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W krzyżu cierpienie, 
w krzyżu zbawienie – w krzyżu miłości nauka
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MOC SŁOWA
Niedziela V Wielkiego Postu 
J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon 
Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Gre-

cy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego 
z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, 

chcemy ujrzeć Jezusa”. 
Filip poszedł i powie-
dział Andrzejowi. Z ko-
lei Andrzej i Filip poszli 
i powiedzieli Jezusowi. 
A Jezus dał im taką odpo-
wiedź: „Nadeszła godzina, 
aby został uwielbiony Syn 
Człowieczy. Zaprawdę, 

zaprawdę powiadani wam: Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nie-
nawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je 
na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech 
idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój 
sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powie-
dzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, 
właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: 
„I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. 

Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” 
Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to 
rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu 
na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się 
sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata 
zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad 
ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 
miał umrzeć.

Refleksja niedzielna
Właściwie Grecy chcieli tylko zobaczyć Jezu-

sa. Ale zamiast jednego prostego „okay” albo „to 
niemożliwe” usłyszeli skomplikowane, teologiczne 
i pełne roszczeń kazania. Czy i oni tak to odebrali? 
Wciąż byli obcymi, w oczach Żydów nie uchodzi-
li za pełnowartościowych wierzących. Do Mistrza 
z Nazaretu nie odważyli się podejść sami. Szukali 
jakichś pośredników, mianowicie uczniów, którzy 
także nosili greckie imiona jak oni. Z nimi można było 
łatwiej porozmawiać niż z ortodoksyjną elitą żydow-
ską. Gdy współcześni „poganie” chcą poznać Jezusa, 

co im mówimy? Czy jesteśmy dla nich pośrednikami, 
gdy ze swoimi pytaniami nie chcą od razu lecieć 
do proboszcza? Ewangelia jednak ostrzega: żądza 
sensacji nie jest na miejscu. Jezus nie jest postacią 
z pierwszych stron kolorowych pism, za którą biega 
się z aparatami i kamerami albo w nadziei uzyskania 
autografu, albo z dzikim okrzykiem „Zrób mi zdjęcie 
z tym wspaniałym facetem”. 

Za sławnym uzdrowicielem, niedostosowanym 
rewolucjonistą, gwiazdą, za którą biegały tłumy, po-
nieważ wskrzesił z grobu Łazarza, kryje się coś więcej. 
Jest tajemnicą dla ludzkich oczu i uszu. Tylko ten, kto 
wierzy, słyszy głos z nieba, pojmuje bezwarunkową 
identyfikację Boga z Uniżonym i Ukrzyżowanym. 
My, współcześni uczniowie Jezusa, możemy innych 
prowadzić do Niego. Ale poznać Go i odkryć Jego 
tajemnicę, która kryje się za fasadą tego, co się nam 
tylko jawi – tego musi dzięki łasce dokonać każdy 
sam osobiście, jeśli chce wzrosnąć w wierze. 

                                               Christina Bramkamp

Niedziela Palmowa
Mk 11,1-10

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Be-
tanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch 

spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, 
która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do 

niej znajdziecie oślę uwią-
zane, na którym jeszcze 
nikt z ludzi nie siedział. 
Odwiążcie je i przypro-
wadźcie tutaj. A gdyby 
was kto pytał, dlaczego to 
robicie, powiedzcie: «Pan 
go potrzebuje i zaraz ode-
śle je tu z powrotem»”. Po-

szli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, 
na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam 
pytali ich: „Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?” 
Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. 
I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa 
i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na 
nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni 
gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go 
poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. 
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. 
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, 
które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”.
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA
Refleksja niedzielna
Podobnie jak starotestamentowi prorocy Jezus 

posługuje się znakiem. l wielu dobrze rozumiało jego 
wymowę. Słali więc płaszcze i gałązki na drodze 
przed Jezusem, ponieważ przypomnieli sobie słowa 
proroka Zachariasza, które nieomylnie wskazywały 
na Niego jako na Mesjasza: „Raduj się wielce, Córo 
Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój 
idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny 
– jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 
9,9). Tłumy witały Jezusa, Króla Pokoju, Mesjasza, 
siedzącego na osiołku, zwierzęciu ubogich, spra-
wiedliwego i pokornego. Pięć dni później wszystko 
się zmieniło. Zamiast: „Hosanna! Błogosławiony Ten, 
który przychodzi w imię Pańskie”, słychać było jedy-
nie: „Ukrzyżuj Go!” 

Ta gwałtowna zmiana nie tylko dowodzi, jak 
łatwo można manipulować bezimiennym tłumem 
i jak szybko można podjudzić go przeciwko każde-
mu, nawet człowiekowi sprawiedliwemu i prawemu. 
Zmiana ta także i przede wszystkim dowodzi, jak 
głęboko w każdym z nas tkwi skłonność do przemocy 
i jak trudno się jej nam całkowicie wyrzec oraz konse-
kwentnie działać i żyć nigdy się do niej nie uciekając. 
Radykalnego wyrzeczenia się przemocy nie możemy 
oczywiście spodziewać się też po innych, zwłaszcza 
wtedy, gdy ku nim kierujemy nasze spojrzenie i od 
nich oczekujemy pomocy. W obliczu konfliktów i wo-
jen, jakie toczą się w naszych czasach, trudno sobie 
wyobrazić większe wyzwanie – i zarazem większą 
nadzieję – niż ten profetyczny znak Jezusa. Byłoby 
zatem fatalnie, gdyby to bezwarunkowe wyrzeczenie 
się przemocy, do którego nas dzisiaj Jezus „zachęca”, 
uszło naszej uwadze pośród ceremonialnego zgieł-
ku związanego z palmowo–osiołkowym folklorem 
dzisiejszej niedzieli. 

