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MOC SŁOWA
Niedziela XII Zwykła – 21.06.2009
Mk 4,35-41

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do 
swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą 

stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak 
był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz 
zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak 
że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi 
na wezgłowiu. 
Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, 
nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, 
rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz 
się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 
Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jeste-
ście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo 
i mówili jeden do drugiego: „Kim właściwie On jest, 
że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Refleksja niedzielna:
Jak można spać w tyle łodzi, gdy miota nią gwał-

towna wichura? Jak można być tak beztroskim, tak 
lekkomyślnym? Ale być może nie jest aż tak beztroski 

czy lekkomyślny ten, który może się zdobyć na takie 
,,naganne” zachowanie. Być może Jezus swoje tro-
ski jedynie odłożył, powierzył je Bogu, Panu życia 
i śmierci? Nie jest się przecież beztroskim dlatego, 
że się swoje troski jedynie odłożyło. 

Na tym właśnie polega cud, o którym opowiada 
dzisiejsze czytanie, mianowicie uciszenie burzy. Cu-
dem jest spokój, jaki Jezus jeszcze ma. Spokój ten nie 
bierze się jednak stąd, że Jezus jest beztroski, a nawet 
lekkomyślny. Spokój ten pochodzi z wiary. Samego 
siebie i całą moją miłość, co więcej - cały świat po-
leciłem w modlitwie Bogu. Nie mogę uczynić nic 
lepszego. Teraz troszcz się Ty, Boże, o mnie i o wszyst-
kich. To taka jest wiara. Gdy zrobiło się wszystko, co 
można było zrobić - wtedy można spokojnie spać. 

To jest wiara, l znowu wstaje ze snu, gdy nastał czas, 
gani zdenerwowanych uczniów i mówi: ,,Czemu tak 
bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”

Przyznaję, nie mam takiej wiary. Ale chciałbym 
ją mieć. Dlatego chętnie słucham historii, o której 
opowiada dzisiejsza Ewangelia, i chętnie ją czytam. 
Gdy bowiem czytam i słyszę, że takie zaufani e jest 
możliwe, czuję się lepiej i wszystko lepiej mi idzie. 
Niektóre bowiem cuda są właśnie bardzo zwykłe, 
również te, które zdarzają się w moim życiu. Na przy-
kład cud zaufania.

Michael Becker

Niedziela XIII Zwykła - 28.06.2009
Mk 5,21-43 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na 
drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Nie-

go, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł 
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja 
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, 
aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki 
tłum szedł za Nim. Przyszli ludzie do przełożo-
nego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, 
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?” Lecz Jezus 
słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synago-
gi: „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu 
iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego 
synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego 
zawodzenia wszedł i rzekł do nich: „Czemu robicie 
zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. 
I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, 
wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, 
którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko le-
żało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: 
„Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, 
wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, 
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 
zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt 
o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Refleksja niedzielna:
Człowieka, który rzucił się Jezusowi do nóg, zna-

my nawet z imienia. Jair - Bóg wskrzesi - tak miał na 
imię zrozpaczony ojciec, który zwrócił się do Jezusa 
z błaganiem, by ocalił jego córeczkę, nie pozwolił jej 
umrzeć. Śmiertelnie chore dziecko zostawił w domu. 
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KALENDARZ LITURGICZNYMOC SŁOWA
Zamiast rozpaczać z innymi w domu, przeciska się 
przez tłum, on przełożony synagogi, a więc bądź co 
bądź osoba godna czci i poważany obywatel, aby 
dotrzeć do Tego, w którym dostrzegł źródło życia, do 
Tego, który pozostał jedyną nadzieją na zachowanie 
córeczki przy życiu. Jezus dostrzegł jego wiarę i po-
szedł za nim. Ale zachowuje się tak, jakby nie było Mu 
spieszno pomóc zrozpaczonemu ojcu w nieszczęściu. 
Pozwala się dotknąć kobiecie cierpiącej na upływ 
krwi, zatrzymuje się, dopytuje się o nią, wysłuchuje 
jej historii. Nieczysta kobieta, od której trzyma się 
z daleka każdy godny czci Żyd, staje się nagle dla 
Niego ważniejsza niż umierające dziecko!

