie człowiek, który chce
„kupić Boga” i wylicza ile On kosztuje!). To
prawdziwa tragedia zamiast żyć – kupczyć,
zamiast radować się – zazdrościć, zamiast
kochać Boga – targować. Chroń nas Panie
od chciwości!
Nr 51/2009

ROK ŚW. PAWŁA

Piszę do Was
listy...
Pisanie listów przez św.
Pawła było
jego wewnętrzną potrzebą,
ale i koniecznością. Apostoł był wciąż
w podróżach.
Nawróceni z judaizmu czy ochrzczeni
poganie głosili czasem nauki niezgodne
z nauczaniem Pawła. Powstawały rozłamy.
Paweł pisał wtedy listy. List jest gatunkiem
literackim, w którym oprócz obowiązującego wstępu, który jest pozdrowieniem, zakończenia, które jest pożegnaniem, Paweł
mógł adresatom wyjaśniać nurtujące ich
problemy. Są listy trudne, dogmatyczne,
zasadnicze, które są wykładem, traktatem
naukowym z postawioną tezą, uzasadnieniem i wnioskiem. Takimi są listy do Rzymian, do Koryntian, do Galatów. Wśród
tych dogmatycznych listów są listy pisane
z więzienia – więzienne. To listy do Efezjan,
Tesaloniczan, Kolosan, Filipian. Wśród
listów Pawłowych jest kilka listów zwanych pasterskimi. Listy te pisze do swoich
uczniów, których wyświęcił na biskupów.
W listach poucza adresatów i daje wiele
wskazówek do młodych gmin chrześcijańskich o dobrych zwyczajach, obyczajach,
które winny cechować postępowanie i zachowanie chrześcijan. W listach tych widać
nie tylko wiedzę, ale i skalę emocji Apostoła.
Czasem dziękuje, pochwala, a czasem karci,
upomina i gromi. Jest jeden list bardzo osobisty, ciepły, serdeczny, taki ojcowski – do
Filemona. (Irena)


Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 0875162141
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

W ostatnim czasie...
Przez chrzest godność Dziecka Bożego otrzymali:
11.01.09 Oliwia Wichert
25.01.09 Maria Maksimowicz
15.02.09 Emilia Wicher
i Miłosz Urynowicz
22.02.09 Maria Dembowska
22.03.09 Miłosz Żółtko
i Tymoteusz Zdankiewicz

Zapowiedzi przedślubne:

Romuald Bernecki, kawaler
z Wojtokiemi, Parafia Puńsk i
Alicja Zdanis, panna z Sejn,
Parafia tutejsza.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą i roztropnie przygotowali
się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Odeszli do wieczności:

Mieczysław Buchowski (l. 62) zm. 01/01/09
Ewa Chaber (l. 47) zm. 07/01/09
Józef Fidrych (l. 70) zm. 10/01/09
Kazimiera Ramel (l. 94) zm. 11/01/09
Jan Błaszczak (l. 80) zm. 17/01/09
Halina Ragiel (l. 60) zm. 18/01/09
Anna Marcinkiewicz (l. 89) zm. 19/01/09
Alicja Paszkiewicz (l. 82) zm.27/01/09
Zofia Greblunas (l. 85) zm. 29/01/09
Władysława Czernialis (l. 79) zm. 30/01/09
Magdalena Leonczyk (l. 80) zm. 02/02/09
Wacław Adamowicz (l. 78) zm. 05/02/09
Zofia Namiotko (l. 86)zm. 09/02/09
Janina Racis (l. 82) zm. 14/02/09
Romuald Fajfer (l. 77) zm. 22/02/09
Stanisław Dobuszyński (l. 74) zm. 21/02/09
Julia Leończyk (l. 81) zm. 27/02/09
Barbara Szymańska (l. 54) zm. 03/03/09



Intencje Modlitwy
na marzec
Intencja ogólna:
Aby we wszystkich krajach świata bardziej
ceniono i uznawano rolę kobiet.
Intencja misyjna:
Aby biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy w Chińskiej Republice
Ludowej, w duchu listu skierowanego do
nich przez Papieża Benedykta XVI, starali się
być znakiem i narzędziem jedności, komunii
i pokoju.

Viola Brzezińska

wybitna polska wokalistka młodego pokolenia
pochodząca z Giżycka
i śpiewająca teksty i muzykę chrześcijańską wystąpi
u nas w niedzielę, 22 marca o godz. 18.30.
Będzie to specjalny program wielkopostny
doskonale wprowadzający nas w rekolekcje
wielkopostne. Koncert będzie w naszej Bazylice. Zapraszamy wszystkich bez względu na
wiek. Liczy się młodość ducha.

