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Święty Brunonie
–módl się za nami

MOC SŁOWA
Niedziela
V Wielkanocna – 10.05.2009
J 15,1-8

J

ezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we
Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc
obfitszy. Wy już
jesteście czyści
dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we
Mnie, a Ja w was
trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może
przynosić owocu
sama z siebie, o ile
nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli
we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze
Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w
was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam
się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami”.
Refleksja niedzielna:
Nawet ten, kto nie jest właścicielem winnicy czy
nigdy nie uprawiał winorośli, nie może pozostać
obojętny w obliczu tak zatrważającego obrazu: latorośle, które nie przynoszą owocu, zostają wycięte,
a gdy tylko uschną, wrzucone w ogień. Dokładnie
to samo czeka również mnie i ciebie, jeśli nie przynosimy żadnego owocu! – Czy takie jest przesłanie
dzisiejszej przypowieści o winnicy? Czy tak mamy
odbierać zawartą w niej groźbę?
Byłoby błędem, gdyby tę przypowieść Jezusa
chciało się tak odczytać, żeby pominąć w niej wszystko, czym moglibyśmy się zrazić, co mogłoby nas
znie-chęcić, czym moglibyśmy się zgorszyć. Jezus
nie jest pochlebcą; właśnie chce ,,gorszyć”, ,,prowokować”, „wstrząsać”, ,,budzić ze snu”. A ten, kto już się
zbudził ze snu, słyszy w Jego przypowieści jeszcze



coś zupełnie innego. Naszym przeznaczeniem jest
„przynieść owoc obfity”. Czy pod koniec życia możemy doświadczyć czegoś wspanialszego od świadomości i poczucia, że nasze życie mimo wszystko było
owocne? Że nie tylko tak sobie upłynęło i stopniowo
rozmyło, lecz wydało też coś dobrego i coś zmieniło?
By tak się stało, nie trzeba wiele. Wystarczy, powiada
Jezus, byśmy,, w Nim trwali”, zachowywali Jego słowa, nie pozwolili na zerwanie z Nim więzi. Dlatego
przynoszenie owoców nie jest przywilejem tylko aktywnych i produktywnych członków społeczeństwa
albo Kościoła, lecz obietnicą daną wszystkim – także
„utraconym”, samotnym, słabym, starym. Wszystkim,
którzy trwają w Jezusie; wszystkim, w których trwają
Jego słowa. Jak pociecha.
Hans Reithofer

Niedziela
VI Wielkanocna – 17.05.2009
J 15,9-17

J

ezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w
Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była
i aby radość wasza
była pełna. To jest
moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie
wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co
usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali,
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał,
aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście
się wzajemnie miłowali”.
SIEWCA

Refleksja niedzielna:
„Miłujcie się wzajemnie!” - tak kończy się dzisiejsze czytanie Ewangelii. Nie kończy, dla mnie dopiero
tak się zaczyna. Jezus zleca nam te dwa słowa. Są
Jego testamentem: ,,Miłujcie się wzajemnie!” – ludy
i narody. „Miłujcie się wzajemnie!” – religie i ideologie.
„Miłujcie się wzajemnie!” – pracodawcy i szefowie.
„Miłujcie się wzajemnie!” – chorzy i zdrowi.
„M iłujcie się wzajemnie!” – ubodzy i bogaci.
„Miłujcie się wzajemnie!” – kobiety i mężczyźni.
„Miłujcie się wzajemnie!” – młodzi i starzy.
„Miłujcie się wzajemnie!” – marzyciele i realiści.
„Miłujcie się wzajemnie!” – zwaśnieni i wprowadzający pokój.
„Miłujcie się wzajemnie!”– silni i słabi.
„Miłujcie się wzajemnie!” – potężni i bezbronni.
„Miłujcie się wzajemnie!” – smutni i szczęśliwi.
Niech wszystko, co czynicie, będzie miłością.
W przeciwnym razie – raczej zaniechajcie.
,,Miłujcie się wzajemnie!”– te dwa słowa wyrażają wszystko, co naprawdę liczy się w życiu... a także
poza nim...
Peter Schott ku czci Danieli Schott

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 10 maja
Słowo Boże: Dz 9,26-31; 1 J 3,18-24; J 15,1-8
PONIEDZIAŁEK, 11 maja
Słowo Boże: Dz 14,5-18; J 14,21-26
WTOREK, 12 maja, wsp. św. Nereusza i Achillesa,
męcz. albo wsp. św. Pankracego, męcz.
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-31
ŚRODA, 13 maja, wsp. Najśw. Maryi Panny
Fatimskiej
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8
CZWARTEK, 14 maja, święto św. Macieja
Apostoła
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
PIĄTEK, 15 maja
Słowo Boże: Dz 15,22-31; J 15,12-17
SOBOTA, 16 maja, święto św. Andrzeja Boboli, kapł i męcz., Patrona Polski
Słowo Boże: Ap 12,10-12 lub 1Kor 1,10-13.1718; J 17,20-26
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 17 maja
Słowo Boże: Dz 10,25-26.34-35.44-48; 1J 4,710; J 15,9-17
PONIEDZIAŁEK, 18 maja, wsp. św. Jana I,
papieża i męcz.
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4

Uroczystości Milenijne

Męczeńskiej śmierci św. Brunona
w Diecezji Ełckiej
W Ełku na Placu Jana Pawła II
1 czerwca – Uroczystości jubileuszowe dla dzieci.