A Jair, co można wyczytać z dzisiejszej Ewan-
gelii, nie ponagla Jezusa, czeka, nie traci nadziei, 
że wszystko będzie dobrze. Nawet gdy słyszy, że już 

wszystko stracone, że jego córeczka już umarła, że 
nie ma już potrzeby trudzić Jezusa, na Jego słowa: 
,,Nie bój się, wierz tylko!”, nie czyni Mu wyrzutów, 
że zwlekał, nie odsuwa Go od siebie, l został za to 
hojnie wynagrodzony. Na własne oczy zobaczył, że 
miłość jest silniejsza od śmierci. Kto pokłada ufność 
w życiu, choć pokusa rezygnacji i zwątpienia jest 
wielka, dozna ożywienia, bo nie śmierć, a życie ma 
ostatnie słowo i ono odnosi ostateczne zwycięstwo. 
W żadnym kalendarzu świętych nie znajdzie się tego 
przełożonego synagogi z Galilei. Ale gdy śmierć wy-
daje się mieć ostatnie słowo, gdy całe zaangażo-
wanie, wszystkie wysiłki wydają się bezskuteczne, 
gdy wszyscy powtarzają: „Daj spokój, to nic nie da 
„, wtedy chciałabym móc powiedzieć:,,Święty Jairze, 
uparciuchu, proś za nami!”

Christina Bramkamp

NIEDZIELA XII W CIĄGU ROKU, 
21 czerwca 2009
Słowo Boże: Hi 38,1.8-11; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

PONIEDZIAŁEK, 22 czerwca 2009 wsp. św. męcz. 
Jana Fishera, Tomasza More’a i Paulina z Noli
Słowo Boże: Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5

WTOREK, 23 czerwca 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: 2Kor 1,18-22; Mt 5,13-16

ŚRODA, 24 czerwca 2009, 
urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Iż 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80

CZWARTEK, 25 czerwca 2009, 
wsp. bł. Doroty z Mątowów
Słowo Boże: Rdz 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29

PIĄTEK, 26 czerwca 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4

SOBOTA, 27 czerwca 2009, 
wsp. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Słowo Boże: Rdz 18,1-15; Mt 8,5-17

NIEDZIELA XIII ZWYKŁA W CIĄGU ROKU, 
28 czerwca 2009
Słowo Boże: Mdr 1,13-15.2,23-24; 2Kor 8,7.9.13-15; 
Mk 5,21-43

PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca 2009, 
urocz. Św. Apostołów Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 12,1-11; 2Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19

WTOREK, 30 czerwca 2009, wsp. Św. Pierwszych 
Męcz. Kościoła Rzymskiego
Słowo Boże: Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27

ŚRODA, 1 lipca 2009, wsp. św. Ottona, bpa
Słowo Boże: Rdz 21,5.8-20; Mt 8,28-34

CZWARTEK, 2 lipca 2009, pierwszy miesiąca
Słowo Boże: Rdz 21,1-19; Mt 9,1-8

PIĄTEK, 3 lipca 2009, 
Święto św. Tomasza Apostoła
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29
Piewszy piątek miesiąca.

SOBOTA, 4 lipca 2009, 
wsp. św. Elżbiety Portugalskiej
Słowo Boże: Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17
Pierwsza sobota miesiąca. Błogosławieństwo ko-
biet oczekujących potomstwa.

Intencje modlitwy na lipiec
Ogólna: Aby chrześcijanie na Bliskim Wscho-

dzie mogli żyć wiarą w pełnej wolności oraz być 
narzędziem pojednania i pokoju.

