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Chrystus Zwycięża
Możemy się ośmielić kochać życie,

Bo jeden z nas odważył się pokonać śmierć
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MOC SŁOWA
Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskiego
J 20,1-9 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ran-
kiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Mag-

dalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do 
Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego 
Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana 
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. 

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do 
grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do 
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, 
która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, 
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. 
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które 
mówi, że On ma powstać z martwych.

Refleksja niedzielna:
Wiadomo, na czym ma polegać reklama. Re-

klamując trawę, nie wystarczy pokazać kawałek 
zielonego trawnika, ale trzeba tak go przedstawić, 
że ten, kto go ogląda, nie tylko widzi trawę, ale także 
czuje jej zapach, soczystość, delikatność, przyjemny 
chłód,.. Nie tylko widzi morze, ale także czuje, jak 

unoszą go fale, jak przedziwny jest smak morskiej 
wody, wielka czeka go przygoda... Nie tylko widzi 
dzieci, ale słyszy także ich śmiech, czuje ich beztro-
skę, bliskość, zaraźliwą radość... Reklama fascynuje 
scenami z życia: trawa, morze, śmiech... jego uro-
kiem. A życie nie jest nam obojętne. Chcemy w nim 
mieć udział. Chcemy zachować jak najdłużej jego 
szczęśliwe chwile. A jeśli już nie da się ich zatrzymać 
na zawsze, to przynajmniej zachować o nich wspo-
mnienie. Czy jest to jednak możliwe? „Nie zatrzymuj 
Mnie!” Maria Magdalena nagle zobaczyła Jezusa 
i czuje Jego bliskość. Chciałaby Go zatrzymać. Ale 
nie może. Nawet Jezus jej na to nie pozwala. Nie-
stety, my, ludzie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać 
pięknych momentów życia i szczęścia. Przemijają. 
Nieraz w trudnych czasach wystarczą jednak zdję-
cia z dawnych dobrych chwili, a już wraz ze wspo-
mnieniami powracają także dobre uczucia, które są 
wsparciem, budzą otuchę. My, ludzie, potrzebujemy 
znaków, symboli i obrazów pamięci.

O tym wszystkim pamięta także liturgia zmar-
twychwstania Pańskiego. Pomyślmy tylko o ogniu 
wielkosobotnim i o paschale, który rozjaśnia mroki 
świątyni. O muzyce i śpiewach... o radosnym Alleluja. 
O wspólnie spożywanym chlebie życia, jakim dzieli 
się z nami Jezus. Z tych znaków, symboli i obrazów 
pamięci wolno czerpać siłę także w trudnym czasie, 
a nie tylko w czasie wielkanocnym. Życzmy sobie, 
żebyśmy również w te Święta Wielkanocne rzeczy-
wiście poczuli życie Jezusa.

                                                          Daniela Schott

Niedziela Miłosierdzia Bożego
J 20,19-31
 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia 
tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Je-
zus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój 
wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. 

A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane”.  Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Di-
dymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy 
Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego 
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nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę”. 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli 
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po-
środku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do 
Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu 
odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu 
Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławie-
ni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 

I wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te 
zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Me-
sjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli 
życie w imię Jego.

Refleksja niedzielna:
Zobaczyć może każdy. Zaufać nie. Zaufanie moż-

na by nazwać sztuką życia. A widzenie rzemiosłem. 
Na te różnice i podobieństwa zwraca naszą uwagę 
Jan ewangelista w dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy 
uczniowie mogli oglądać rany Zmartwychwstałego. 
Wszyscy – oprócz jednego. Akurat go nie było, gdy 
inni mogli na własne oczy zobaczyć, że Ukrzyżowany 
jest też Zmartwychwstałym. To była gorzka pigułka 
dla Tomasza. Też chętnie by zobaczył. Teraz musi 
jedynie ufać. A to nie jest łatwe. Zaufanie jest trud-
ne. Zaufać Bogu jest jeszcze trudniej, przynajmniej 
niekiedy. Tomasz nie może zaznać spokoju...

Wreszcie Jezus ukazuje się jeszcze raz. Ma szczęś-
cie. Wielu go nie ma. Musi czekać i mieć nadzieję. 
Mogą zobaczyć i widzieć tylko oczyma duszy, jeśli 
w ogóle. To wymaga jednak wiele cierpliwości i wy-
trwałości. Ale gdy oczy duszy raz zobaczą, że Bogu 
chodzi tylko o dobro, wtedy nigdy już nie przesta-
je się widzieć. Wtedy nawet jeśli są jeszcze jakieś 
wątpliwości, to jednak nie ma już ciemności. Oczy 
dala wciąż muszą spoglądać na nowo, czy wrażenia 
rzeczywiście odpowiadają temu, co się widzi. Oczom 
duszy wystarczy zobaczyć raz. Wtedy nie tylko widzą, 
ale i wiedzą już na wieki: Bóg jest wierny. Zaufanie 
jest sztuką życia. Kto ją raz posiadł, posiadł ją na 
zawsze.