W Giżycku na Wzgórzu św. Brunona

20 czerwca (godz. 19.00)- Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży.
21 czerwca (godz. 11.00) - UroczystaMsza św. Jubileuszowa celebrowana pod przewodnictwem
Legata Papieskiego.

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na wspólne obchody jubileuszowe!
Nr 5/2009

WTOREK, 19 maja
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
ŚRODA, 20 maja, wsp. św. Bernardyna ze
Sieny, kapł.
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18,1; J 16,12-15
CZWARTEK, 21 maja, wsp. św. Krzysztofa
Megallanes i Towarzyszy, męcz.
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 22 maja, wsp. św. Rity z Cascia,
dziewicy
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-23
Rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego
SOBOTA, 23 maja
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23-28



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Milenium,

czyli 1000 lat od śmierci św. Brunona

N

asza diecezja ma
szczególny tytuł
świętowania Jubileuszu
św. Brunona, biskupa i
męczennika, gdyż jest
Patronem diecezji, a w Giżycku znajduje się Wzgórze św. Brunona z krzyżem postawionym na rocznicę 900-lecia Jego męczeńskiej śmierci. Wzgórze z
pięknym widokiem na Jezioro Niegocin przygotowuje się w tej chwili na uroczystości jubileuszowe,
ogólnopolskie a nawet międzynarodowe z udziałem całego episkopatu polskiego, ale także wielu
gości z zagranicy. W diecezji trwa mobilizacja wielu
środowisk, aby jak najlepiej przygotować Jubileusz, który przeżywać będziemy 20 i 21 czerwca
br. W sobotę, 20 czerwca będzie popołudniowowieczorne spotkanie młodzieży o charakterze
ewangelizacyjnym i apostolskim – program zapowiada się bardzo ciekawie. W niedzielę, 21 czerwca główne uroczystości na Wzgórzu – Msza św.
dziękczynna za dzieło misyjne św. Brunona, ale

też umocnienie wiary w nas współczesnych, byśmy dzisiaj byli odważnymi świadkami Chrystusa i
ewangelicznej prawdy. Ze wszystkich stron diecezji wybierają się pielgrzymki do Giżycka: są różne
pomysły pielgrzymek oczywiście autokarowych,
ale też rowerowych, a nawet pieszych. Z naszej
Parafii organizujemy pielgrzymki do Giżycka: na
sobotnie spotkanie myśląc o młodych – odpowiedzialni za ten wyjazd są nasi kapłani oraz katechetki: p. Jola Krzywicka, p. Magda Więsławska i p. Jola
Kossa. Oczekujemy, że przynajmniej 3 autokary
naszej młodzieży weźmie udział w tym spotkaniu,
a naprawdę warto. Wyjazd dorosłych naszych Parafian przygotowujemy na niedzielę, 21 czerwca
– również liczymy, że znaczna delegacja naszej
Parafii wybierze się do Giżycka. Pamiętajmy, że
takie uroczystości dają mocną strawę duchową
i wzmacniają siły duchowe. Po pamiętnej wizycie
Papieża w 1999 roku, ta uroczystość jest w dziejach
naszej diecezji najważniejsza. Nie może nas tam
zabraknąć.

Propozycja składu
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Ks. Radosław Góralski
Ks. Piotr Swędrowski
Siostra Barbara Matejkowska
Elżbieta Doroszko, katechetka
Lech Kulesza, prezes Parafialnego Zespołu Caritas
Teresa Witkowska, prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej
Sławomir Kardel, organista
Stanisław Szurc, kościelny
Wiesław Sobolewski, grabarz
Tomasz Łapiński, lekarz
Marianna Karłowicz

Witold Grygucis
Barbara Miszkiel, STonZ
Marek Buchowski, Zaleskie
Władysław Klimasara, Dusznica
Józef Miszkiel, Zaruby
Janczulewicz Aniela, Żegary
Propozycja składu
Parafialnej Rady Ekonomicznej
Krzysztof Bizio, Posejanka
Mirosław Gerwel, Łumbie
Wojciech Kisiel, Zaleskie
Piotr Czernialis, Żegary
Tadeusz Wołyniec, Sejny

SIEWCA

Niech zasiane w sercach słowo kiełkuje, wzrasta i wyda plon...
„Siewcę” wam niesiemy, co serca rozgrzać potrafi.
„Siewcę”, co dwa tygodnie sieje w naszej parafii.
Nie miń „Siewcy” – przynieś znajomym i rodzinie,
a z nim promień słońca do domu ci wpłynie.
Siej i obawy nie miej! Bo z ziaren tych czynów gleba da plon jak trzeba.
Więc pójdzie drogami swymi do ziemi to, co z ziemi, a ku niebu to co z nieba.