Misyjna: Aby Kościoły były zalążkiem i sercem 
pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą ludz-
kości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na 
całym świecie.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Papież Benedykt XVI 
ogłosił Rok Kapłański od 19 
czerwca 2009 do 19 czerwca 
2010 r. Patronem tego Roku 
uczynił świętego proboszcza 

z Ars Jana Marię Vianeya, który zmarł 150 lat temu, 
ukazując kapłanom sylwetkę tego Świętego jako 
wzór godny naśladowania dzisiaj, mimo, że żył on 
w tak odległym czasie . Ojciec Święty pragnie przy-
pomnieć kapłanom o ich powołaniu, obowiązkach 
i moralnym zaangażowaniu. Z całą pewnością to 
bardzo dobry pomysł. O księżach bowiem często 
pisze się negatywnie w prasie i w internecie. Takie 
informacje dobrze się sprzedają. Ksiądz, który po 
prostu dobrze pełni swoją posługę, nie jest inte-
resujący dla mediów. W mediach pracują ludzie, 
którzy mają podwójny interes w negatywnych 
newsach dotyczących księży: sprzedają przez to 
więcej gazet i mogą niszczyć wizerunek Kościoła. 
W jakim świecie żyjemy w Polsce? Niektórzy księ-
ża muszą się bronić przed zarzutem tak zwanej 
współpracy z komunistami, podczas gdy osoby 
naprawdę odpowiedzialne za komunizm prowa-
dzą wygodne i spokojne życie. Jest to paradok-
salne, ale prawdziwe. Jakie mamy oczekiwania 
w stosunku do księży? To osoby konsekrowane. 
I to je wyróżnia. Jest to konkretny fakt w niewi-
dzialnym świecie. Ale kiedy stajemy twarzą w 
twarz z kapłanem, poza tą rzeczywistością trzeba 
zobaczyć w nim również zwykłego człowieka. W 

każdej pracy i w każdym zawodzie człowiek może 
być dobry lub nie. Znamy bardzo kompetentnych 
księży, którzy są przyjaźnie nastawieni do ludzi 
i mają dla wszystkich otwarte serce. Ale znamy 
i takich, co do których mamy wiele krytycznych 
uwag. Kiedyś Ojciec Duchowny w seminarium 
mówił nam, klerykom słowa zapamiętane do dziś: 
„są ludzie i ludziska, są księża i księżyska”. Chyba 
najbardziej sceptycznym trzeba być wobec księży, 
którzy traktowani są jak „gwiazdy”. Wolę „ukrytych” 
księży. Takich, którzy pełnią swoją posługę nie ro-
biąc z tego przedstawienia. Takich, którzy są wierni 
Kościołowi i ludziom, bez mikrofonu i wielkich 
imprez. Lubię starszych księży, którzy cierpią, bo 
zostali odsunięci na bok, gdyż nie pasują do no-
woczesnego systemu „zarządzania” parafią. Solida-
ryzuję się również ze słabymi księżmi. Z tymi, któ-
rzy nie mają odwagi prezentować się w pewnych 
kręgach jako księża, gdyż się boją. Gdyż nie chcą, 
aby ich obmawiano. Myślę, że jest ich wielu. Może 
– zwłaszcza w tym Roku Kapłańskim – znajdą nową 
siłę i odwagę. Ten Rok Kapłański będzie okazją do 
spojrzenia na kapłanów pod wieloma aspektami, 
ale najważniejsze żeby byli, żeby nie zniknęli z na-
szego krajobrazu. Kiedyś słyszałem okrzyk: „księża 
na księżyc”. Jestem przekonany, że prędzej czy 
później każdy z nas odczuje potrzebę kontaktu 
z kapłanem, nawet jeśli dzisiaj źle o księżach mówi. 
Proszę o modlitwę nieustanną za kapłanów, bo 
moc ich życia i posługi jest z modlitwy. 

Rok Kapłański w Kościele

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w 2009 roku wyszło z inicjatywą podpisania dekla-
racji odnowienia nazwy oraz godła i flagi Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Ziemi Sejneńskiej. Cel 
tej inicjatywy niech przybliżą poniższe słowa.