Klerycy

naszego Seminarium Duchownego w Ełku wystąpią
u nas w Bazylice z programem
przybliżającym nam Misterium Męki Pańskiej w środę,
25 marca na zakończenie naszych rekolekcji o godz. 17.15.
Zaproszeni są wszyscy.
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Połowa Wielkiego Postu. Najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu i ufne zwrócenie się ku Bogu. Potrzeba wiele pokory i silnej
wiary w Boże Miłosierdzie. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne, trwanie w wielkopostnych
postanowieniach oraz udział w nabożeństwach: Drodze Krzyżowej: dla dzieci w środę o 16.00; dla
młodzieży we czwartek o 18.00 i dla wszystkich w piątek o 17.00; Gorzkie Żale w niedzielę: po sumie
z myślą o parafianach z wiosek, a także popołudniu o 17.00 z kazaniem pasyjnym i procesją wewnątrz
świątyni. Uczestniczących w wieczornej Mszy św. prosimy o udział w Gorzkich Żalach i wysłuchanie
kazania pasyjnego, bowiem Msza św. będzie już bez kazania.
2. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła obchodzimy
we czwartek, 19 marca. Podczas Mszy Świętej przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny
będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich
swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku
pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa nie tylko w dniu
Jego święta, Jest On też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach
samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających. Msze
św.: 6.30; 8.00; 10.00; 17.30.
3. Rekolekcje wielkopostne dla wszystkich będą od przyszłej niedzieli, czyli od 22 marca i trwać
będą do środy, 25 marca. Poprowadzi je ks. dr Marek Bednarski, biblista i wikariusz z Suwałk. Zapoznajmy
się dokładnie z programem rekolekcji, zaplanujmy je w naszych zajęciach i módlmy się o owocne ich
przeżycie. Już zacznijmy przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. Przypomnijmy sobie formułę tego sakramentu, zwłaszcza jego zakończenie: na wypowiadaną przez kapłana formułę rozgrzeszenia
odpowiadamy „Amen” i następuje dziękczynienie: kapłan mówi: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”, a my
odpowiadamy: „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”. Kapłan: „Idź w pokoju”, a my: „Bóg zapłać”.
4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy 25 marca, w środę. To dzień zakończenia naszych rekolekcji i od kilku lat obchodzony Dzień Świętości Życia. Jeszcze raz wyraźnie trzeba opowiedzieć
się za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci. Życie jest darem Boga i nikomu nie wolno tego daru
zmarnować, ani go niszczyć: aborcja czy jakiekolwiek przejawy eutanazji są przeciwne niezbywalnemu
prawu każdego człowieka do życia. Pomagajmy, aby każde ludzkie życie było godne.
5. Rocznicę XVII utworzenia naszej Diecezji Ełckiej obchodzimy w środę, 25 marca. Z wdzięcznością wspominamy i modlimy się za pasterzy naszej diecezji: biskupa Wojciecha Ziembę, śp. biskupa
Edwarda Samsela i biskupów Jerzego Mazura, obecnego Pasterza i Romualda Kamińskiego, biskupa
pomocniczego. Wielbimy Boga za kapłanów wyświęconych w naszej diecezji i wszystkich duszpasterzy. Bogu powierzamy wszystkich diecezjan, a więc także każdego z nas i prosimy o opiekę Patronów
naszych: Maryję, Matkę Kościoła, św. Wojciecha i św. Brunona, którego 1000 lat męczeńskiej śmierci
w tym roku obchodzimy, a który to ewangelizował te ziemie i tych ludzi niegdyś tu zamieszkałych. Z ich
rąk otrzymał także śmierć męczeńską – historia sytuuje to miejsce w okolicach Giżycka. Stąd właśnie
tam, na przepięknie położonym wzgórzu nad Jeziorem Niegocin odbędą się główne uroczystości
milenijne 20 i 21 czerwca. W sobotę, 20 czerwca wieczorne spotkanie młodych, a w niedzielę z udziałem Episkopatu Polski i Legata Papieskiego Eucharystia dziękczynna i o błogosławione owoce wiary
naszej za przyczyną św. Brunona, biskupa i męczennika. Chcemy się duchowo przygotować do tych
uroczystości poprzez modlitwę, odpowiednią wiedzę o życiu i pracy misyjnej św. Brunona; staramy się
również o zorganizowanie skromnego sympozjum na Jego temat.
6. Od kilku lat organizowana była Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta, jak wiemy miała ona