SIEWCA

ŚWIĘTY BRUNON BONIFACY
Z KWERFURTU (974 -1009)

Św.

Brunon urodził się w możnej rodzinie grafów w Kwerfurcie (Saksonia).
Otrzymał staranne wykształcenie w szkole
katedralnej w Magdeburgu. Zrezygnował
z kariery politycznej i w 998 roku wstąpił
do opactwa benedyktynów na Awentynie,
w Rzymie, gdzie wcześniej przebywał św.
Wojciech. Tam złożył śluby zakonne i przyjął
imię Bonifacy.
W 1004 roku otrzymał paliusz misyjny
i święcenia biskupie. Wkrótce Papież Sylwester II, przychylając się do prośby Bolesława
Chrobrego, posłał go do Polski. Jednak na
skutek zatargów cesarza Henryka II z Bolesławem Chrobrym chwilowo ta droga została zamknięta. Ten czas został wykorzystany przez
Brunona na misję na Węgrzech i Rusi.
W 1008 roku wyruszył w ostatnią misję
do kraju Jaćwingów, gdzie z 18 towarzyszami poniósł śmierć męczeńską 9 marca 1009
roku. Oddał życie na terenach
pogranicznych Podlasia i Mazur
oraz stał się wielkim patronem
tych ziem.
Tradycja sytuuje miejsce
śmierci na wzgórzu w Giżycku
nazwanym jego imieniem. Na
tym Wzgórzu, w roku 1910,
Ewangelicy wznieśli monumentalny Krzyż ku czci św. Brunona.
Postać św. Brunona jest ściśle
związana z głoszeniem Ewangelii
oraz początkiem Kościoła i państwowości w naszej Ojczyźnie.
Ze względu na historyczny
kontekst misji św. Brunona, jego
postać wpisuje się w dziedzictwo
całego naszego narodu, a także
tworzenie dobrych relacji z sąsiednimi narodami.

Nr 5/2009

MODLITWA PRZED MILENIUM
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO
BRUNONA

Wszechmogący Boże! Stajemy przed Tobą z
dziękczynieniem za dar wiary wysłużony nam
przez Twojego Syna.,
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
a przyniesiony naszym przodkom przez
Świętych Wojciecha i Brunona,
patronów diecezji ełckiej.
Wraz z całym Kościołem w Ojczyźnie
naszej trwamy w dziękczynieniu za
misję Świętego Brunona, kontynuatora
misji Świętego Wojciecha. Przez wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, oraz
Świętego Brunona, Biskupa
i Męczennika, prosimy o umocnienie
wiary w naszych katolickich rodzinach,
w naszej młodzieży i dzieciach.
Otwieramy księgę świętej Ewangelii
i zobowiązujemy się na progu trzeciego
tysiąclecia żyć na co dzień Jej orędziem.
Świadomi własnej słabości prosimy Cię,
Boże, o Twoje miłosierdzie.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie
wieki wieków. Amen.



Łza Matki
Zaczerwienione od bezsenności oczy, twarz
pobladła i owiana smutkiem od zmęczenia. Pochyla się nieustannie nad bielą kołyski. Szeroko
rozwarte niepokojem źrenice śledzą bacznie każdy
głębszy oddech uśpionego dziecka. To Matka.
W nocy zrywa ją z półsnu byle odezwanie
się jego, a w dzień krzyk bez przyczyny – prosty
odruch instynktu – przejmuje ją aż do bólu. Rzuca
najpilniejszą robotę, biegnie, zgina się, utula...
Mdlejąca z wyczerpania – dla niego ma jeszcze zapas sił, śmiertelnie smutna własną niedolą
– uśmiech dla niego znajdzie zawsze.
Upływają miesiące, potem lata. Jej to zadaniem nauczyć je każdego słowa, każdego kroku
i z nieporadnej, bezmyślnej, egoistycznej kreaturki wyrzeźbić długo, cierpliwie inteligentnego
człowieka.
Najpierwsza, niezmordowana i niczym nie
zniechęcona mistrzyni.
Z miłości dla niego stała się naraz encyklopedią wszelkich wiadomości i służebną – na
każde skinienie gotową. Po prostu niewolnica
przykuta – jak do taczki – do dziecięcego wózka.
Dla niego wyrzekła się wszystkiego. Ulubionej lektury, towarzystwa, spacerów i rozrywek.
W nim – małym, rozkrzyczanym, kapryśnym
– zamknęła cały swój świat. I kocha je tak, że
oddała mu swe zdrowie i oddałaby zań życie
i serce własne by wydarła, byle tylko jego uszczęśliwić. A patrząc w dziecięce szklane oczy śni o
jego przyszłości jasnej...
Że ono w szlachetności swej czystsze będzie
niż łza, – o duszy świeżej jak kwiat jaśminu. Że
dotknięcie Bożych rąk stygmatem łaski naznaczy
mu czoło, a życzliwość ludzka naprostuje drogi
życia... I jak girlandę szafirowych chabrów rozpina nad uśpioną główką najbłękitniejsze swe
modlitewne westchnienia, swe prośby o cud
łaski, o Boże czuwanie nieustanne.
Łza prośby do nieba miesza się ze łzą troski.
– Co by dała za to, by ono – wkrótce – było najlepsze z dzieci... i kiedyś – najlepsze z pośród ludzi?!
Szkoła. – Ileż nowych trosk przybyło, nowych ofiar i wyrzeczeń, z jej strony! Rozwój
fizyczny i umysłowy dziecka coraz to inne wysuwa potrzeby materialne i odmienne problemy
narzuca.
Każdy już by się zniechęcił, każdemu opadłyby ręce, ale nie Tobie? – Te spracowane najbardziej – Mamo moja! Twój heroizm nie zna miar,
ni końca. Zapomniałaś o sobie tak dalece, że jakby
przestałaś istnieć. Zmieniłaś się cała w poświęcenie, w uosobienie pracy i ofiary. Dziecięcy gru-