Rzeczpospolita Obojga Narodów, czym była i co zostawiła w spuściźnie, jakie przesłanie i rolę do 
spełnienia odziedziczyliśmy My, mieszkańcy Sejn i Ziemi Sejneńskiej. Wyrwa w świadomości i pamięci 
sięga niejednego, lecz wielu pokoleń. Po 214 latach spróbujmy powrócić do dawnej idei i symboliki 
tamtego okresu, ponieważ nasza obecna świadomość jest w dużej mierze oparta na spuściźnie odzie-
dziczonej po zaborcach, którzy w myśl zasady „dziel i rządź” skłócali i dzielili narody zamieszkujące 
dawną Rzeczpospolitą, tak, aby nie wróciły one już nigdy później do idei odbudowy państwa, jakim 
była I Rzeczpospolita. Po latach warto przypomnieć, iż Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała w latach 
1569 - 1795, czyli od momentu podpisania Unii Lubelskiej do trzeciego rozbioru. W skład I Rzeczpospo-
litej wchodziło Królestwo Polskie - inaczej nazywane Koroną, oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Państwo 
rozciągało się na większości terytorium obecnej Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz częściowo Łotwy, 
Estonii, Rosji, Mołdawii, Słowacji. W 1618 roku osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny1 min 153 tys 
km2, z liczbą ludności wynoszącą ok. 14 min. Stawiało to Rzeczpospolitą pod względem terytorialnym 

Polska i Litwa 
– wspólne dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli modus vivendi na pograniczu.
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Charyzmat dobrego humoru...

Wśród wielu charyzmatów znajduje się 
charyzmat humoru. Poczucie humoru 

to także dar Boży. Dobry humor jest pewnym ro-
dzajem Bożego spojrzenia na rzeczywistość, daje 
przedsmak nieba. Dobry humor chrześcijanina 
jest naśladownictwem Boskiego spojrzenia na 
świat. Dowcipni chrześcijanie rozkazują wiatrom i 
burzom, a te cichną i wzburzone morze znów staje 
się łagodne jak baranek. Błogosławieni obdarzeni 
poczuciem humoru, albowiem oni wprowadzają 
pokój. Jest też pewien szczególny rodzaj dobrego 
humoru potrzebnego w rodzinnym przekazywa-
niu wiary. Istnieje wiele sytuacji, w których mogli-
byśmy dzięki uśmiechowi wprowadzić naszych 
najbliższych właśnie w świat wiary. Dobry humor 
tak naprawdę jest łaską. W naszych codziennych 
modlitwach  o dary Ducha Świętego powinniśmy 
prosić o charyzmat poczucia humoru.

Nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II 
Wielki był zawsze uśmiechnięty, a poczucie humo-
ru nigdy go nie opuszczało. Na wniosek polskich 
dzieci otrzymał „Order Uśmiechu”. Wnioski uzasad-
niające te decyzję były bardzo wzruszające: „Zwra-
camy się prośbą o nadanie „Orderu Uśmiechu” czło-

wiekowi, który 
się zawsze do 
w s z y s t k i c h 
u ś m i e c h a , 
zwłaszcza do 
dzieci i mło-
dzieży, okazu-
jąc wszędzie, 
gdzie jest , 
w s z y s t k i m 
d z i e c i o m 
o g r o m n ą 
serdeczność 
i  ż y c z l i w o ś ć 
(...). Nikt dotąd 
na świecie nie 
wniósł swym 
s z c z e r y m 
u ś m i e c h e m 
tyle radości 
dzieciom i młodzieży jak nasz Największy Rodak. 
On podtrzymuje w nas radość życia, On napawa 
nas ufnością na przyszłość”.

                                                               Irena

na pierwszym miejscu w Europie, a pod względem ludności ustępowało jedynie Francji. Pod względem 
narodowości Polacy stanowili 40% ogółu ludności, Rusini – 20%, Litwini – 15%, Niemcy – 10%, Żydzi 
– 5%, a inne narodowości - 10%. Natomiast pod koniec XVIII wieku ludność polska stanowiła już 50% 
ogółu ludności państwa.