                                                            Hans Reithofer

Niedziela 29 marca 2009 r.
V WIELKIEGO POSTU
Słowo Boże: Jr �1,�1-�4; Hbr 5,7-9; J 1�,�0-��

PONIEDZIAŁEK 30 marca 2009 r.
Słowo Boże: Dn 1�,41-6�; J 8,1-11

WTOREK 31 marca 2009 r.
Słowo Boże: Lb �1,4-9; J 8,�1-�0

ŚRODA 1 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Dn �,14-�0.91-9�.95; J 8,�1-4�

CZWARTEK 2 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Rdz 17,�-9; J 8,51-59

PIĄTEK 3 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Jr �0,10-1�; J 10,�1-4�

SOBOTA 4 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Ez �7,�1-�8; J 11,45-57

Niedziela 5 kwietnia 2009 r. 
PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Procesja: Mk 11,1-10; Msza 
św.: Iz 50,4-7; Flp �,6-11; Mk 14,1-15,47

WIELKI PONIEDZIAŁEK 6 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Iz 4�,1-7; J 1�,1-11 

WIELKI WTOREK 7 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 1�,�1-��.�6-�8

WIELKA ŚRODA 8 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Iz 50,4-9a; Mt �6,14-�5 

WIELKI CZWARTEK 9 kwietnia 2009 r.
MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Wj 1�,1-8.11-14; 1 Kor 11,��-
�6; J 1�,1-15

WIELKI PIĄTEK 10 kwietnia 2009 r.
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Słowo Boże: Iz 5�,1�-5�,1�; Hbr 4,14-
16.5,7-9; J 18,1-19,4�

SOBOTA 11 kwietnia 2009 r. 
WIGILIA PASCHALNA
Słowo Boże: Rdz 1.1-�.�; Rdz ��,1-18; Wj 14,15-
15,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Br �,9-15.��-4,4; 
Ez �6,16-17a.18-�8; Rz 6,�-11; Mk 16,1-8

Paschał 
– światło życia

Między Alfą, początkiem,
i Omegą, końcem,
i między Omegą, końcem,
i Alfą, początkiem,
stoi krzyż 
zmartwychwstania
i życia w świetle Boga.

     M. Fõrster 
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Kieno tu rankose?
Beisbolo lazdos vertė mano rankose apie 6 

eurus O beisbolo lazda Marko Mc Guerio rankose 
verta apie 19 mln. eurų. Tai priklauso nuo to kieno 
ji rankose.

Krepšinio kamuolio vertė mano rankose apie 
19 eurų. O krepšinio kamuolio vertė Maiklo Džor-
dano rankose apie �� mln. eurų. Tai priklauso nuo 
to kieno jis rankose.

Teniso raketė mano rankose bevertė. O teniso 
raketė Venus Viljams rankose padarė ją Pasaulio 
čempione. Tai priklauso nuo to kieno ji rankose.

Lazda mano rankose apsaugos mane nuo 
laukinių gyvūnų. O lazda Mozės rankose perskyrė ga-
lingą jurą. Tai priklauso nuo to kieno ji rankose.

Svaidyklė mano rankose tai tik vaikiškas žaislas. 
O svaidyklė Dovydo rankose tai galingas ginklas. 
Tai priklauso nuo to kieno ji rankose.

Dvi žuvys ir penki kepalėliai duonos mano 
rankose tai tik keletas sumuštinių su žuvimi. O dvi 
žuvys ir penki kepalėliai duonos Jėzaus rankose 
pamaitina tūkstančius. Tai priklauso nuo to kieno 
tai rankose.

Vinys mano rankose padės man padaryti 
inkilėli paukščiams. O vinys Jėzaus Kristaus rankose 
atneša išgelbėjimą visam pasauliui. Tai priklauso 
nuo to kieno jie rankose.

Kaip matai priklauso nuo tai kieno tai ranko-
se. Taigi atiduok savo susirūpinimą, savo nerimą, 
savo baimę, savo viltis ir svajones, savo šeimą ir 
tarpusavio santykius į Dievo rankas, kadangi: Tai 
priklauso nuo to kieno tai rankose.

Ši žinia dabar yra tavo rankose. Ką tu da-
rysi? 

                                       (wybrała: Anna)

„Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha”. Łk ��,1

Przygotowanie świąt

Wchodzimy w 
ostatni etap 

przygotowania do 
świąt wielkanocnych. 

Otrzymaliśmy bogatą strawę duchową w re-
kolekcjach wielkopostnych.  Wiele ciekawych 
myśli, sformułowań przydatnych do własnych 
refleksji, zastanowienia się nad stanem swo-
jej wiary. Jaką ma ona siłę w konfrontacji z 
codzienną rzeczywistością, czy jest na tyle 
silną, by ukazać mi właściwy sens zbliżających 
się świąt? 

Nasi Parafianie w niewielkim procencie 
skorzystali z rekolekcji i spowiedzi świętej, 
która otwiera drogę do zaproszenia Chrystusa 
zmartwychwstałego, a więc zwycięskiego do 
swojego życia. Martwi mnie pozostała więk-
szość naszych Parafian, którzy wciąż uważają 
swoją wiarę jako swoistą egzotykę opartą na 
tradycji święconego jajka i wielkanocnego 
śmigusa dyngusa, a nie na prawdzie najważ-
niejszej, że Chrystus umęczony na krzyżu 
i zmartwychwstały jest sensem i statecznym 
celem życia człowieka. Nie będzie przeżycia 
świąt bez Niego, nie ma Wielkanocy bez przy-
jęcia faktu pustego grobu, nie ma wiary bez 

prawdy, że Jezus żyje i jest obecny pośród nas. 
Aby przyjąć tę prawdę, trzeba głębokiego 
przeżycia Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza 
Trzech Dni Paschalnych, najważniejszych 
w całym roku, ważniejszych od pięknych 
i kolorowych świąt Narodzenia Pańskiego, 
ważniejszych od wszystkich innych świąt 
w całym roku. 