boskórny egotyzm rozrastał
się na Twym
poświęceniu
jak jemioła
p a s o ż y t uj ą ca na rosnącym drzewie.
Z radością
– pamiętasz?
– dawałaś się
wyzyskiwać
przy każdej
sposobności.
,,Ja sama to
zrobię, idź się
bawić” – było
zwykłą Twoją odpowiedzią na nasze niezdecydowanie.
.
A gdyśmy zbyt przeciągnęli strunę nadużyć
i groził już gniew tatusia. – Ty na siebie brałaś
winy nasze. –Tylko Ty jedna na świecie mogłaś
tak czynić,- Mamusiu!
Każdy moment rozłąki był dla Ciebie przeżyciem ciężkim. Niepokojem szarpało się Twe
serce, gdyśmy wychodzili z domu. Ulica, mróz,
wiatr, noc ciemna – to wszystko potęgowało w
Tobie trwogę o nas.
A gdy choroba gorączką rozpaliła nasze skronie – zmartwiała z przerażenia i niestrudzona
w ratowaniu, bez przerwy chyliłaś się nad nami
w nocach niespanych. W oczach Twych, jak
gwiazdy, świeciły wielkie łzy nabrzmiałe gorącem modlitwy błagalnej.
Każda moja radość była radością Twoją
i każdy mój smutek – Twoim cierpieniem po
stokroć.
Na wszystkie ścieżki życia idziesz z nami – te
najbardziej kamieniste, karkołomne i te szare od
pyłu codziennej pospolitości, zapomnienia.
I na weselne – złote od Łaski Bożej, na .których pierwszych kroków Ty uczyłaś. Mamo...
Na jednej z nich wyłącznie Twe serce swemu dziecku nie chce towarzyszyć; na czarnej,
oślizgłej kładce grzechu. Nie idzie już z nim
szlakiem owym. Samotne, zrozpaczone, wylękłe
tłucze się w swej bezradności jak ptaszę o żelazne
pręty klatki.
l płacze najkrwawszymi łzami – łzami kochającej a zawiedzionej boleśnie Matki.
(W. Łakowiczówna
przedruk z „Rycerza Niepokalanej” nr. 4/5 1951)