                                                           Michael Becker

Na Święta 
Wielkiej Nocy 
najlepsze życzenia – 
niech Chrystus utwierdza wiarę, 
umacnia nadzieję i ożywia miłość.
                       Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Niedziela 12 kwietnia 2009 r. 
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
Słowo Boże: Dz 10,�4a.�7-4�; Kol �,1-4 
J �0,1-9

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
13 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz �,14.��-��; Mt �8,8-15

WTOREK WIELKANOCNY 
14 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz �,�6-41; J �0,11-18

ŚRODA WIELKANOCNA 
15 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz �,1-10; Łk �4,1�-�5

CZWARTEK WIELKANOCNY 
16 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz �,11-�6; Łk �4,�5-48

PIĄTEK WIELKANOCNY 
17 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz 4,1-1�; J �1,1-14

SOBOTA WIELKANOCNA 
18 kwietnia  2009 r. 
Słowo Boże: Dz 4,1�-�1; Mk 16,9-15

Niedziela 19 kwietnia 2009 r. 
II WIELKANOCNA, UROCZYSTOŚĆ MI-
ŁOSIERDZIA BOŻEGO
Słowo Boże: Dz 4,��-�5; 1J 5,1-6; J �0,19-�1

PONIEDZIAŁEK 20 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Dz 4,��-�1; J �,1-8

WTOREK 21 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz 4,��-�7; J �,7-15

ŚRODA 22 kwietnia 2009 r. 
Słowo Boże: Dz 5,17-�6; J �,16-�1

CZWARTEK 23 kwietnia 2009 r. 
Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz., 
Patrona Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Dz 1,�-8; Flp 1,�0c-�0; J 1�,�4-�6

PIĄTEK 24 kwietnia 2009 r.
Słowo Boże: Dz 5,�4-4�; J 6,1-15

SOBOTA 25 kwietnia 2009 r. 
Święto św. Marka Ewangelisty
Słowo Boże: 1P 5,5b-14; Mk 16,15-�0
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„Wysławiajmy Chrystusa Pana, który starł śmierć i szatana. Alleluja, alleluja!
Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, wszystkim radość wielką daje. 
Słońce, miesiąc są jaśniejsze, uczcić święto chcą dzisiejsze. Alleluja, alleluja!”
                                                                                                (z otrzymanych życzeń wielkanocnych)

Dzisiaj z głęboką 
wiarą powtarzamy: Chry-
stus zmartwychwstał! 

Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki! 
Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego 
światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, 
nadzieję tam, gdzie czai się rozpacz, i miłość tam, 
gdzie wciąż jeszcze do głosu dochodzi nienawiść. 
Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się 
świadkami Zmartwychwstałego Pana! Ponieśmy 
ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do 
każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem 
i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmar-
twychwstałym w Niebie! 

Jako ludzie wierzący, składamy sobie życzenia, 
aby wiara w obecność zmartwychwstałego Jezusa 

pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego 
wymiarze, zwłaszcza rodzinnym, parafialnym, spo-
łecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo 
potrzebne, kiedy współczesność domaga się od 
nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chry-
stusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na 
głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwo-
ści i miłości można budować lepszą przyszłość. 
Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzy-
my radosnych i pełnych pokoju świąt wielkanoc-
nych, umocnienia łaską Bożą i pod opieką naszej 
Pani Sejneńskiej dzielenia się ze wszystkimi tą 
najważniejszą prawdą naszej wiary, że Chrystus 
zmartwychwstał, że żyje i jest zawsze obecny po-
śród nas. 

Wesołego Alleluja! 

Chrystus zmartwychwstał!

Aš paprašiau Dievo
...atimti mano išdidumą, ir Dievas atsakė man: 
„Ne“. Jis pasakė, kad išdidumas neatimamas. Nuo 
jo atsisakoma.   

Aš paprašiau Dievo išgydyti mano prie lovos 
prikaustytą dukrą, ir Dievas atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, 
kad jos siela amžina, o kūnas vis tiek numirs.

Aš paprašiau Dievo dovanoti man kantrybę, ir Dievas 
atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad kantrybė – išbandymų 
rezultatas. Ji ne dovanojama, užtarnaujama.  

Aš paprašiau Dievo padovanoti man laimę, ir Dievas 
atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad duoda palaiminimą, 
o ar būsiu laimingas, priklauso nuo manęs. 

Aš paprašiau Dievo apsaugoti mane nuo skausmo, ir 
Dievas atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad kančia atitolina 
žmogų nuo gyvenimo rūpesčių ir priartina prie Jo.  

Aš paprašiau Dievo dvasinio augimo, ir Dievas 
atsakė man: „Ne“. Jis pasakė, kad dvasiškai aš turiu pats 
išaugti, o Jis tik apgenės mane, kad priverstų subran-
dinti vaisius.  

Aš paprašiau Dievo padėti man mylėti kitus taip, 
kaip Jis myli mane, ir Dievas atsakė: „Pagaliau tu supratai, 
ko reikia prašyti“.  

Aš paprašiau jėgų, ir Dievas atsiuntė man išbandy-
mus, kad užgrūdintų mane...  

Aš paprašiau išminties, ir Dievas atsiuntė man prob-
lemas, dėl kurių man teko laužyti galvą... 

Aš paprašiau drąsos, ir Dievas atsiuntė man pavojus.  
Aš paprašiau meilės, ir Dievas atsiuntė man laukiančių 
mano pagalbos...  Aš paprašiau gerovės, ir Dievas davė 
man galimybes. 

Poprosiłem Pana Boga 
...ażeby odebrał ode mnie moją zarozumiałość, On 
odpowiedział „Nie”. Tego należy oduczyć się.

Poprosiłem Pana Boga, ażeby ofiarował mi 
cierpliwość, a On odpowiedział, „Nie”, cierpliwość 
to wynik prób. Cierpliwość należy ćwiczyć.

Poprosiłem Pana Boga o szczęście, a On odpo-
wiedział: „Nie”. On daje tylko błogosławieństwo, 
a moje szczęście zależy ode mnie.

Poprosiłem Pana Boga, by uchronił mnie od 
cierpienia, On odpowiedział :  „Nie”.  Ból i cierpienie 
odsuwa człowieka od troski świata doczesnego, by 
mógł przybliżyć się do Boga.