Dlaczego one są tak ważne? Ponieważ 
w nich zawiera się istota naszej wiary, sens 
naszego życia i naszej śmierci. Moi drodzy, 
bogata jest liturgia tych dni, i piękna w treści i 
symbolice. Wiadomo, że trzeba poczynić przy-
gotowania zewnętrzne do świąt: posprzątać, 
upiec, zakupić co nieco. Ale i to nie miałoby 
sensu, gdyby zabrakło nas na liturgii w koś-
ciele. Dlatego namawiam Was do wspólnego, 
głębokiego i pobożnego przeżycia czasu Pas-
chy, od Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 
do radosnego poranka wielkanocnego w Nie-
dzielę Zmartwychwstania. 

W te dni niech będzie wiecej modlitwy, 
skupienia i ciszy w tym rozkrzyczanym świe-
cie, a wówczas radosne „Alleluja” zabrzmi 
w naszych ustach z całą mocą. Tego Wam 
i sobie życzę – wasz proboszcz.
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Wielki Post jest dla mnie czasem osobistej 
refleksji, postanowień, których staramy się 
przestrzegać, aby nasze życie stało się lepsze, 
żebyśmy mniej grzeszyli. Ćwiczę swoją silną 
wolę i walczę z pokusami. Jest to dla mnie 
okres wyciszenia i przygotowania do świąt 
Wielkanocnych. Przypomina mi również, że 
Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grze-
chy.  Szczęść Boże. 

                                                       Mariola

Wielki Post jest dla mnie oczekiwaniem na 
powtórne przyjście Pana oraz wspomnieniem 
męki Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dla mnie 
jest to czas przemyśleń i rezygnacji z zabaw. 
Nie wyobrażam sobie przeżywania tego cza-
su bez drogi krzyżowej gdyż myślę że jest to 
obowiązek każdego chrześcijanina. Wiem, że 
gdybym nie uczęszczał na nią to sprawiłbym 
wielki ból Panu Jezusowi. Czas ten jest dla 
mnie wielkim podziękowaniem dla Chrystusa 
za ogromny prezent jaki mi podarował, a jest 
nim otwarta droga do nieba. Szczęść Boże.  

                                                       Konrad

Wielki Post dla mnie i mojej rodziny jest 
szczególnie ważnym okresem. Jako mała 
dziewczynka na lekcji religii słuchałam opo-
wieści o Jezusie, dowiedziałam się o rzeczach 
dotyczących Wielkiego Postu. Z wiekiem 
stawało się to dla coraz ważniejsze. Mama 
tłumaczyła mi o śmierci Jezusa, o grzechach 
i zmartwychwstaniu. Było to dla mnie nie-
zrozumiałe dlaczego Jezus musiał umrzeć. 
Teraz chodzę do kościoła i uczęszczam na 
obrzędy związane z Wielkim Postem. Po wielu 
katechezach i kazaniach zrozumiałam zna-
czenie tych wydarzeń. Wraz z całą rodziną 
przeżywamy ten czas w wielkim skupieniu, 
aby zjednoczyć się z cierpiącym Jezusem 
i dlatego też uczęszczamy na drogę krzy-

żową. Poprzez cotygodniowe przeżywanie 
śmierci Chrystusa coraz bardziej rozumiem 
jak bardzo Chrystus cierpiał i nadal cierpi 
z powodu naszych grzechów. Zastanów się 
przyjacielu jaki wpływ na ciebie ma okres 
Wielkiego Postu.  Szczęść Boże. 

                                                         Sylwia

Wielki Post jest dla mnie wyjątkowym 
okresem. W mojej rodzinie był on zawsze 
ważny. W tym czasie wszyscy staramy się 
skupić i przygotować nasze serca na zmar-
twychwstanie Chrystusa. Osobiście w tym 
czasie staram się ustalić sobie jakiś cel. W tym 
roku moim postanowieniem jest ogranicze-
nie słodyczy i brak korzystania z komputera. 
Wraz z rodziną staram się chodzić na wszyst-
kie drogi krzyżowe do kościoła. Bardzo lubię 
wspólne Msze Święte. W pozostałej części 
roku często chodzimy na różne godziny do 
kościoła, ale w Wielkim Poście każdy stara się 
tak zagospodarować swój czas, aby móc iść 
razem na Eucharystię.  Szczęść Boże. 

                                                      Justyna

Dla mnie Wielki Post jest czasem oczeki-
wań, w którym mam szansę na zmianę swo-
jego postępowania. Mogę wtedy wyrzec się 
niektórych rzeczy, które wpływają negatyw-
nie na moje postępowanie i więcej pracować 
nad swoją silną wolą. Uważam, że każdy w 
tym czasie powinien zwolnić tempo swojego 
życia, wyciszyć się i zmieniać na wzór Jezusa 
Chrystusa.      Szczęść Boże.   

                                                        Agata

Jak młodzież przeżywa Wielki Post

GŁOS MŁODYCH  pod redakcją ks. Piotra
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Którędy droga?

 Ks. Radosław Góralski

Nasze życie naznaczone jest poszukiwaniem. 
Wciąż trzeba pytać, szukać, próbować i nigdy 

nie będziemy do końca zadowoleni. Najbardziej 
trzeba się obawiać nieomylności, ludzie którzy 
twierdzą że zawsze i w każdej sytuacji mają 
rację, są najbardziej niebezpieczni – i o takich 
trzeba się prawdziwie niepokoić. Trud poszuki-
wania, to wyzwanie które jawi się szczególnie 
w Wielkim Poście, jako zadanie „nie bagatela”. 
Jeśli założymy, że nic nam nie brakuje i nic nie 
trzeba zmieniać, to znaczy że przegraliśmy, ani 
kroku już nie postąpimy do przodu. Trud zakłada 
wysiłek, a jak w dzisiejszym świecie mówić o wy-
siłku, skoro wszyscy patrzą by jak najprościej i po 
najmniejszej linii oporu. Wystarczy „kliknąć” bez 
najmniejszego wysiłku, a już otwiera się przed 
tobą cała gama obrazów – łatwy świat. Szkoda 
że nie ma mody na poszukiwanie. Mędrzec, to 
ten kto wskazywał drogę, on chciał by uczeń 
odkrywał, by poszukując dochodził do prawdy, 
ale sam trud oznaczał pewną formę zwycięstwa. 
Kiedy patrzę na piękne dzieło, to oczy moje 
syci widok, podziwiam piękno, udziela mi się 
nie mały zachwyt. Ale to dzieło to prawdziwie 
efekt końcowy, trzeba patrząc na nie, zobaczyć 
bardziej wkład pracy, zobaczyć wysiłek, bo to 
on się składa na obraz dzieła. 