SIEWCA

Ks. Radosław Góralski

Czas radości!
Czas Życia!
B

ardzo lubię Wielkanoc! To szczególny czas,
kiedy dotyka się jakoś niezwykle wyraźnie
tajemnicy życia. W tym roku duszpasterskim,
który przeżywamy pod hasłem: „otoczmy troską życie” ma to szczególne znaczenie. Boga
próbowano zdefiniować na wiele sposobów.
Św. Augustyn wybitny Ojciec Kościoła, w odpowiedź na pytanie kim jest Bóg? Mawiał, że
łatwiej jest powiedzieć kim nie jest, niż kim jest.
A kiedyś miał odpowiedzieć na jakieś ważne
pytania dotyczące tajemnicy Pana Boga, odpowiadał nie bez dozy przekory: „Gdy mnie nie
pytacie, to wiem! Gdy mnie pytacie, to nie
wiem”. To chyba w pełni pokazuje jak Pan Bóg
wymyka się naszym tylko ludzkim wyobrażeniom, i jak bardzo nie potrafimy Go dogonić.
Istotnym momentem budowania wiary
Apostołów którzy mając w pamięci zgorszenie
krzyża, trwają w lęku, smutku i niepewności,
są tak zwane Chrystofanie. Jest to objawianie
się, lub objawienie Chrystusa, jakby ukazanie.
Kenoza, rozproszenie, lęk, zamknięte drzwi, to
wszystko staje się wymiarem życia uczniów. Oni
wiedzą o śmierci, żyją w poczuciu nie obliczalnej klęski. Przegrana ich Mistrza, staje się ich
przegraną. Jezus zabity, teraz rysuje się na ich
twarzach pytanie: „Co będzie z nami?”. Odpowiedź też narzuca się sama:„To samo co z Nim!”.
A jednak Jezus wkracza w ich lęk, przychodzi
jako Bóg Życia! I to jest niezwykłe poświadczenie, prawdziwa rewolucja, coś czego nigdy
by się nie spodziewali – choć przecież Jezus
o tym mówił, ale nie rozumieli. Ciemności lęku
i niewiary zostają rozproszone.
Jezus przychodzi jako Bóg Życia. Śmierć
zostaje rozbita na drobne kawałki, rozsadzona
od środka. Ma potężną moc, ona pochodzi od
Boga. Nadaje więc życiu nowy sens. Niezwykłe
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spotkania z Niewiastami, z uczniami po zmartwychwstaniu otwierają oczy, przecierają łzy.
Treścią ich życia staje się znów Jezus żywy, ten
który pokonał śmierć. Oni Go widzieli, dotykali
Jego ran, On znów był z nimi jak dawniej.
To doświadczenie Życia, stanie się źródłem nadziei. Nadzieja da im niespotykaną
radość. Człowiek który spotkał Boga, staje się
jego świadkiem pełnym radości. Nie chodzi tu
o tzw. „wesołkowatość” – ale o autentyczną
radość wypływającą z faktu spotkania. Chrześcijaństwo jest religią radości, bo jest religią
spotkania. Jeśli nie odczuwamy radości, trwamy w śmierci. Chrystus pokonał śmierć, ale
my Go nie spotkaliśmy żywego – dziwnym
trafem mijamy się z Nim. Albo przychodzi,
a my Go nie zauważamy. Radość nie ma w nas
miejsca. Beznadzieja, smutek, narzekanie stają
się niestety silniejsze. Wieczne niezadowolenie,
jak my lubimy takie scenariusze. To aż nielogiczne. Gdy jest nam dobrze, to koniecznie musimy
znaleźć jakiś problem, bo za długo nie może być
dobrze. Wszyscy winni – tylko nie my. I w ten
sposób radość oddala się od nas, odchodzi szybkim krokiem. A my? Zostajemy ze smutnym
obliczem. Zostajemy sami z narzekaniem.
To przysłania nam wszystko, zabiera radość.
Widzę często smutnych ludzi. Oni wcale nie
muszą tacy być, naprawdę nie mają powodów.
Ale widzę też ludzi radosnych, którzy potrafią
chwalić Boga swoim może nawet trudnym życiem. Trzeba nam popatrzeć na świętych. Oni
w większości mieli „nieudane” życie, a jednak
potrafili żyć w pełni, spotkali radość prawdziwą, Boga Żywego. Święty Augustyn mawiał w
odniesieniu do świętych: „Jeśli Oni mogli, to
dlaczego nie ja?”. Jeśli oni potrafili żyć pełnią
radości, to dlaczego nie my? Jeśli oni spotkali
Chrystusa, to znaczy że jest to możliwe.
Więc odwagi – nie bójcie się!



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

Zapowiedzi przedślubne:
10-17.05.2009

1. Jan Kiejza, kawaler, Szlinokiemie 45, Puńsk, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny i Elżbieta Jarzębowicz,
panna, Gryszkańce 13.
2. Karol Czeszkiewicz l, kawaler, Poćkuny 13, Berżniki, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Monika Obuchowska, panna, Marynowo 10.
3. Cezary Czarkowski, kawaler, Grudziewszczyzna 1 i Katarzyna Citkowska,
panna, Płaska 113, Parafia Studzieniczna.
4. Wojciech Klimasara, kawaler, Sejny,
Żwirki i Wigury 2 i Joanna Andrzejewska, panna, Suwałki, Kowalskiego 23/7,
Suwałki, Bożego Ciała.
5. Marcin Mazalewski, kawaler, Sejny, Wojska Polskiego 19/21 i Magdalena
Pachucka, panna, Suwałki, Młynarskiego
13/15, Suwałki, Matki Bożej Miłosierdzia.
6. Andrzej Staśkiewicz, kawaler,
Lipniak 9, Becejły, Matki Boskiej Czestochowskiej i Małgorzata Paszkiewicz,
panna, Sejny, Wojska Polskiego 14.
Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą i roztropnie przygotowali się do zawarcia
sakramentu małżeństwa.