Cel, jaki postawiło sobie STOnZ to przede wszystkim podkreślenie znaczenia wielokulturowości 
Ziemi Sejneńskiej. Próba dokonania zmian na lepsze we wzajemnych relacjach, które przez ostatnie 
100 lat nie były łatwe ani proste. Kolejnym ważnym aspektem jest rozwój turystyki jako szansy na 
wypromowanie naszego miasta i regionu – miejsca wyjątkowego w skali całego kraju i Europy.

Dlatego też Zarząd Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami postanowił w porozumieniu 
z władzami miasta i powiatu, Parafii Rzymskokatolickiej oraz przedstawicielami mniejszości litewskiej, 
białoruskiej i tatarskiej podpisać Uroczystą deklarację odnowienia nazwy oraz godła i flagi Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów na Ziemi Sejneńskiej w brzmieniu:  My mieszkańcy Ziemi Sejneńskiej, 
pomni wspólnej 500-łetniej tradycji jagiellońskiej, ukształtowanej po Wiktorii Grunwaldzkiej narodów 
polskiego, litewskiego, ruskiego i tatarskiego w 440 rocznicę Unii Lubelskiej, mając na względzie do-
bro wspólne i przyszłość po latach niebytu spowodowanym trzema rozbiorami Ojczyzny, uroczystym 
aktem przywracamy do życia nazwę oraz godło i flagę „Rzeczpospolitej Obojga Narodów” na Ziemi 
Sejneńskiej. Niniejszą deklarację zrodzoną z inicjatywy obywatelskiej mogą poprzeć wszystkie samo-
rządy i organizacje społeczne, które wartości kulturowe, religijne, narodowościowe, swoją tożsamość 
czerpią z dokonań naszych przodków. 

Uroczystość podpisania deklaracji i podwyższenia godła i flagi Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
na Ziemi Sejneńskiej będzie w piątek, 26 czerwca. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00 w intencji 
mieszkańców Sejneńszczyzny o pokój, zgodę, szacunek i wzajemne zrozumienie, pielęgnowanie 
chrześcijańskiej miłości i na jej fundamencie budowanie wspólnej przyszłości. Dalsza część uroczystości 
będzie przy krzyżu św. Brunona. 

Serdeczne zaproszenie do udziału w tej uroczystości.
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S. Teresa Antonietta Frącek, RM 
Postulatorka

BŁOGOSŁAWIONY ARCYBISKUP Z. SZ. FELIŃSKI
1822 – 1895

3

Pasterz ludu wiejskiego
Jako arcybiskup tytularny Tarsu, spędził 

ostatnie lata życia pod zaborem austriackim, 
we wsi – Dźwiniaczka, gdzie oddał się dzia-
łalności duszpasterskiej, oświatowej i spo-
łecznej wśród ludności wiejskiej – polskiej 
i ukraińskiej. W środowisko tej wsi wniósł 
ducha odrodzenia religijnego, pojednania 
oraz owocnej współpracy między Polakami 
i  Ukraińcami – w imię ewangelicznego bra-
terstwa.  Lud tamtejszy uważał go za „kapłana 
świętego”, a jego pobyt w ich wsi za „błogo-
sławieństwo Boże” i wielki „zaszczyt dla jej 
mieszkańców”.

O jego zgonie napisano: „Pękło wielkie 
serce”. Ten „człowiek nadziei”, który bezgra-
nicznie zaufał Opatrzności, ubogi i pokorny 

„naśladowca św. Franciszka” - pozostawił po 
sobie królewski spadek: „jedną sutannę, bre-
wiarz i wiele miłości wśród ludzi”. Pochowany 
uroczyście w Krakowie, został wkrótce prze-
wieziony do Dźwiniaczki i przez 25 lat spo-
czywał na tamtejszym cmentarzu, otaczany 
czcią i miłością Polaków i Ukraińców.