Poprosiłem Pana Boga o duchowy wzrost, a On 
powiedział: „Nie”. Duchowo wzrastać muszę ja sam, 
a On pomoże moim owocom dojrzewać.

Poprosiłem Pana Boga  by pomógł mi kochać 
ludzi tak, jak On kocha mnie. On Odpowiedział:  
„W końcu zrozumiałeś czego należy prosić”.

Poprosiłem Pana Boga  o siłę, a On mi zesłał 
wiele prób, by mnie umocnić..

 Poprosiłem Pana Boga  o mądrość, a On mi ze-
słał problemy, dzięki  którym „łamałem głowę”..

Poprosiłem Pana Boga  o wytrwałość, a On mi 
zesłał nieszczęścia.

Poprosiłem Pana Boga  o miłość, a On dał mi 
ludzi potrzebujących mojej pomocy.

Poprosiłem Pana Boga  o dobro, a On mi dał 
umiejętności., dzięki którym będę miał to o co 
prosiłem.

                                                         (wybrała: Anna)
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Listy do redakcji
Szczęść Boże!!
Nazywam się Anna i jestem Księdza 

parafianką. W minioną niedzielę zachęcał 
Ksiądz do dzielenia się spostrzeżeniami 
i uwagami na temat „Siewcy”. Oto mój głos 
w tej sprawie. Już sama forma pisma za-
chęca do jego lektury!! 

Mały format i ładna szata graficzna to 
te zewnętrzne plusy, natomiast dużo waż-
niejsza jest jego zawartość, jakże trafnie 
dobrana!! Informacje z życia parafii (bar-
dzo szczegółowe) i artykuły dopasowane do 
kalendarza liturgicznego, super;). Bardzo 
pozytywnie   zaskoczył mnie w nowym nu-
merze artykuł w języku litewskim, pięknie!! 
Myślę, że często w naszym Kościele brakuje 
komentarzy podczas eucharystii, jakie zna-
czenia mają poszczególne Jej elementy, co 
oznaczają konkretne symbole, i odpowiedzi 
na to możemy znaleźć właśnie w „Siewcy”. 
Myślę, że wielu parafian bardzo szybko 
przekona się, jeśli jeszcze tego nie zrobiło, 
do czytania „Siewcy”. Ja zanoszę go zawsze 
swojej sąsiadce, która nie chodzi do Kościo-
ła. A już tak całkiem prywatnie, to dziękuję 
Bogu za pojawienie się Księdza w naszej 
Parafii, czuję duchową troskę Proboszcza 
o nasz rozwój duchowy, dziękuję w imieniu 
własnym i innych parafian.

Z poważaniem – Anna

Szanowna Redakcjo 
Pragnę podzielić się swoim odczuciem po 

ostatnich rekolekcjach. Moim zdaniem i nie 
tylko, były one wspaniałe i z przyjemnoś-
cią uczestniczyliśmy w nich dzięki księdzu 
prowadzącemu je Markowi Bednarskiemu. 
To bardzo miły i zdolny młody człowiek, 
który potrafi podbić serca słuchających. 
Wspaniale łączył naukę Kościoła z szarym 
codziennym życiem zwykłych ludzi. Robił 
to z uśmiechem nikogo nie obrażając. Dzię-
kujemy mu i życzymy dalszych sukcesów 
w jego wspaniałej pracy duszpasterskiej. 

                                         Kazimiera

Przychody i rozchody Parafii 
w drugim półroczu 2008 (VII-XII)

Przychody - 186 515 zł
W tym m.in.: taca niedzielna – 56 115; taca 

świąteczna – 14 997; ofiary na okna – �4 100; ofiary 
za opłatki – 9 508; opłaty za pozwolenia na posta-
wienie pomnika na cmentarzu – 1� 1�0; czynsz 
najmu pomieszczeń parafialnych – �0 440; dota-
cja Urzędu Marszałkowskiego na I etap remontu 
wirydarza  klasztoru – �5 000; zbiórka do puszek 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie (dwukrotna) 
– 10 4�7; Caritas Diecezji (świece wigilijne i zbiór-
ka na pomoc Gruzji i Ukrainie) – 4 708; skarbony 
w kościele - � 800;

Wydatki - 212 900 zł
W tym m.in.: 
– koszty funkcjonowania Parafii: energia el. 

– 6 800; śmieci z cmentarza – 18 500; podatek 
(rolny i nieruchomości) - 1 500; sprzątanie w koś-
ciele (środki czystości i sprzęt) � �00; sprzątanie 
chodnika przed kościołem – 580; woda – 4 180; 
biurowe (kancelaria) – 945; 

– sumy przechodnie: m.in. Kuria Ełcka – 1� 5�0; 
przekazane ofiary na pomoc Kościołowi na Wscho-
dzie – 10 500; na Seminarium Duchowne – 4 800; 
Caritas Diecezji – 4 440 (świece wigilijne, znicze, 
przekazana zbiórka na pomoc Gruzji i Ukrainie); 

– remonty i inwestycje: remont wirydarza 
klasztoru i elewacji południowej i zachodniej – 
4� 000; nagłośnienie w Bazylice i tuby przenośne 
– �4 500; wymiana �6 okien w domu parafialnym 
łącznie z obróbką – �8 700; iluminacja bazyliki 
i klasztoru – 10 000; instalacja burzowa przy ple-
banii – � 400; doprowadzenie wody i łazienka 
przy zakrystii – � 570; oświetlenie prezbiterium 
i żarówki – 1 800; kosiarka spalinowa – 1 100; kom-
puteryzacja kancelarii – � 000; 