No cóż! nam łatwiej byłoby zbierać triumfy, 
ale zwycięstwa nie odnosi się od ręki. Nie można 
święcić samych triumfów, ale by do nich dojść 
trzeba zasmakować także przegranej. Jan Pa-
weł II nasz wielki Papież mawiał: „Zwycięzcą 
jest ten, kto walczy”, a nie ten kto wygrywa. 
Nasze nastawienie na efekt i to 100 procento-
wy na gubi. Szybko się zniechęcamy, wolimy 
gotowe rozwiązania, lepiej coś kupić, niż wy-
konać, bo po co? Trud, wysiłek itd. To raczej 
nie modne na te czasy. Często spotykam ludzi, 
którzy oczekują gotowych odpowiedzi, mają 
pretensje i zarzucają wierze, że nie jest konkret-
na, że nie daje gotowych rozwiązań, że wciąż 
trzeba się domyślać, poszukiwać – lepiej było 
by zapłacić konkretną cenę i kupić oszlifowany 
– wprost idealny produkt. Niestety! tak nie ma 
– i bardzo dobrze. Chociaż Ewangelia jest kon-
kretnym przesłaniem, to jednak zmusza do po-
szukiwania. Apostołowie którzy słuchali Jezusa, 
wciąż stawali wobec dylematu wyboru. Jezus, 

Mistrz z Nazaretu pokazywał kierunek, ale dawał 
możliwość wyboru. „Czy i wy chcecie odejść?”, 
dramatyczne pytanie, które Jezus kieruje do 
swoich uczniów widząc, jak wielu rezygnuje ze 
słuchania Go. Nie przyjęli nauki o Eucharystii 
– tzw. Mowy Eucharystycznej. „Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a krew moja jest 
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje 
Ciało, będzie żył na wieki”. Ewangelista Jan 
napisze iż echem tych słów będzie częściowe 
odrzucenie: „Trudna jest ta mowa, któż jej może 
słuchać”. Może i ja choć wierzący, trzymam się 
tych słów odrzucenia. Może wiele rzeczy nie 
rozumiem, buntuje się, narzekam, wyrzekam, 
a brakuje by w tym niezrozumieniu, w tej ciem-
ności mojego życia, powiedzieć jak Piotr „Panie 
do kogóż pójdziemy? Ty masz sowa życia 
wiecznego”. Zawsze zachwyca mnie ta odpo-
wiedź serca, ona jest niezwykła. Trzeba jej się 
nauczyć – tak szukać i tak pytać, by słyszeć 
przede wszystkim Boga mówiącego, bliskiego, 
Boga który przychodzi, by podnosić, wybawiać 
ratować. 

Nie można pić zatrutej wody, źródeł jest 
wiele, ale tylko w jednym jest woda żywa, ta 
która przywraca nam na nowo prawdę, życie, 
nadzieje. Czasem jesteśmy jak Ci nierozumni, 
wiemy że coś jest zatrute, ale nie dowierzamy, 
wiemy ale jak pisał ks. Jan Twardowski: „Nie 
wiemy jak wiedzieć należy” – i to jest zatrważa-
jące, że tak łatwo dajemy się nabrać, wystarczy, 
że ktoś głośniej krzyknie i już ma publiczność, 
a niedzielna msza nas nudzi, nie chcemy na 
nią chodzić, lenistwo zalewa nasze serce. Nie 
szukamy, nie wiemy dlatego wolimy grzędę 
niż skrzydła orła, by szybować w przestworzach 
i żyć pięknem Bożej Tajemnicy. 

Wielka szkoda!
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Powrót 
do domu Ojca... 
 W mrokach ponurej zimnej nocy posuwa 

się wolno sylwetka pielgrzyma. Widać, że zgubił 
ślad. Czego szuka? Dokąd dąży? Nagle okropny 
jęk bólu i żalu wyrywa się z jego piersi. Zrywa 
się, chce biec, ale w mrokach nocy nie może 
dostrzec ścieżki, z której zboczył tak dawno. 
Nagle słyszy głos: „Spójrz na mnie. Jestem prze-
wodnikiem . Chodzę po krętych ścieżkach, by 
ratować zabłąkanych. Nie bój się, pójdź za mną”. 
Pielgrzym upada na kolana. Łzy rzęsiste płyną 

po twarzy. Sen. Konfe-
sjonał. Dzięki Ci Boże, 
że rozświetliłeś mroki 
mojej duszy, że przy-
prowadziłeś mnie do 
prawdziwej pokuty, do-
brej i szczerej spowiedzi 
świętej z całego życia. 
Spotkanie z kapłanem 
było szczególne. Dusz-
pasterz dostrzegł i jas-
ną stronę mego życia, 

choć przy konfesjonale był świadkiem moich 
ogromnych słabości. Ponad nimi widział sil-
niejszą łaską nawrócenia i te wszystkie siły w 
duszy mojej, które z najcięższych upadków każą 
mi powstawać, zaczynać na nowo, naprawiać 
... Jeśli ty, drogi Czytelniku żyjesz w nałogach 
i dźwigasz pęta niewoli szatana, nie rozpaczaj. 
Idź na Kalwarię. Spójrz na Zbawiciela świata, 
rozpiętego na drzewie Krzyża i błagaj, a Krew 
Przenajświętsza, spływająca z Przenajdroższych 
Ran Boga-Człowieka, spłynie i na Ciebie. Oczy 
najukochańsze, krwawymi łzami zalane, spojrzą 
na ciebie miłosiernie i dobry Jezus przytuli cię 
do Rany Serca Swego.  (Irena)