Odeszli do wieczności:

Wincenty Maksimowicz (l. 81) zm.
29/04/2009
Antanas Rekus (l. 65) zm. 28/04/2009
Bogusław Kaufman (l. 38) zm. 27/04/2009



Przez chrzest
godność
Dziecka Bożego
otrzymali::

26/04/2009
Marceli Żynda
Milena Klucznik
03/05/2009
Anna Maria Sankowska

Intencje Modlitwy
na maj
Módlmy się, aby młode Kościoły katolickie,
wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły
głosić Ewangelię na całym świecie.
Módlmy się za nas samych, byśmy pamiętali,
że terenem naszego uczestnictwa w powszechnej
misji Kościoła jest nasze powszednie życie – dom,
miejsce pracy, szkoła.

CZYTASZ
I WIĘCEJ WIESZ...
Co naprawdę wiemy o „siedmiu grzechach
głównych” ich znaczeniu. Jaką konkretną pracę
trzeba podjąć, by uwolnić się od owych siedmiu
chorób duszy? To co Ojcowie Kościoła i święci mieli
na ten temat do powiedzenia, nie straciło dziś
na aktualności. Bo czyż przyjemność z dobrego
jedzenia, umiejętność egzekwowania dla siebie
szacunku, współzawodnictwo, nie bywają czasem
równoznaczne z tym, co dawniej nazywano umiarkowaniem w jedzeniu i piciu, gniewem, pychą?
Książka „Siedem grzechów głównych” Daga
Tessore jest praktycznym przewodnikiem, który
pomoże zidentyfikować grzechy główne i rzetelnie
nad sobą popracować. Zamówienie: Fundacja„Nasza Przyszłość” – telefon 094 373 11 60 (61,62).
(Irena)
SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości
Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić, aby przemieniała nas wewnętrznie i czyniła coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość
Nieba. O ileż łatwiej kroczyć po drogach wiary, jeśli idzie się razem z Maryją! Ona zwraca swe miłosierne
oczy ku naszym troskom, strapieniom, wyprasza łaskę rozwiązania trudnych spraw, czego wielokrotnie
już doświadczaliśmy w tylu sytuacjach i na tylu miejscach, do których w tym czasie pielgrzymujemy.
Spróbujmy jak Sługa Boży Jan Paweł II, wielki „maryjny” Papież, zawierzyć Jej całe swoje życie i nie tylko
w maju, ale każdego dnia powtarzać: „Totus Tuus”! Zapraszamy na nabożeństwo majowe w niedzielę
o 17.00, a codziennie w połączeniu z wieczorną Mszą św. o 17.30. W maju słuchamy czytanek na temat
postaci św. Brunona, biskupa i męczennika.
2. W środę, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej – Dzień Fatimski! Matka Boża w swoich
objawieniach trojgu portugalskich pastuszków prosiła o modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla
uproszenia pokoju na świecie – o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Wiemy, jak bardzo orędzie
fatimskie związane jest z naszym narodem. Pamiętajmy o okazywaniu Matce Bożej Fatimskiej wdzięczności za ocalenie życia naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, dziś już Sługi Bożego, po
zamachu 13 maja 1981 roku i za kolejne, piękne lata jego niestrudzonego pontyfikatu. Przypomnijmy,
że pierwsze objawienie w Fatimie miało miejsce dokładnie 13 maja 1917 roku.
3. Święcenia kapłańskie w katedrze ełckiej 16 maja przyjmie 7 diakonów naszego Seminarium
Duchownego. Módlmy się za nich, aby z wiarą i gorliwością służyli ludowi Bożemu naszej diecezji.
4. A w sobotę, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz
jezuicki. Stąd zyskał miano„łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo
okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców
jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu
ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
5. W niedzielę, 17 maja zbiórka przy kościele po Mszach św. na fundusz zakonu kontemplacyjnego
Sióstr Karmelitanek, czyli Ełckiego „Karmelu”.
6. Natomiast taca w niedzielę, 17 maja będzie przeznaczona na organizację uroczystości jubileuszowych związanych z milenium męczeńskiej śmierci św. Brunona w Giżycku, 20-21 czerwca br. Będzie to
wielka i kosztowna, także w sensie materialnym, uroczystość, która zgromadzi Episkopat Polski i z wielu
krajów Europy i świata oraz wielu pielgrzymów z całej Polski, a przede wszystkim z naszej diecezji.
7. Pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik wyruszy 15 maja, w piątek. Pielgrzymi gromadzą się na Mszy św. o godz. 7.00 i po Mszy św. wyjazd do Krakowa. Tam dwa noclegi i baza
wypadowa do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. W niedzielę w Łagiewnikach o godz. 7.00 Msza św.
transmitowana przez TVP1 w łączności ze wszystkimi, którzy za pośrednictwem telewizji uczestniczą
w Eucharystii, a więc chorymi i starszymi, także z naszej Parafii. Będziemy wspólnie za przyczyną św.