– inne wydatki, m.in. : dekoracje (banery, pla-
katy) - 8�4; sprzęt liturgiczny, alby (4), komże (�), 
ornaty (5), obrusy ołtarzowe (�) – 6 000; materiały 
duszpasterskie (adwentowe i inne) – 1 876; ko-
munikanty i hostie, wino mszalne – 800; zakup 
opłatków – 1 150;

Saldo na koniec roku �008 wyszło ujemne 
– �6 �85 zł., część brakującej sumy pożyczyłem, 
a wszystko zostało spłacone dzięki ofiarom kolę-
dowym �009 r. W tej chwili długu żadnego nie ma. 
Szczegółowy bilans za drugie półrocze 2008  r. 
jest do wglądu. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, 
którzy w trosce o normalne funkcjonowanie Pa-
rafii i przeprowadzone inwestycje złożyli swoje 
ofiary. 
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S. Teresa Antonietta Frącek, RM 
Postulatorka

BŁOGOSŁAWIONY ARCYBISKUP Z. SZ. FELIŃSKI
1822 – 1895

Bezgranicznie 
ufał Opatrzności Bożej

Zbliżająca się Kanonizacja bł. abp. Felińskiego 
(11 października br.), zapowiedziana przez papieża 
Benedykta XVI podczas publicznego Konsystorza 
w Watykanie – �1 lutego br., skłania do refleksji, do 
zadumy nad głębią jego apostolskiej działalności, 
która czerpała swą żywotność i skuteczność ze 
zjednoczenia z Chrystusem, który był dla niego: 
„Drogą, Prawdą, Życiem”. Współcześni nazywali 
go „chlubą Episkopatu polskiego”, „wiernym sy-
nem Kościoła”, „męczennikiem za sprawę wiary 
i Narodu”.  

Zygmunt Szczęsny Feliński (18��–1895), 
przeszedł do historii jako Arcybiskup Metropolita 
Warszawski, Założyciel zgromadzenia zakonnego 
Sióstr Rodziny Maryi, długoletni wygnaniec w głębi 

Rosji, duszpasterz 
ludu wiejskiego 
w Dźwiniaczce 
na Podolu, pisarz 
ascetyczny i autor 
cennych pamięt-
ników. 

Żył w XIX stu-
leciu, ale swym 
działaniem i myślą 
twórczą wybiegał 
daleko w przy-
szłość. Jego prace 
i nawoływania, 
zmierzające  do 
odrodzenia ducho-
wego i moralnego 
rodziny i Ojczy-
zny pozostawiły 
niezatarte ślady 
w historii narodu 
polskiego i krajów 
sąsiednich. Przez 
swoje życie i dzia-

łalność, związane z 10 krajami Europy, stoi niejako 
na pograniczu Wschodu i Zachodu.

Syn ziemi wołyńskiej. Zygmunt Szczęsny uro-
dził się 1 listopada 18�� r. w Wojutynie, koło Łucka, 
na Wołyniu, jako syn ziemianina Gerarda Felińskie-
go i Ewy z Wendorffów, kobiety wielkiego umy-
słu i serca, patriotki i pisarki, autorki Wspomnień 
z podróży do Syberii i Pamiętników z życia.

Ten syn wygnanki syberyjskiej, wychowany 
w duchu katolickim i patriotycznym domu rodzin-
nego, w atmosferze wpływów epoki romantyzmu, 
wzrastał w okresie zrywów niepodległościowych, 
w latach terroru, rusyfikacji, prześladowania Koś-
cioła i Narodu. Zdobył wysokie wykształcenie: 
matematyczne na Uniwersytecie w Moskwie, hu-
manistyczne w College de France i na Sorbonie 
Paryskiej. Za dewizę swego życia przyjął słowa 
Zygmunta Krasińskiego: „Bo na ziemi być Pola-
kiem, to żyć bosko i szlachetnie”. 

O jego patriotyzmie świadczy udział w powsta-
niu wielkopolskim w okresie Wiosny Ludów (1848), 
a o wielkości ducha przyjaźń z poetą i wieszczem 
narodowym Juliuszem Słowackim.

Jego droga życiowa, rozpoczęta na Wołyniu, 
przeprowadziła go poprzez ziemie polskie, biało-
ruskie, litewskie, rosyjskie, ukraińskie i kraje Europy 
Zachodniej: Anglię, Austrię, Belgię, Prusy, Francję 
i zaprowadziła do bram Seminarium Duchow-
nego w Żytomierzu (1851), a potem do Akade-
mii Duchownej w Petersburgu. Zaprzyjaźniony 
z wybitnymi osobistościami epoki, poświęcił się 
Bogu w stanie kapłańskim, by służąc zbawieniu 
bliźnich, owocniej pracować nad odrodzeniem re-
ligijnym i moralnym Narodu, z wiarą w odzyskanie 
niepodległości Polski, z nadzieją, że „błyśnie dlań 
wolności zorza”.

Ksiądz w Petersburgu. Zygmunt Szczęsny, 
jako kapłan wyświęcony w Petersburgu (1855), 
kapelan i profesor tamtejszej Akademii Duchow-
nej, poświęcił się bez reszty formacji duchowej 
i intelektualnej przyszłych kapłanów. 

Umiłowawszy nade wszystko Boga, Kościół 
i Ojczyznę, otwarty był jednocześnie na potrzeby 
sierot i bezdomnych na obcej ziemi. Natchniony 
duchem miłosierdzia chrześcijańskiego, ufny w 
pomoc Opatrzności Bożej, założył w Petersburgu 
Schronisko dla ubogich rzymskokatolickiego wy-
znania oraz zgromadzenie zakonne żeńskie pod 
nazwą „Rodzina Maryi” (1857).        (cdn)
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Byłam wtedy dzieckiem, ale pamiętam, 
że w tych trudnych latach wygnania, 
utrzymywała nas przy życiu tylko głę-

boka wiara, modlitwa do Matki Boskiej, bła-
ganie o Miłosierdzie Boże i ufność, że Bóg nas 
nie opuści. Byliśmy prześladowani, zabrano 
nam medaliki, krzyżyki, obrazki i wszystko co 
łączyło się z religią. Modliliśmy się w ukryciu 
nocami lub w tajdze. Nie 
wiedziałam wtedy o kul-
cie Bożego Miłosierdzia, 
ale każda modlitwa jest 
Bogu miła.