Wspomnienie
� kwietnia �005 roku zmarł niezapomnia-

ny papież Jan Paweł II, którego doczesne 
szczątki spoczęły 8 kwietnia w podziemiach 
Bazyliki św. Piotra. Trwa oficjalny proces bea-
tyfikacyjny, z pominięciem 5 letniego okresu 
zwłoki. W modlitwach o wyniesienie na ołta-
rze wsłuchujmy się w jego nauki, niech będą 
drogowskazami w naszym życiu. 

Przesłania i wskazania formułowane i wy-
głaszane przez lata pontyfikatu, są ziarnem 
rzuconym na żyzną glebę, która wyda zdrowe 
owoce. Jan Paweł II był jedną z największych 
postaci XX wieku i wielkim Polakiem. Pozo-
stanie na zawsze w naszych sercach.   

                                        wybrał: Eugeniusz

Popiełuszko
– wolność jest w nas
Na ekrany kin wszedł długo oczekiwany film o 

ks. Jerzym. Wielki, głęboki, bardzo piękny i znako-
mity pod względem artystycznym film.

W środę 1 kwietnia br. w Ośrodku Kultury 
w Sejnach odbędą się 4 seanse filmu: „Popie-
łuszko – wolność jest w nas”. Początek o godz. 
8.00, 11.30, 16.00 i 19.00 

Oto kilka refleksji:
Mam przed oczami zbolałą twarz płaczącego 

kapłana na wiadomość, że jeden z najbliższych 
i szczerze oddanych mu współpracowników podpisał 
współpracę z SB. Mam też w pamięci wzruszający 
obraz pobytu ks. Jerzego w domu rodzinnym. Prze-
czuwał, że to ostatnia wizyta i pożegnanie z rodzi-
cami.  (Janina)

Przeżyłam scenę finalną, jakże rozdzierającą, 
kiedy zmasakrowane, ale żywe jeszcze ciało kapłana 
z przywiązanym kamieniem spada do wody, wrzucone 
z mostu przez morderców, a potem pogrzeb.  (Irena)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  087516�141
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

Intencje Modlitwy 
na kwiecień
Ogólna: 
Aby Pan błogosławił pracy rolników ob-

fitymi plonami i sprawił, że bogatsze naro-
dy będą bardziej wrażliwe na dramat głodu 
w świecie. 

Misyjna: 
Aby chrześcijanie, pracujący na teryto-

riach, gdzie ubodzy, słabi, kobiety i dzieci żyją 
w szczególnie tragicznych warunkach, byli 
znakiem nadziei dzięki odważnemu świade-
ctwu Ewangelii solidarności i miłości. 

Zapowiedzi przedślubne:
Rafał Grzybowski, kawaler 

z Sejn, Parafia tutejsza i Barbara 
Skotnicka, panna z Warszawy, 
Parafia Nawrócenia Św. Pawła 
Apostoła.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą i 
roztropnie przygotowali się do zawarcia sakra-
mentu małżeństwa.

Odeszli do wieczności:
  Stanisław Waboł (l. 85) zm. 09/0�/�009
 Ireneusz Kluczyński (l. 55) zm. 1�/0�/�009
 Jan Giedź (l. 85) zm. 18/0�/�009

Polak nuncjuszem w Kongo i Gabonie
Kapłan diecezji bydgoskiej, ks. Jan Pawłowski został nuncjuszem apostolskim w Re-

publice Kongo (Brazaville) i Gabonie. Ojciec Święty przydzielił mu stolicę tytularną 
w Sejnach oraz godność arcybiskupa.

Ks. Jan Pawłowski ma 48 lat i dotychczas był radcą nuncjatury w Sekcji ds. Relacji 
z Państwami watykańskiego Sekretariatu Stanu. Jest doktorem prawa kanonicznego. Od 
1991 r. pracuje w watykańskiej służbie dyplomatycznej, pełniąc swą posługę w Republice 
Środkowoafrykańskiej, Kongo (Brazaville), Tajlandii, Brazylii, Francji, a także Sekcji ds. Rela-
cji z Państwami watykańskiego Sekretariatu Stanu. Zna wiele języków: włoski, francuski, 
rosyjski, angielski, niemiecki i portugalski.

                                                                                                                                                           st(KAI)/Watykan

Stolica Tytularna
Ojciec Święty mianując biskupa, nadaje tzw. Stolicę Tytularną – jest to związane ze sta-

rożytną praktyką, biskup posiada Katedrę kościół, lub pierwotnie miejsce, z którego naucza. 
Ponieważ Biskupi Diecezjalni – tzw. Ordynariusze, posiadają swoje katedry – kościoły w mia-
stach będących zwykle Stolicą diecezji – tzw. Miasta Biskupie, dlatego inni biskupi, którzy nie 
pełnią urzędu Biskupa Ordynariusza (nie zarządzają Diecezją w sposób bezpośredni) a więc 
biskupi pomocniczy, nuncjusze apostolscy, czy inni pełniące różne funkcje dyplomatyczne czy 
naukowe, otrzymują także jakby swoje katedry, które posiadają raczej wymiar symboliczny, 
honorowy, natomiast nie są związane z tzw. jurysdykcją – czyli formalną władzą wykonywa-
ną. Są to zwykle świątynie – które kiedyś w przeszłości w różnych etapach histori stanowiły 
funkcje katedr, będących centrum historycznie istniejących diecezji.
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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas 

towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą 
miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Skupimy się na 
rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Ża-
lach. Droga Krzyżowa dla dzieci w środę o 16.00; dla młodych – we czwartek o 18.00, a dla wszystkich 
w piątek o 17.00. Gorzkie Żale w niedzielę: po sumie z myślą o parafianach z wiosek, a popołudniu o 17.00 
z kazaniem pasyjnym i procesją eucharystyczną wewnątrz świątyni. Zaproszenie szczególne kierujemy 
zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

2. Wielkopostne odwiedziny chorych i starszych w domach, aby mogli skorzystać z Sakramentu 
Pokuty i Komunii św. będą w pierwszy piątek miesiąca, � kwietnia przed południem. Prosimy o zgła-
szanie adresów tych osób w zakrystii.