Faustyny prosić o miłosierdzie Boże dla nas, dla całej Parafii i całego świata. Kto może, niech się włączy
za pośrednictwem telewizji do wspólnej modlitwy.
8. Od poniedziałku, 18 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre urodzaje. Będziemy
prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział
dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie. Bardzo chcielibyśmy wesprzeć naszą
modlitwą rolników naszej Parafii, gromadząc się z nimi przy krzyżach przydrożnych, święcąc pola obsiane
zbożem. Dobrze byłoby zaplanować tę modlitwę, dlatego proszę na spotkanie sołtysów we wtorek,
12 maja o godz. 16.00 w sali parafialnej. Liczę na obecność sołtysów z poszczególnych wiosek.
(cd - na stronie 11)
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Intencje mszalne 10–23.05 2009 r.
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 10 maja 2009
07:00 Za parafian
08:30 +Anna Polgrimas (7mc)
10:00 +Lucjan Karłowicz (8 rocz.)
11:30 Dziękczynna za 30 lat służby w Straży Granicznej i o błog. Boże dla Stanisława i rodziny
13:00 +Józef +Jerzy Marcinkiewicz
13:00 Krasnowo:
17:30 +Izydor (27 rocz.) +Krzysztof (4 rocz.) Brzozowscy
PONIEDZIAŁEK, 11 maja 2009
06:30 +Jan Andruszkiewicz (8mc)
08:00 +Helena +Antoni Wydro
17:30 +Leon Luto (12 rocz.)
17:30 +Władysław Zdancewicz (5mc)
WTOREK, 12 maja 2009
06:30 +Zofia Namiotko (3mc)
08:00 +Kazimierz Basiaga i z rodziny
08:00 +Władysław Derdzikowski (8 rocz.)
17:30 O błog. Boże dla Barbary i Krzysztofa z rodz.
Zyskowskich, Zbigniewa i Lidii Wołkanis i ich
dzieci
17:30 +Józef Fidrych (4mc)
ŚRODA, 13 maja 2009
06:30 +Piotr Jasionowski
06:30 +Marianna +Bolesław +Stefan Gerwel
08:00 +Stanisław Delnicki
17:30 +Aleksander Gober
17:30 +Jan Piliczewski (3 rocz.)
CZWARTEK, 14 maja 2009
06:30 +Eugenia Bielecka (miesiąc od pogrzebu)
06:30 +Józef +Konstanty Misiukanis
08:00 +z rodz. Jodzio i Sosnowskich
17:30 +Mieczysław Staniewicz (9 rocz.)
17:30 +Stanisław Ciesiński (25 rocz.)
PIĄTEK, 15 maja 2009
06:30 +Ireneusz Kluczyński (2mc)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej
Sejneńskiej dla Zofii Okulanis w dniu imienin
08:00 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
17:30 +Anna Nazarek
17:30 +Czesława Koronkiewicz (12 rocz.)
17:30 +Waldemar Wysocki +Zofia Greblunas (będzie odprawiona poza parafią)
SOBOTA, 16 maja 2009
06:30 +Ewa +Franciszek +Katarzyna z rodz. Kowalewskich i Bałulisów
08:00 +Tadeusz Supranowicz (1 rocz.)
17:30 +Marian Kwaterski (10mc)
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17:30 +Marianna (9 rocz.)+Edward Gasińscy
Szpital g. 15.00: O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB
Sejneńskiej dla Anny Skupskiej
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 17 maja 2009
07:00 +Zofia +Franciszek Rasiul
08:30 Dziękczynna za dobroczyńców i pomocników świątecznej akcji najbiedniejszym
10:00 +Zofia i z rodz. Żegarskich i Nowaków
11:30 O błog. Boże dla członków Polskiego Stronnictwa Ludowego z okazji ich święta
13:00 +Jerzy i z rodz. Auruszkiewiczów, Krakowskich i Sidorów
13:00 Krasnowo:
17:30 +Jan Radzewicz (3 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 18 maja 2009
06:30 +Witold Ogórkis (1 rocz.) +Piotr +Józef
08:00 +Leon Werelich (28 rocz.)
08:00 +Irena Baran (7 rocz.)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Aleksandry w 18 rocz. urodzin i dla jej rodziny
17:30 +Władysław Wasilewski
WTOREK, 19 maja 2009
06:30 +Janina Jegier (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Robert Czeszkiewicz (7mc)
08:00 +Zofia Skupska +Janina +Leon Sławińscy
17:30 +Konstanty Makowski (14 rocz.)
17:30 +Michalina +Konstanty +Bronisława +Bolesław +Marianna z rodz. Milewskich
ŚRODA, 20 maja 2009
06:30 +Krzysztof Pierożyński
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Żywego Różańca
Łumbie
08:00 +Jerzy +Aniela Misiewicz
17:30 O pomyślne zdanie egzaminu dla Anny
i błog. Boże w rodzinie
17:30 +Jarosław Szymański (4 rocz.)
CZWARTEK, 21 maja 2009
06:30 +Wincenty +Zofia Szlaużys +Albina +Antoni
Fejfer
08:00 +Antoni Draugialis (7mc)
08:00 +Helena +Aleksander Letkiewicz
17:30 +Helena Klindenberg
17:30 +Jan Miszkiel (11 rocz.)
PIĄTEK, 22 maja 2009
06:30 +Zofia Wala (11mc)
06:30 +Helena Koneszko
08:00 +Bronisława Andrulewicz
17:30 +Helena Wołągiewicz
17:30 +Helena Koneszko +Wacław +Stanisław
SIEWCA

SOBOTA, 23 maja 2009
06:30 +Jadwiga +Czesław Bronejko
06:30 Za członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej
08:00 +Kazimierz Wyrzykowski i z rodz. Zachariaszów i Abramowiczów
17:30 +Marian Bukało (7 rocz.)