W 1946 r., wróciliśmy 
do kraju. Jednak zbyt póź-
no, bo dopiero w 1981 r., 
udałam się do Często-
chowy, by podziękować 
Matce Bożej za przetrwa-
nie wygnania, szczęśliwy 
powrót do Polski i wie-
le innych otrzymanych 
łask. Był to mój pierwszy 
udział w pielgrzymce 
i rekolekcjach nauczyciel-
skich – wielkie duchowe 
przeżycie. Wiem, że Mat-
ka Boska Jasnogórska na mnie czekała, czekał 
też Jezus Miłosierny w Dolinie Miłosierdzia. 
Tam po raz pierwszy zobaczyłam obraz „Jezu 
ufam Tobie”, z którego spłynęła na mnie wiel-
ka siła i moc wiary. Zrozumiałam, że to był 
dzień przełomowy w moim życiu. Matka Boża 
zaprowadziła mnie do swego Syna Miłosier-
nego i że tego, co tam przeżyłam, nie mogę 
zagubić w swoim życiu. Co przeżyłam w te 
pięć dni pobytu w Częstochowie nie da się 
opisać. Pozostało to głęboko w moim sercu.

Wróciłam do domu szczęśliwa, umocnio-
na duchowo, z obrazem „Jezu ufam Tobie”, 
który powiesiłam obok obrazu Matki Bożej 

Jasnogórskiej. Potem przez osiem lat Pan Bóg 
pozwolił mi przeżywać co roku, na początku 
wakacji, wielką ucztę duchową w czasie re-
kolekcji na Jasnej Górze i osobistych spotkań 
z Jezusem Miłosiernym w Dolinie Miłosier-
dzia.

Dziś jestem schorowana. Nie mogę już 
pielgrzymować ani nawet jechać do Często-

chowy. Niemniej wspo-
mnienia z tamtych dni są 
w mej pamięci blaskiem, 
który oświetla trudny czas 
choroby, samotności, pło-
mieniem, który podsyca 
moją wiarę i modlitwę.

Te dwa obrazy są 
na poczytnym miejscu 
w moim pokoju. Wpa-
trzona w nie codziennie 
odmawiam koronkę do 
Miłosierdzia Bożego oraz 
uczestniczę w Apelu Jas-
nogórskim i nie wyobra-
żam sobie życia bez tej 
modlitwy. Odmawiam też 
nowennę do Miłosierdzia 
Bożego, czytam Dzienni-

czek s. Faustyny, korzystam z modlitewnika 
Miłosierdzia Bożego, czytam kwartalnik Apo-
stoł Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże 
jest moją ostoją, dopomaga mi odnaleźć 
sens i cel w życiu. Moja przyjaciółka ułożyła 
modlitwę do Jezusa miłosiernego, którą od-
mawiamy razem:

Jezu, ufam Tobie, ufam cały czas. W zdro-
wiu i chorobie, Jezu ufam Tobie. W godzinach 
radości i w godzinach łez Jezu ufam Tobie, 
Tyś mym Panem jest. W chwilach samotno-
ści, kiedy jest mi źle i w chwilach radości nie 
opuszczaj mnie.         

                                    Alicja Tujakowska

Miłosierdzie Boże w moim życiu
Trudno jest mi podziękować Panu Bogu Miłosiernemu za ogromną łaskę, że wielu latach katorgi 
na zesłaniu w lasach archangielskich, a potem na dalekiej Syberii, wróciliśmy szczęśliwie do kraju.
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Zapowiedzi przedślubne:
1. Marcin Moroz, kawaler, 

Sejny, Młynarska 6 i Wioleta Ka-
lesińska, panna, Puńsk, Kraszew-
skiego �.

�. Adam Staśkiewicz, kawaler, Żwikiele 4, 
Parafia Smolany i Diana Zdanowicz, panna, 
Sejny, Cisowa �9.

�. Łukasz Czakis, kawaler, Sejny, Zawadz-
kiego �0/�� i Agnieszka Grycel, panna, Sej-
ny, Wojska Polskiego 11/9.

4. Tomasz Makowski, kawaler, Szlino-
kiemie 18, Parafia Puńsk i Renata Ogórkis, 
panna, Sejny, Wojska Polskiego 60/�8.

5. Jarosław Kochanowski, kawaler, Ol-
sztyn, Polna 4/16, Parafia św. Jakuba i Magda-
lena Jurkiewicz, panna, Radziuszki 1�. 

6. Jarosław Wołukanis, kawaler, Łumbie 5 
i Edyta Kutla, panna, Gromnik, ul. Królowej 
Jadwigi 1, Parafia Gromnik, NMP Królowej.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wia-
rą i roztropnie przygotowali się do zawarcia 
sakramentu małżeństwa.