Na progu niepodległości Polski, ten któ-
ry nigdy nie stracił wiary w jej „zmartwych-
wstanie”, powrócił do Stolicy - serca Ojczyzny. 
W 1920 r. trumna z jego doczesnymi szcząt-
kami, została przywieziona do Warszawy, 
a 14 kwietnia 1921 r. w manifestacyjnym 
pogrzebie złożono ją w Katedrze Warszaw-
skiej. 

W drodze ku chwale błogosławionych 
Opinia o świętości abp. Felińskiego, łaski 
otrzymywane za jego wstawiennictwem, 
nadzwyczajne uzdrowienia wodą ze źródeł-
ka, które on za życia odkrył w Dźwiniaczce, 
przyczyniły się do starań o wyniesienie go 
na ołtarze.

Jego Sprawa beatyfikacyjna otwarta przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Pol-
ski, prowadzona w Warszawie (1965-1984), 
a następnie w Rzymie, została ukoronowana 
wyniesieniem go do chwały błogosławionych 
przez Papieża Polaka, Jana Pawła II – 18 sierp-
nia 2002 r. w Krakowie. 

Po beatyfikacji relikwie bł. abp. Felińskie-
go zostały umieszczone w Kaplicy Literackiej 
- w ołtarzu Matki Bożej Wniebowziętej.  

Abp Feliński tak jak dawniej i dziś wzywa 
do odrodzenia duchowego Narodu i rodziny, 
do twórczej i odpowiedzialnej pracy zmierza-
jącej do budowania wspólnego domu – Oj-
czyzny, pod „Wodzą Opatrzności”, pod opieką 
Królowej Polski.   (cdn)
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 Ks. Radosław Góralski

„Odpocznijcie nieco…”

Bardzo zachęcająco brzmi to wezwanie. Szcze-
gólnie w tym letnim czasie urlopów, w wakacyjne 
dni odpoczynku. Chyba naszą największą bolączką 
jest to, że nie potrafimy odpoczywać. Pęd tego ży-
cia, nastawienie na zysk, zarobek - skłaniają nas do 
nieustannego działania. To działanie to nic innego 
jak daleko posunięty aktywizm, „coś muszę zrobić”, 
„jeszcze tyle pracy”, „mam spore zaległości” itd. 
Myślę, że to znane obrazki z naszego życia. Jest na-
wet więcej, nieustanny pospiech, ciągle gonienie 
nie widomo za czym! Za wygodą? Dobrobytem? 
Majątkiem? Wygodą? Dobrą opinią? 

Kiedy pędzi się do przodu zbyt szybko, istnieje 
bardzo realne niebezpieczeństwo wypadku – i nie 
chodzi tu tylko o wypadek drogowy. Może jeszcze 
poważniejszym wypadkiem dla naszego życia, jest 
powierzchowność która wyrasta ze zmęczenia. 
Trudno wybierać się na wycieczkę krajoznawczą 
i podziwić piękno przyrody poruszając się samo-
chodem z prędkością 140 km/h. Nic nie zobaczy-
my, jedynie rozlany pas mijanego z zawrotną pręd-
kością krajobrazu. Przyroda i jej piękno zostaną nie 
zauważone. Ale niestety zawsze istnieje pokusa 
aby przyśpieszyć. Dziś ludzie stawiają na wydaj-
ność, nie ważne jak – no może trochę – ważne by 
szybko. Szybko zjeść, szybko dojechać, szybko 
załatwić, sprawę i -  no właśnie – szybko odpo-
cząć. A tego się nie da. Będzie to miało ujemne 
skutki. Człowiek wróci do zajęć i w mgnieniu oka 
poczuje się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, 
gdy planował odpoczynek. Oszczędność, która w 
ostateczności okazuje się stratą. 