Pielgrzymka do Rzymu

Organizujemy pielgrzymkę autokarową
do Rzymu na uroczystość kanonizacji, czyli
ogłoszenia świętym błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego i zesłańca syberyjskiego,
a przede wszystkim założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii, które
modlą się i pracują w Sejnach od przeszło
80 lat.
Pielgrzymka trwać będzie 9 dni i w planie jest oczywiście Rzym oraz Asyż, San Giovanni Rotondo (o. Pio), Lanciano (miejsce
cudu eucharystycznego), Loreto. Koszt około
1700 zł. Warto skorzystać z okazji, zapisać się
i pojechać.

Ogłoszenia duszpasterskie – cd
9. W piątek, 22 maja, rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Warto odprawić to nabożeństwo, wypraszając dla
siebie i innych wiele światła Ducha Ożywiciela
i Uświęciciela, aby nasza wiara, nadzieja i miłość
nie ustawały w trudnej codzienności. Wspólnie
będziemy modlić się Nowenną w czasie nabożeństw majowych.
10. Uroczystość pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, czyli Pierwszej Spowiedzi
i Komunii św. dzieci klas drugich będzie w niedzielę, 24 maja o godz. 11.30. Pierwsza spowiedź dzieci
będzie w piątek, 22 maja o godz. 15.30. Prosimy
również rodziców, chrzestnych, rodzeństwo o przystąpienie do sakramentu pokuty, by uczestniczyć
w pełni w Eucharystii razem z dziećmi. Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych dzieci
będzie w sobotę o godz. 15.00. W nabożeństwie
biorą udział również rodzice i chrzestni.
11. Caritas naszej Parafii składa krótkie sprawozdanie z akcji pomocy świątecznej najbiedniejszym: zebrano przy sklepach około 1450 kg
żywności, z której przygotowano 275 paczek świątecznych. W przygotowaniu paczek pomagali wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas oraz harcerze.
Strażacy użyczyli pojazdu i rozwieźli paczki potrzebującym. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy
otworzyli serce i pomogli zorganizować świąteczną pomoc. Na pewno Pan Bóg nie pozostawi tego
bez nagrody. Msza św. dziękczynna za wszystkich
dobrodziejów, darczyńców i pomocników będzie
17 maja, w niedzielę o godz. 8.30.
12. Ks. prof. dr Stanisław Pardo był dyrektorem
Biskupiego Wyższego Gimnazjum Klasycznego im.
Św. Kazimierza w Sejnach w latach 1923-1939. 14
maja br. przypada 70 rocznica jego śmierci. Wychował wielu zacnych i znakomitych ludzi. To miłe,
że pamięć o śp. Ks. prałacie Pardo jeszcze dzisiaj
jest żywa u wielu naszych Parafian. W tym dniu
będziemy modlić się o spokój Jego duszy.

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. 9.00 – 10.30 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
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Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.
Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej obok
zakrystii w bazylice.
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Z ŻYCIA PARAFII

Rekolekcje ewangelizacyjne przeżywaliśmy od 23 do 26 kwietnia. Poprowadził je ks. prałat
Zygmunt Kopiczko, proboszcz ze Studzienicznej. Miały one na celu głębsze poznanie czterech
najważniejszych praw chrześcijańskich: Bóg miłość i Boży plan wobec ciebie, Boża miłość, a mój
grzech, Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel, Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Ci, którzy wzięli w
nich udział na pewno nie żałują – będziemy kontynuować nasze spotkania w powstałych Wspólnotach: Domowego Kościoła i Kręgu Biblijnym.

„Ojczyzna jest naszą Matką” – uczył nas Jan Paweł II. 218 Rocznica Konstytucja 3 Maja i Uroczystość Maryi Królowej Polski były okazją modlitwy za Ojczyznę, nasz Naród i rządzących. Msza św.
w tej intencji z udziałem wielu pocztów sztandarowych, harcerzy i wielu naszych Parafian, a potem
pamięć o bohaterach przy Pomniku Powstania Sejneńskiego i wzruszająca akademia przyniosły
wiele duchowych przeżyć i budzą w nas nadzieję, że jesteśmy patriotyczni.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach

Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny plac św. Agaty 1, tel: 0875162141.
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. 0875667802