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

Rodzina 
Kościołem Domowym
Małżonków z kilkuletnim stażem, kilkunasto-

letnim a także poważniejszych Jubilatów pragną-
cych pogłębić duchowość małżeńską, wzmocnić 
wzajemne relacje nadając swemu małżeństwu 
więcej dynamiki zapraszamy na rekolekcje ewan-
gelizacyjne do naszej świątyni w dniach ��-�6 
kwietnia (czwartek-sobota) o godz. 17.�0, a w nie-
dzielę o 11.�0. Drodzy małżonkowie, jeżeli chcecie 
umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość mał-
żeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, 
nawiązać głębszy kontakt z dziećmi, doświadczyć 
życia we wspólnocie – zapraszamy w tych dniach 
do świątyni.  

Sejny 
w Łagiewnickim Sanktuarium
Nasza diecezja została poproszona przez Sank-

tuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, aby 
w poszczególne niedziele maja sprawować Msze 
św. transmitowane przez Telewizję Polską Program 
I o godz. 7.00. Ksiądz Biskup zaproponował więc, 
aby w niedzielę 17 maja nasze Sanktuarium Sej-
neńskie celebrowało i uczestniczyło w tej Mszy św. 
Pragniemy więc w pielgrzymce udać się poprzez 
Jasną Górę, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowi-
ce do Łagiewnik. Wyruszamy w piątek, 15 maja 
i wracamy w niedzielę 17 maja. Planowane są dwa 
noclegi i skromne wyżywienie. Koszt około �50 zł. 
Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 50 zł. Serdecznie 
zapraszamy na wspólną wyprawę.

Kanonizacja 
bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 

Rodziny Maryi błogosławiony Zygmunt Szczęsny 
Feliński będzie kanonizowany, czyli ogłoszony 
świętym 11 października br. w Rzymie. Organi-
zujemy pielgrzymkę autokarową do Rzymu na tę 
uroczystość (9 dni), a korzystając z okazji pragnie-
my nawiedzić także Asyż, San Giovanni Rotondo 
(o. Pio), Lanciano (miejsce cudu eucharystyczne-
go), Loreto. Koszt około 1700 zł. Warto przemyśleć 
i zdecydować. Zapraszamy.

Odeszli do wieczności:
 Stanisława Wichert (l. 87) zm. �5/0�/09
 Marian Gobczyński (l. 68) zm. �8/0�/09
 Kazimierz Koneszko (l. �9) zm. �6/0�/09
 Halina Namiotko (l. 74) zm. 0�/04/09
 Halina Polakowska (l. 77) zm. 0�/04/09

Przez chrzest 
godność 
Dziecka Bożego 
otrzymali:: 1�/04/�009

 Amelia Gałażyn
 Patrycja Chatkowska
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Ogłoszenia duszpasterskie

1. Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja! Niech radość pas-
chalna przepełnia nasze serca i stanie się źródłem miłości i szacunku w rodzinie, w społeczności i dla 
siebie nawzajem.  

2. Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Porządek Mszy Świętych jak w niedzielę 
– nie będzie Mszy św. w Krasnowie. Tradycyjnie tego dnia w naszych kościołach modlimy się i składamy 
ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. Cały tydzień jest świąteczny, bowiem obchodzimy oktawę, czyli osiem dni Zmartwychwstania 
Chrystusa Pana. W miarę swoich możliwości czasowych przyjdźmy w tym tygodniu na Eucharystię, 
by napełniać siebie nadzieją życia i doświadczyć zwycięskiej mocy Zmartwychwstałego Pana. Z uwagi 
na oktawę, w piątek wielkanocny post nie obowiązuje.

4. Niedzielę Miłosierdzia Bożego obchodzimy 19 kwietnia. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 
najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże 
więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni 
paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione 
w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród 
nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Sługi Bożego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu 
ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powie-
rzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego 
miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” 
(Łagiewniki, �00� r.). Przygotowaniem do święta Bożego Miłosierdzia jest codzienna Nowenna, którą 
modlimy się począwszy od Wielkiego Piątku.

5. Czwarta rocznica wyboru Papieża Benedykta XVI przypada 19 kwietnia. Modlitewnie wspie-
rajmy jego posługę w naszych trudnych czasach, zwłaszcza teraz gdy tyle słów przykrych i niesprawied-
liwych oraz fala krytyki spada na Jego głowę. Módlmy się o mocną i niewzruszoną wiarę Namiestnika 
Chrystusowego.

6. Uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i naszej diecezji obcho-
dzić będziemy we czwartek, �� kwietnia. Przy relikwiach naszego Patrona w Ełku, w czasie wieczornego 
nabożeństwa będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę świętego 
Wojciecha na naszej ziemi. Od tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Ale z tej wielkiej łaski wypływają 
także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. 
Jako spadkobiercy świętego Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, 
kiedy się ją poniewiera. 

7. Pasterz naszej diecezji Bp Jerzy Mazur obchodzi swoje imieniny 24 kwietnia. Polecać będzie-
my Jego osobę dobremu Bogu i Matce Bożej Pani naszej Sejneńskiej prosząc o potrzebne łaski i światło 
Ducha Świętego w prowadzeniu ludu Bożego naszej diecezji. Niech Pan Bóg doda sił i wytrwałości 
w przygotowaniu diecezji do Jubileuszu 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona, który przeżywać 
będziemy w czasie uroczystości ogólnopolskich z udziałem Episkopatu Polski i przedstawicieli Ojca 
Świętego. Módlmy się za naszego Pasterza.