miejsce w Wielki Piątek. Proponujemy, aby w tym roku Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przeszła
w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia. Początek o godz. 19.00 w naszej Bazylice. Zapraszamy chętnych do
włączenia się w zorganizowanie tego nabożeństwa.
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Intencje mszalne 15–28.03.2009 r.
Niedziela 15 marca 2009 r. III WIELKIEGO POSTU
07:00 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
08:30 +Ryszard (3 rocz.) +Romuald Bielscy +Albina
Puzynowska (20 rocz.)
10:00 +Jadwiga +Wiktor Burzyccy
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Za Ks.
Proboszcza Zbigniewa o potrzebne łaski w
pracy kapłańskiej
13:00 +Jerzy Auruszkiewicz
17:30 +Andrzej Palewicz (13 rocz.)
13:00 Krasnowo: Za parafian
PONIEDZIAŁEK 16 marca 2009 r.
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
06:30 +Ludwik +Marianna +Stanisław +Henryk
+Kazimiera +Czesław
08:00 +Wincenty i z rodz. Jastrzębskich
08:00 +Zofia (2 rocz.) +Eugeniusz Raudonowicz
i ich rodzice
17:30 +Marian Kwaterski (8mc)
17:30 +Helena Wyżlańska (4 rocz.)
WTOREK 17 marca 2009 r.
06:30 +Aniela Ambrosiewicz
06:30 +Janina Racis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
08:00 +Józef Szulewski i jego rodzice
17:30 O błogo. Boże i zdrowie oraz opiekie MB
Sejneńskiej dla Józefa Biliczewskiego w 40
rocz. urodz.
17:30 +Agata +Franciszek +Franciszek Sidor i z rodz.
ŚRODA 18 marca 2009 r.
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
06:30 +Władysław Wasilewski
08:00 O błogo. Boże i zdrowie oraz opiekie MB
Sejneńskiej dla Józefa
08:00 O błogo. Boże dla Beaty i Józefa i ich dzieci
17:30 +Janina (5 rocz.) +Stefan Wichert
17:30 +Aleksander Milewski (4 rocz.) i z rodziny
CZWARTEK 19 marca 2009 r.
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
06:30 +Robert Czeszkiewicz (5mc)
08:00 +Józef Godlewski +Józef Okulanis
08:00 +Józefa +Józef +Czesława Wowak i z rodziny
10:00 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
17:30 +Magdalena +Izydor +Anna Sidor +Antoni
Jancza
17:30 +Józef Matusiewicz
PIĄTEK 20 marca 2009 r.
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
06:30 Za dusze czyśćcowe i tych, którzy korzystali
z pomocy naszego Caritas
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08:00 +Robert Czeszkiewicz (5mc)
08:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy
17:30 +Józef Popiel i z rodziny Lewkiewicz
17:30 +Antoni +Marian Malinowscy
SOBOTA 21 marca 2009 r.
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Józefy Kamińskiej
w 80 rocz. urodzin i imienin
06:30 +Krystyna +Mieczysław Krywanis
08:00 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
08:00 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Dagmary
i Dawida w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Antoni Draugialis (5 mc)
Niedziela 22 marca 2009 r.
IV WIELKIEGO POSTU - REKOLEKCJE
07:00 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
08:30 +Zofia Wala (9 mc)
10:00 +Franciszek Szczerbiński (7 rocz.)
11:30 O błog. Boże w życiu i gospodarstwie p. Miszkielów
13:00 +Bronisław Żukowski (1 rocz.)
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Anna (7 rocz.) +Eugeniusz (2 rocz.) Michalscy
PONIEDZIAŁEK 23 marca 2009 r. Rekolekcje
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
09:00 +Michał Perwejnis (21 rocz.)
11:00 +Paweł Margiewicz (5 rocz.)
12:30 LT: +Michalina +Józef Makowscy
13:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16:30 O błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi i Mariana
i nawrócenie Stanisława
18:00 +Helena +Józefa Korzenieccy
WTOREK 24 marca 2009 r. Rekolekcje
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
09:00 +Józef Maksimowicz (1 rocz.)
11:00 +Jerzy Szczerbiński (1 rocz.)
12:30 LT: +Jan +Maria Grudzińscy
13:30 +Antoni Gibas (miesiąc po śmierci)
16:30 +Anna +Bronisław Doboszyńscy
18:00 +Franciszek Chraboł
ŚRODA 25 marca 2009 r. Rekolekcje
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
06:30 +Stanisław Dobuszyński (m+c od pogrzebu)
09:00 +Ludwik +Anna Wichert
11:00 +Stefania Ordowska
13:00 Krasnowo: +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
15:00 +Anna +Zygmunt Sawejko
16:30 +Leokadia Łebkowska (1 rocz.)
18:00 +Romuald Fejfer (miesiąc od pogrzebu)
SIEWCA