Jeśli tak bardzo zależy nam na czasie, to jedno 
jest pewne przeliczymy się i to bardzo poważnie. 
Może się kiedyś okazać, że wylądujesz na szpi-
talnym łóżku i powiedzą ci, że serce nie nadąrza, 

po prostu się zatrzymuje. Wszystkie oszczędności 
które trzymasz w dziurawych skarpetach weźmie 
licho, a twoje plany okażą się farsą. Serce zatrzyma 
swoją pracę i zostanie to czego przecież jeszcze nie 
chcesz. Przejedziesz przez życie z ogromną pręd-
kością, nabijesz wiele kilometrów i… no właśnie 
i co z tego? Nic! Nie zobaczysz nic, nie zachwycisz 
się pięknym porankiem, śpiewem ptaka, uśmie-
chem swojego dziecka. Po prostu tego wszyst-
kiego nie zobaczysz, sam uczynisz się biednym, 
nieszczęsnym i godnym litości. 

Jezus bardzo troszczył się o duszę. Życie to nie 
tylko ciało i potrzeby cielesne, one też są ważne 
– ale nieskończenie ważniejsze jest to, co nie-
widzialne. Jak napisze św. Paweł „To bowiem, co 
widzialne przemija, to zaś co niewidzialne trwa 
wiecznie”.  Tylko że człowiek w swoim błędnym 
wartościowaniu nie wie co tak naprawdę jest waż-
ne. Bardzo łatwo się pogubić. Kiedy następuje 
pomylenie pojęć, kiedy tak wiele terminów i pojęć 
się dosłownie miesza, można łatwo stracić głowę. 
Odpoczynek pozwala nam spotkać się przede 
wszystkim z sobą samym. Zajrzeć w swoje wnętrze, 
zobaczyć swoje życie, usłyszeć głos Boga. 

Piękne jest nawet w polskim brzmieniu słowo 
„odpocząć”. Składa się jakby z dwóch części. Nie-
wątpliwie na pierwszy plan wysuwa się czasownik 
„począć”, oznacza początek ściśle w odniesieniu do 
życia człowieka. To piękna i jakże ważna chwila. 
Widocznie odpoczynek, to jakby ponowne po-
częcie, to nowy początek, to pewien obraz nie 
tyle przemiany, co bardziej ponownych narodzin 
– nowego człowieka, który zaczyna żyć już inaczej, 
lepiej i pięknej. 

Więc spróbuj! Idź i odpocznij! 
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Zapowiedzi przedślubne:
21–28.06.2009

1. Roman Łostowski, kawaler, 
Ogrodniki 2, Parafia tutejsza i Sylwia 
Krzemień, panna, Gąski 6A, Parafia 
Chrystusa Króla.

2. Waldemar Leonowicz, kawa-
ler, Krasnopol I/78, Parafia Przemie-
nienia Pańskiego i Sylwia Wojciechowska, panna, 
Sejny, Wojska Polskiego 62/30.

3. Roman Jakubowski, kawaler, Żegary 4, Pa-
rafia tutejsza i Irena Burdyn, panna, Wiłkopedzie 
15, Parafia Smolany.

4. Karol Kuźmicz, kawaler, Białystok, ul. Boha-
terów Monte Cassino 19/29, Parafia Miłosierdzia 
Bożego i Agnieszka Gibas, panna, Kolonia Sejny 
1A, Parafia tutejsza.

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

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

Przez chrzest godność 
Dziecka Bożego otrzymali:: 
14/06/2009

 Angelika Januszanis
 Mikołaj Malinowski
 Ernest Stankiewicz
 Eryka Marcinkiewicz
 Mateusz Gerwel

Odeszli do wieczności:
 Krystyna Lepucka z Sejn (l. 88) zm. 01/06/2009
 Jan Zyskowski z Sejn (l. 72) zm. 03/06/2009
 Anna Grudzińska z Jenorajścia (l. 92) 

    zm. 12/06/2009

Sakrament małżeństwa: 
6/06/2009

Wincenta Kapp i Benedykt Gołębiewski
Magdalena Jurkiewicz i Jarosław Kochanowski
Elżbieta Jarzębowicz i Jan Kiejza