8. Serdeczne Bóg zapłać za przykładny i pobożny udział w Drodze Krzyżowej ulicami nasze-
go miasta. Tym, którzy pomogli nam zorganizować to pasyjne nabożeństwo i aktywnie wzięli w nim 
udział niech Bóg wynagrodzi. Bóg zapłać za głębokie i z wiarą przeżywane uczestnictwo w Triduum 
Paschalnym wszystkim Parafianom, a szczególnie Liturgicznej Służbie Ołtarza i opiekunowi ks. Piotrowi, 
Chórowi Parafialnemu i p. Organiście, ks. Radosławowi i klerykowi Januszowi za przygotowanie Grobu 
Pańskiego, Katechetkom za przygotowanie Ciemnicy, s. Barbarze za troskę o wystrój Ołtarzy i szat li-
turgicznych, Kościelnemu i pomocnikowi za przygotowanie wszystkiego do liturgii, obu Paniom Marii 
i Marii za dekoracje kwiatowe, uczestnikom aktywnym procesji i orkiestrze strażackiej za uświetnienie 
liturgii – serdeczne Bóg zapłać.

9. Dzieci klas drugich przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich 
rodziców zapraszam na wspólną Eucharystię w trzecią niedzielę wielkanocną, �6 kwietnia o godz. 15.00. 
Po Mszy św. będzie katecheza dla rodziców. Dzieci przynoszą podpisane „prośby o dopuszczenie do 
przyjęcia sakramentów” otrzymane na ostatnim spotkaniu.
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Intencje mszalne 29.03–11.04 2009 r.

NIEDZIELA, 12 kwietnia 2009 r. UROCZY-
STOŚĆZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
06:00 +Władysław Wasilewski
08:00 w jęz. litewskim: +Jerzy Auruszkiewicz
10:00 +Paweł Żegarski (6 rocz.)
11:�0 Dziękczynna i o błog. Boże w 40 rocz. ślubu 

Jadwigi i Stanisława 
Laskowskich i za całą rodzinę
1�:00 Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Danuta Janiszewska (9 rocz.)

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 13 kwietnia 2009 r.
07:00 +Józef (�8 rocz.) +Aleksandra Jarzębowicz  

i ich rodzice
08:00 +Tomasz Żeladonis (4 rocz.)
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy i ich rodzice
11:�0 +Maria Plesiewicz
1�:00 +Biruta Stoskeliunaite
17:�0 +Aleksander Gober

WTOREK WIELKANOCNY, 14 kwietnia 2009 r.
06:�0  +Michał +Jadwiga +Józef Szczuka
06:�0 +Aniela Pojawis (1 rocz.)
08:00 +Jan Andruszkiewicz (7mc)
08:00 +Stanisław Kap (�1 rocz.)
17:�0 +Józef +Konstanty Misiukanis
17:�0 +Paweł +Piotr Wróblewscy +Katarzyna +Jan

ŚRODA WIELKANOCNA, 15 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Władysława +Jerzy Gromek
06:�0 +Jadwiga +Mirosław Budukiewicz
08:00 (egzekwie)+Zdzisław (1 rocz.)+Jadwiga +Lu-

cjan +Kazimierz Massal 
17:�0 +Jadwiga (10 rocz.) +Stanisław (� rocz.) 

Sulżyńscy
17:�0 +Zygmunt Michalski (11 rocz.) +Józef Bu-

chowski

CZWARTEK WIELKANOCNY, 16 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Marian Kwaterski (9 mc)
06:�0 +Zofia Namiotko (�mc)
08:00 +Robert (1 rocz.)
08:00 +Emilia Paszkiewicz (1 rocz.)
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla Aliny i Józefa 

Ogórkis w �0 rocz. ślubu i dla rodziny
17:�0 +Apolonia Andrulewicz
17:�0 +Robert Jamiołkowski (�0 rocz.)

PIĄTEK WIELKANOCNY, 17 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Dziękczynna za �7 lat pracy i o błog. Boże 

dla Radosława i rodziny

06:�0 +Ireneusz Kluczyński (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Agata +Marcin +Jan Buchowscy
08:00 +Joanna +Józef Jagłowscy +Piotr +Stanisław 

+Aleksandra Czarniewscy
17:�0 +Antoni Bałakier (11 rocz.) +Karol Butkiewicz 

(4 rocz.)
17:�0 +Zofia (6 rocz.) +Stefan Winiewicz

SOBOTA WIELKANOCNA, 18 kwietnia  2009 r.
06:�0 +Anna +Józef +Henryk +Teresa i zm. z rodz. 

Stawińskich
08:00 +Antoni Okulanis (�9 rocz.)
08:00 +Wojciech Domeracki (6 rocz.)
11:00 O błog. Boże dla Nowożeńców Anny i Piotra
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców Elżbiety 

i Kamila
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Pawła, Magdaleny 

i ich rodziców
Szpital g. 15.00: O błog. Boże i zdrowie dla Marii 

Kalinowskiej

NIEDZIELA II WIELKANOCNA, 19 kwietnia 2009 r. 
UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
07:00 +Witold Krejczman (8 rocz.)
08:�0 +Robert Czeszkiewicz (6 mc)
10:00 +Bolesław Krejczman (6 rocz.)
11:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla dostojnych 

Jubilatów Czesławy i Ludwika Krzemińskich 
w 60 rocz. ślubu i dla rodziny

1�:00 +Magdalena +Izydor +Anna Sidor +Antoni 
Jancza

1�:00 Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Ks. Sylwester +Tadeusz i z rodz. Domelów, 

Dziemidów i Marcinkiewiczów

PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Wacław (4� rocz.) +Natalia (1� rocz)
06:�0 +Anna +Stanisław Leszkiewicz
08:00 +Bronisław Jasiewicz
08:00 +Wincenty Pietruszkiewicz (� rocz.)
17:�0 +Kazimiera i z rodz. Adamowicz
17:�0 +Jan Kruza (7 rocz.)
 