3. Cztery lata temu (2 kwietnia 2005) z wielkim bólem żegnaliśmy umierającego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Ciągle pamiętając o nim, odczuwamy wewnętrzną potrzebę podążania jego drogą. Nawet 
jego śmierć była wzruszającą i głęboką katechezą o prawdziwej miłości: Boga do człowieka i człowieka 
do Boga. Przede wszystkim powinniśmy realizować jego duchowy testament i naśladować go w całko-
witym oddaniu się Bogu i braciom. Nie traćmy z oczu tego urzekającego wzoru chrześcijańskiego życia, 
a w Słudze Bożym Janie Pawle II upatrujmy skutecznego orędownika w Niebie na nasze trudne czasy. 
Program tego swoistego „dnia papieskiego”: czwartek, 2 kwietnia – aula JPII w pałacu biskupów 
godz. 17.00 – program przygotowany przez dzieci; natomiast w Bazylice początek wieczoru modlitwy 
i refleksji o g. 19.00: wieczornica, modlitwa adoracyjna o kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II, Msza 
św. i zakończenie apelem ze zniczami na zewnątrz świątyni. 

4. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego 
Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam przeżywanie w pogłębiony 
sposób tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Uroczyste poświęcenie palm przed wej-
ściem do świątyni na Mszy św. o 8.�0, 10.00 i 11.�0. Gromadzimy się zatem przed wejściem do Bazyliki, 
tu wysłuchamy Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, poświęcenie palm i uroczyste wejście na 
pamiątkę wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. 

5. Tegoroczna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 5 kwiet-
nia. Początek o godz. 19.00 w naszej Bazylice. Zapraszamy szkoły, samorządy, formacje mundurowe: 
policję, straż pożarną i graniczną, urzędy, stowarzyszenia, wspólnoty do włączenia się w to swoiste 
nabożeństwo, niesienie krzyża i pomoc organizacyjną.

6. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może 
wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: 
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium 
Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii, to są najważniejsze dni w całym roku liturgicznym, 
a udział w liturgii tych dni jest naszą powinnością, jeśli naprawdę chcemy wejść w bliższe relacje 
z Bogiem. Liturgia tych świętych dni rozpoczynać się będzie o godz. 19.00.

7. W Niedzielę Palmową taca będzie przeznaczona na zakup kwiatów zdobiących Boży Grób 
i naszą świątynię na Święta Wielkanocne. Pragniemy, aby nasza Bazylika godnie wyglądała na te naj-
ważniejsze święta w ciągu roku.

8. Katecheza dla rodziców i chrzestnych dzieci, które przyjmą Chrzest na Wielkanoc będzie 
w środę, 8 kwietnia o godz. 16.45.

9. Narzeczeni przygotowujący się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w tym roku mają obo-
wiązek uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim w formie intensywnych (trzydniowych)  rekolekcji, które 
w naszym dekanacie mają miejsce w Smolanach. Zajęcia z dziedziny psychologii, prawa kanonicznego, 
teologii małżeństwa i rodziny, świadectwa małżonków, wspólne rozmowy narzeczonych, dyskusje, 
a także modlitwa za przyszłych małżonków pozwalają ujrzeć małżeństwo jako autentyczne powołanie 
kobiety i mężczyzny, którego pragnie dla nich Bóg. Przewidziany też jest czas na modlitwę osobistą, 
adorację Najświętszego Sakramentu i sakrament pojednania. Kurs zaczyna się w piątek o godzinie 
1800, a kończy w niedzielę około godziny 1500.  Terminy w tym roku: �4–�6.04; 19–�1.06; 18–�0.09; 
4–6.1�.�009. Wcześniejsze zgłoszenia na tel. 087 5161��8; 5096�5��1.
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Intencje mszalne 29.03–11.04 2009 r.

Niedziela 29 marca 2009 r. V WIELKIEGO POSTU
07:00 +Tadeusz Supranowicz ( greg.)
08:�0 +Mateusz Miszkiel
10:00 +Józefa +Józef Baranowscy
11:�0 Za parafian
1�:00 O błog. Boże dla mieszkańców wsi Klejwy
1�:00 Krasnowo:+Anna Marcinkiewicz
17:�0 +Wacław (10 rocz.) +Lidia Dąbrowscy

PONIEDZIAŁEK 30 marca 2009 r.
06:�0 +Romuald Ludorf
06:�0 +Jan +Magdalena Matulewicz +Antoni +Ka-

tarzyna +Józef Gryguć
08:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Mieczysław Balewicz (6 rocz.)
17:�0 +Tadeusz Supranowicz ( greg. ost.)
17:�0 +Jadwiga Ilczuk

WTOREK 31 marca 2009 r.
06:�0  O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Leontyny Krawczyk
08:00 +Janina Kutyło (�1 rocz.)
08:00 +Elżbieta (�5 rocz.) +Marianna +Weronika 

+Marianna +Jan +Marian Klucznik
17:�0 +Henryk Jurkun (5 rocz.)
17:�0 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin