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 22–25.03.2009 R.
Myśl przewodnia: Otoczmy troską życie

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU
22.03.2009 R.
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
8.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 - Msza św. w języku litewskim
13.00 - Krasnowo: Msza św. z kazaniem
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. (bez kazania)
PONIEDZIAŁEK - 23.03.2009 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
12:30 - Msza św. w języku litewskim
13:30 - Msza św. dla dzieci
16.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
18.00 - Msza św. dla wszystkich

Sakrament pokuty
na pół godziny przed Mszą św.
CZWARTEK 26 marca 2009 r.
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
06:30 +Michał Szrejbert
08:00 +Aniela
08:00 +Józef Andrulewicz (25 rocz.)
17:30 +Władysława Lauda
17:30 +Bernard Makarewicz (9 rocz.)
PIĄTEK 27 marca 2009 r.
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
08:00 +Kazimierz +Weronika +Aniela i z rodz. Rekus i Sikorskich
08:00 +Anna Keller +Józef Martecki
17:30 +Henryk Luto +Aleksander +Wiktor Przeorscy +Marian Stabiński
17:30 +Eugeniusz (7mc) +Stanisław Delniccy
SOBOTA 28 marca 2009 r.
06:30 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
06:30 +Józef Totczyk (25 rocz.)
08:00 +Krystyna Rutkowska (10mc)
08:00 +Józef +Sylwia Matulanis
17:30 Za Ojczyznę, Ojca św. i Radio Maryja
17:30 +Krzysztof Pierożyński
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WTOREK - 24.03.2009 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich.
12:30 - Msza św. w języku litewskim
13:30 - Msza św. dla dzieci
16.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
18.00 - Msza św. dla wszystkich
ŚRODA – 25.03.2009 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
09:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13:00 - KRASNOWO: Msza św. z kazaniem
15:00 - ŻEGARY: Msza św. w jęz. litewskim
15:00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
16.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
18.00 - Msza św. dla wszystkich

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00,
11:30 (suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30
Kancelaria parafialna czynna: wtorek,
piątek i sobota w godz. 8.30 – 10.00
i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godzinach
8.30 – 9.30 w pilnych sprawach tel.
0875163090
Katolicka Poradnia Rodzinna czynna
w każdą środę w godzinach 16.00 –18.00
na plebanii 1 piętro.
Spotkania formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej - pierwszy poniedzialek miesiąca po wieczornej Mszy św.
na plebanii 1 piętro.
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Z ŻYCIA PARAFII

Decyzją Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura nowym proboszczem Parafii Sejneńskiej został mianowany od 1 lipca 2008 roku Ks. Prałat Zbigniew
Bzdak. „Przychodzę do Was z nadzieją, że mnie
przyjmiecie jako Waszego brata i przewodnika
w wierze. Chcę być odpowiedzialny za wszystkich
moich Parafian; i za tych mocnych w wierze i gorliwych, ale także za tych nieco słabszych, a może
poszukujących drogi do Boga; za posługujących
się językiem polskim i litewskim, za dzieci i młodzież, za rodziny i osoby samotne, za biednych i
tych nieco lepiej usytuowanych; jednym słowem
za całą naszą wspólnotę, jaką jest Kościół, do którego należymy od chwili Chrztu, a którego Głową
jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus”.

Sejny leżą na Szlaku Papieskim pieszym, rowerowym, kajakowym, którego początkiem jest
Ełk poprzez Studzieniczną, Mikaszówkę do Wigier.
10 sierpnia 2008 r. dostojni pielgrzymi na Szlaku
Papieskim modlili się w Sejnach: Kardynałowie
J. Glemp, Prymas Polski i S. Dziwisz, Metropolita
Krakowski oraz abp W. Ziemba, Metropolita Warmiński, bp S. Budzik, sekretarz Episkopatu i bp
J. Mazur, Biskup Ełcki.

ISSN 1731-3937

Bazylika Sejneńska jest kolegiatą, przy której
od 83 lat istnieje Kapituła, czyli grono kanoników
mających za zadanie uświetnianie ważnych uroczystości w naszej świątyni. Co roku gromadzą
się w listopadzie pod przewodnictwem Pasterza
Diecezji na Mszy św. za zmarłych kanoników Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej. Wówczas ma także
miejsce uroczyste przyjęcie nowych kanoników,
tzw. Instalacja – zostali mianowani kanonikami
Ks. Jacek Brzóska i Ks. Arkadiusz Pietuszewski.

Roraty 2008 przeżywaliśmy ze św. Pawłem
Apostołem, wszak jest Rok Św. Pawła, poznając
jego życie i jego listy. Była odpowiednia dekoracja
roratnia z mapą podróży Apostoła Narodów. On
dla Chrystusa żył, cierpiał i wszystko uznawał za
śmieci, byleby pozyskać Chrystusa. Dzieci i dorośli
przychodzili codziennie na poranne spotkania
roratnie, by poznać Jezusa i zaprosić Go do swojego życia.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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