WTOREK, 21 kwietnia 2009 r. 
06:�0 +Maria +Aleksander Górscy
06:�0 +Helena Góralska (8 rocz.)
08:00 +Antoni Draugialis (6mc)
08:00 +Leszek Stachurski
17:�0 +Piotr (8 rocz.) i zm. z rodz. Soroków
17:�0 +Grażyna (� rocz.) Romuald Kubaszewscy
17:�0 +Wincenty (�0 rocz.) Aleksandra Rapczyńscy
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Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:�0, 10:00, 11:�0 
(suma), 1�:00 (w jęz. lit.), 17:�0
w dni powszednie – 6:�0, 8:00, 17:�0

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek 
i sobota w godz. 9.00 – 10.�0 i 15.�0 – 17.00

Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i dru-
gi wtorek miesiąca w godzinach 8.�0 – 9.�0  w 
pilnych sprawach tel. 087516�090

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą 
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii 
1 piętro.

Spotkania modlitewnych grup „WIECZER-
NIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uza-
leżnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież 
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wie-
czornej Mszy św. w salce katechetycznej obok 
zakrystii w bazylice.

ŚRODA, 22 kwietnia 2009 r. 
06:�0 +Zofia Wala (10 mc)
06:�0 +dr Jerzy Cichocki
08:00 +Nadzieja (5 rocz.) +Wincenty +Dominik
08:00 +Michalina Krzywicka
17:�0 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:�0 +Janusz Zubowicz (� rocz.)

CZWARTEK, 23 kwietnia 2009 r.
Uroczystość św. Wojciecha
06:�0 O błog. i opiekę Matki Bożej Sejneńskiej dla 

Magdaleny
06:�0 O szczęśliwe zdanie matury dla Damiana 

i błog. Boże dla niego i dla rodziny
08:00 +Gabriela Ludorf (�5 rocz.)
08:00 +Florentyna Orlik
17:�0 +Stanisława Chomicz (� rocz.)
17:�0 +Jerzy +Jerzy Wyżlańscy

PIĄTEK 24 kwietnia 2009 r.
06:�0 +Julia Boraczewska (1 rocz.)
06:00 +Jan Giedź (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Regina +Franciszek Naumowicz
08:00 +Alicja Paszkiewicz (�mc)
17:�0 +Anna +Zygmunt Sawejko
17:�0 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz

SOBOTA 25 kwietnia 2009 r. 
Święto św. Marka Ewangelisty
06:�0 +Michał Szrejbert
08:00 +Stefania Ordowska
08:00 +Weronika (1� rocz.) +Stanisław Marcin-

kiewicz
17:�0 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:�0 +Grzegorz Myszczyński 

HUMOR
W kancelarii parafialnej pojawiła się ko-

bieta, która tonem dość stanowczym popro-
siła o wydanie jej zaświadczenia, że może być 
matką chrzestną. Niestety, ksiądz proboszcz 
nie przejawiał zbytniej ochoty do wręczenia 
jej takiego dokumentu. Argumentował, że 
skoro ktoś do kościoła nie przychodzi, księdza 
po kolędzie nie przyjmuje, ślubu kościelnego 
nie uznaje, to stosownego zaświadczenia ktoś 
taki otrzymać nie może. Niewiasta, ma się 
rozumieć, była odmiennego zdania:

– To są moje prywatne sprawy – mówi-
ła coraz głośniej – i proszę się do tego nie 
wtrącać. Ksiądz robi tylko jakieś nosensow-
ne, biurokratyczne przeszkody. Ja mogę być 
matką chrzestną!

– Oczywiście, proszę pani. Może pani być 
matką chrzestną. Okrętu wojennego!!!! 

Książka 
jest chlebem dla duszy...
Oprócz Biblii, która jest skarbem zawartej 

w niej mądrości, proponuję w czasie jubileu-
szu ku czci Apostoła Pogan sięgnąć po książ-
kę H. Romaniuka i P Cieślika „Rok Świętego 
Pawła. Podróże” Podróże misyjne stanowią 
istotę publicznej działalności św. Pawła. Re-
fleksje o nich mogą być drogowskazami w 
naszych podróżach ku osobistym Damasz-
kom, Atenom, Rzymom. Do książki dołączono 
płytę CD z listami św. Pawła, mapę podróży 
misyjnych oraz kieszonkowy modlitewnik. 
Zamówienie: telefon 094 �7�1160 (lub koń-
cówki 61, 6�)   (Irena)



Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny plac św. Agaty 1, tel: 087516�141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach. Skład komputerowy: Jan Lupo.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.
Druk: Drukarnia „Helios” 16-500 Suwałki ul. Lipowa 41 A tel. 087566780�

Z ŻYCIA PARAFII

Któryś za nas cierpiał rany...
Znowu wyszliśmy na ulice naszego miasta by potwierdzić, że nie jesteś panie sam. Jezus 

Chrystus w dziejowym życiu Kościoła przeżywa ciągle Swoją Drogę Krzyżową. Obraz tej 
drogi jest nieco odmienny od tej na Kalwarię, bo inni ludzie skupiają się na niej. To już nie 
Żydzi – to my Chrystusa odkupieni, wyzwoleni, wychowani – dziś Jego wrogowie lub wierna 
Mu gromadka. 

Z lewej – złorzeczenia, urągania, klątwy, mściwość, razy bezbożnej ręki, uderzenia zbie-
ranych po drodze kamieni, szał nienawiści. Z prawej – chorzy, cisi, sieroty, zrozpaczeni, 
wstępujący w życie i wierzący w odkupienie Krzyża. A wśród nich Jezus  niosący Swój Krzyż 
tak cicho i cierpliwie jak niegdyś, gdy go niósł na kalwarię, aby z niego modlić się za swoich 
krzyżowników. 

Ojcze! Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I dziś wrogowie Chrystusa nie wiedzą, co 
czynią.  (Irena) 