ŚRODA 1 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Wincenty
06:�0 +Stefania (17 rocz.) +Antoni +Marianna 

Butko
08:00 +Witold Czerlanis (8mc)
08:00 +Stefan Sikorski (5 rocz.)
17:�0 +Apolonia +Władysław +Czesław +Józef 

Moroz
17:�0 +Danuta +Stanisława +Adam Dec

CZWARTEK 2 kwietnia 2009 r. pierwszy miesiąca
06:�0 +Joanna Rapczyńska
06:�0 +Julia Leończyk (miesiąc po śmierci)
08:00 +Władysław Cichanowicz (18 rocz.)
08:00 +Bronisław (�8 rocz.) i zm. z rodz. Zajko
17:�0 +Antoni Skrypko (9 rocz.)
17:�0 +Zofia +Wacław Staśkiel

PIĄTEK 3 kwietnia 2009 r. pierwszy miesiąca
06:�0 +Stanisław (�0 rocz.) +Zofia Buchowscy
08:00 +Antoni Skrypko (9 rocz.)
16:00 +Witold Koneszko +Franciszek +Anna Wy-

kowscy
17:�0 +Władysława Sznejkowska (4mc)

SOBOTA 4 kwietnia  2009 r. pierwsza miesiąca
06:�0 +Stefan Jodango (rocz.)
08:00 +Władysław Rogowski
08:00 +Kazimierz Basiaga i jego rodzice

17:�0 +Marian (4 rocz.) +Marek +Janusz Kaufman
17:�0 +Saturnin i z rodz. Zagórskich
Szpital: 15:00 +Wacław Adamowicz (� mc)

Niedziela 5 kwietnia 2009 r.
 PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
07:00 +Wiesław Kalwejt (4 mc)
08:�0 +Jadwiga +Franciszek Rybczyńscy i zm. z 

rodziny
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard 

Obuchowscy
11:�0 Za parafian
1�:00 +Weronika Łatwis (6 mc)
1�:00 Krasnowo:
17:�0 +Franciszek +Maria +Zofia Tujakowscy i ich 

rodzice

WIELKI PONIEDZIAŁEK 6 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Helena Luto (1 rocz.)
08:00 +Jan +Weronika +Grażyna Wojlanis
08:00 +Michał Żukowski (9 rocz.) +Józef Auron
17:�0 +Marta Staniewicz
17:�0 +Ryszard Ołów (rocz.)

WIELKI WTOREK 7 kwietnia 2009 r. 
06:�0 +Julianna (7 rocz.) +Antonina +Józef Kimszal
06:�0 +Mariusz Domański (11 rocz.)
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Janina Piotrowska (4 rocz.)
17:�0 +Daniel +Bronisław Lewkowicz
17:�0 +Stanisław +Józef +Jan +Józef z rodz. Teo-

dorowicz

WIELKA ŚRODA 8 kwietnia 2009 r. 
06:�0 +Genowefa +Wacław Letkiewicz i ich rodzice
06:�0 +Józef Linkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna Polgrimas (6mc)
08:00 +Józef Fidrych (�mc)
17:�0 +Gabriela Junczulewicz (� rocz.)
17:�0 +Józef Wołyniec
17:�0 +Helena Koneszko +Wacław +Stanisław

WIELKI CZWARTEK 9 kwietnia 2009 r.
19:00 Za kapłanów
19:00 +Józefa +Józef +Mieczysław Marczewscy
19:00 +Marianna (�� rocz.) i z rodz. Radzewiczów 

i Dulewiczów
19:00 +Ks. Sylwester Domel

WIELKI PIĄTEK 10 kwietnia 2009 r.
19:00 Liturgia Wielkiego Piątku

SOBOTA 11 kwietnia 2009 r. 
WIGILIA PASCHALNA
19:00 +Władysław (4mc) +Antoni Zdancewicz
19:00 +Stanisław Waboł (miesiąc od pogrzebu)



11Nr �/�009

ŚWIĘTE TRZY DNI PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK  – pamiątka ustanowienia 
Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 10.00 w kate-
drze ełckiej wszyscy kapłani diecezji koncelebrują 
z Biskupem Ełckim Mszę Świętą Krzyżma, pod-
czas której pobłogosławione są oleje używane do 
namaszczania chorych i krzyżmo służące do na-
maszczania podczas święceń kapłańskich, chrztu 
i bierzmowania. W czasie tej Mszy kapłani odnowią 
przyrzeczenia kapłańskie. Naszych ministrantów 
i chętną młodzież zachęcamy do wspólnego wy-
jazdu do Ełku – zgłoszenia kierować należy do ks. 
Piotra. Wieczorem o 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 
– dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa 
(tego wieczoru szczególnie módlmy się za kapła-
nów). Rozpoczyna się Triduum Paschalne. Po hym-
nie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i 
organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakra-
ment zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, 
tzw. Ciemnicy, upamiętniającej 
pojmanie w Ogrójcu. Adoracja w 
Ciemnicy – dziękczynienie za dar 
Eucharystii i Kapłaństwa do godz. 
�4.00. Zachęcamy do modlitwy 
adoracyjnej: �1.00-��.00 Wspól-
noty Wieczernikowe; ��.00-��.�0 
Wspólnota Intronizacji Chrystusa 
Króla; ��.�0-��.00 Wspólnota Nie-
ustającego Różańca; ��.00-��.�0 
Akcja Katolicka; ��.�0-�4.00 Mło-
dzież: KSM i Oaza.

WIELKI PIĄTEK – dzień męki 
i śmierci naszego Zbawiciela. W 
tym dniu nie sprawuje się Eucha-
rystii i nie udziela żadnych sakra-
mentów, jest to dzień smutku i 
żałoby, stąd zachowujemy post 
ścisły. Adoracja w Ciemnicy od 7.00 – modlitwę po-
ranną rozpoczniemy od wspólnie śpiewanej Jutrz-
ni, czyli modlitwy Kościoła. Zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy mając od rana czas mogą przyjść 
i w ten sposób rozpocząć ten niezwykły dzień. 
O 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – godzina 
śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, zdroje łask 
płyną wówczas od Boga, warto na ten moment 
zatrzymać się na modlitwę Koronką do Bożego Mi-
łosierdzia, w świątyni będzie wspólnie odmawiana. 
Drogę Krzyżową odprawimy tego dnia o 17.�0, 
a Liturgia Wielkiego Piątku: Słowo Boże, Adoracja 
Krzyża, Komunia Święta i Procesja przeniesienia 
Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu rozpocznie 
się o godz. 19.00. Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu do północy. Zapraszamy do modlitwy ad-
oracyjnej: �1.00-�1.�0 Chór Parafialny; �1.�0-��.00 
Żywy Różaniec; ��.00-��.00 adoracja w języku 

litewskim – prowadzi Szkoła „Żyburis”; ��.00-��.�0 
Młodzież Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych; 
��.�0-�4.00 Młodzież LO. 

WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w Grobie Pańskim – roz-
poczniemy ją o godz. 7.00 modlitwą Kościoła zwa-
ną Jutrznią – zapraszamy chętnych. Jest to czas 
upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, 
nadal obowiązuje więc cisza i zaduma nad śmiercią 
Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post tzw. 
paschalny, powstrzymując się od pokarmów mięs-
nych aż do radosnego poranka wielkanocnego. 
Przed południem zapraszamy na adorację dzieci: 
9.00-9.�0 klasy II; 9.�0-10.00 kl. III; 10.00-10.�0 kl. 
IV; 10.�0-11.00 kl. V; 11.00-11.�0 kl. VI; 11.�0-1�.00 
młodzież gimnazjalna. Poświęcenie pokarmów na 
stół wielkanocny od godz. 1�.00 co pół godziny do 

15.00. W kościele w Żegarach po-
święcenie pokarmów o g. 10.00, a 
w Krasnowie o g. 10.15.  

W sobotni wieczór o godz. 
19.00 rozpoczynamy Wigilię 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Uroczysta i najbogatsza w ciągu 
roku liturgia oznajmi zmartwych-
wstanie Chrystusa. Rozpocznie się 
na zewnątrz świątyni poświęce-
niem ognia, zapaleniem paschału 
i uroczystym wniesieniem światła 
do kościoła. Zabrzmi uroczysty 
śpiew „Exultet” – hymnu pochwal-
nego Chrystusa – Światło Świata. 
Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna 
z poświęceniem wody i odnowie-
niem przyrzeczeń Chrztu, Liturgia 
Eucharystii to dalsze elementy 

Wigilii Paschalnej. Aby całe Święte Truduum Pas-
chalne otrzymało uroczystą oprawę, zachęcamy 
do licznego udziału wszystkich Parafian. Należy na 
liturgię przynieść świece i naczynie na wodę świę-
coną. Po liturgii Wigilii Paschalnej nie będzie już 
adoracji nocnej, trzeba bowiem posprzątać kościół 
i przygotować do porannej rezurekcji. Uroczystą 
Mszę Świętą Zmartwychwstania rozpoczniemy 
procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Bazylika bę-
dzie otwarta od g. 5.00. Uczestników aktywnych 
procesji: sztandary, chorągwie, feretrony trzeba 
przygotować wcześniej. Dziewczynki zaprasza-
my do sypania kwiatów, młodzież do niesienia 
poduszek i wstążek. Liczymy na obecność naszej 
orkiestry. Porządek dalszy Mszy św. w niedzielę: 
godz. 8.00 – w języku litewskim, 10.00  - z Sakra-
mentem Chrztu Świętego, 11.�0 i 17.�0. 
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Z ŻYCIA PARAFII

W niedzielę 9 listopada �008 r. gościliśmy w na-
szej Parafii najdostojniejszych Pasterzy Kościoła 
– Jego Eminencję Jozuasa Kardynała Backisa, Me-
tropolitę Wileńskiego i Jego Ekscelencję Biskupa 
Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego. Ksiądz Kardynał 
przebywał na Sejneńszczyźnie na zaproszenie na-
szych braci Litwinów, aby modlić się, głosić słowo 
Boże, umacniając wiarę swoich rodaków i naszą. 
O godz. 11.�0 sumę celebrował Pasterz naszej 
diecezji Biskup Jerzy, a Kardynał Backis podzielił się 
słowem Bożym. O godz. 1�.00 była Msza św. w ję-
zyku litewskim, której przewodniczył Metropolita 
Wileński, a słowo Boże wygłosił Biskup Ełcki. Wizyta 
była dla nas zaszczytem i nadzieją umocnienia 
wiary i miłości do Kościoła Powszechnego.

Okres Bożego Narodzenia jest radością z prze-
żywania Tajemnicy Wcielenia. Przejawia się to w 
śpiewie naszych pięknych kolęd i pastorałek. Ubo-
gacającym przeżyciem były „Jasełka” przygotowa-
ne i przedstawione przez najmłodszych naszych 
Parafian – przedszkolaków, które pod kierunkiem 
Siostry Barbary ukazały radość i pokój płynące z bet-
lejemskiego żłóbka i przekazały błogosławieństwo 
Bożej Dzieciny na Nowy Rok dla całej Parafii.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej (kl. IV–VI) w Sejnach brali udział w  Diecezjalnym Konkursie Bi-
blijnym: „Czytamy z pamięci Ewangelię św. Łukasza”.  Spośród 18 uczniów laureatami szkolnego etapu 
konkursu zostali:   Emilia Gryguć Vb, Martyna Bućkun Vb, Cyprian Doroszko IVa.

16 kwietnia �009 roku uczniowie będą prezentować się na etapie rejonowym w Suwałkach. Konkurs 
przygotowała katechetka mgr Elżbieta Doroszko.