Umocnieni Duchem Świętym 
w Sakramencie Bierzmowania – 07/06/2009

Adam Anuszkiewicz, Łukasz Balewicz, Krzysz-
tof Bielewicz, Marcin Bizio, Łukasz Błaszczak, Mi-
chał Błaszczak, Maciej Bobrowski, Piotr Bronejko, 
Monika Buchowska, Rafał Buchowski, Szymon 
Buchowski, Joanna Bugielska, Jan Butanowicz, 
Maciej Butanowicz, Szymon Chatkowski, Dawid 
Czarniecki, Adrian Daniłowicz, Adam Draugialis, 
Rafał Dziemitko, Jacek Fiedorowicz, Marcin Fie-
dorowicz, Paulina Galińska, Marcin Gerwel, Marek 
Gibas, Łukasz Głowacki, Ewelina Gruda, Patryk 
Gryguć, Aneta Grzędzińska, Cezary Hołubowicz, 
Tomasz Janulewicz, Olivier Januszko, Ewelina Ja-
rzębowicz, Sylwia Jastrzębska, Karolina Jodzie, 
Przemysław Jurku, Aleksandra Kamińska, Justy-
na Kamińska, Daniel Kauffman, Jakub Kauffman, 
Marcin Kauffman, Konrad Kijewski, Kamil Klepacki, 
Natalia Klidzio, Marcin Klucznik, Małgorzata Ko-
ronkiewicz, Ireneusz Kossa, Wojciech Kowalewski, 
Urszula Kryszyłowicz, Stella Kubrak, Żaneta Kuźni-
cka, Marek Leończyk, Rafał Leszczyński, Tomasz 
Letkiewicz, Rafał Lipiec, Daniel Ludolf, Monika 
Ludolf, Marta Lutyńska, Sylwia Łapanowska, Ur-
szula Łapanowska, Adam Łapanowski, Mariusz 
Łukaszewicz, Kinga Majewska, Norbert Małkiński, 
Ewa Markiewicz, Patryk Masłowski, Paweł Mazew-
ski, Edyta Misiukanis, Marcin Misiukanis, Adrian 
Miszkiel, Paulina Miszkiel, Paweł Moroz, Tomasz 
Moroz, Marta Myszczyńska, Maciej Namiotko, Rafał 
Namiotko, Renata Namiotko, Bartosz Ziemkiewicz, 
Bartosz Nieszczerzewski, Marcin Niewiński, Marcin 
Ogurkis, Marzena Ogurkis, Łukasz Pachutko, Beata 
Palewicz, Justyna Palewicz, Monika Panczenko, 
Marzena Pietrołaj, Adrian Piliczewski, Rafał Pliku-
nas, Martyna Pomian, Sylwester Pszczółkowski, Be-
ata Radziun, Klaudia Raglis, Karolina Rapczyńska, 
Sylwia Rekuć, Teresa Rogucka, Justyna Rupińska, 
Tomasz Łuszczewski, Norbert Rutkowski, Katarzyna 
Rutowicz, Joanna Siebers, Marcin Skupski, Elżbieta 
Sosnowska, Mateusz Staniewicz, Marcin Stefański, 
Damian Suszczewicz, Bartosz Szczudło, Joanna 
Szkarnulis, Marcin Tomkiewicz, Adrian Tympalski, 
Małgorzata Wałukanis, Dariusz Werelich, Aneta Wi-
ślańska, Krystian Woźniakowski, Tomasz Woźnialis, 
Magdalena Wyżlański, Marzena Zabłocka, Robert 
Zabłocki, Aleksandra Zawadzka, Agata Zubowicz, 
Zbigniew Żynda.
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Ogłoszenia duszpasterskie

(cd - na stronie 11)

1. Ciągle trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu grzechy nasze i bliźnich, 
wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz 
pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym 
rozgrzać serca ludzi do miłość Boga i bliźniego. Nabożeństwo czerwcowe codziennie w połączeniu 
z wieczorną Mszą św. o 17.30, a w niedzielę o 17.00.

2. Dzień Ojca obchodzimy we wtorek, 23 czerwca,. Podczas Eucharystii będziemy modlić się za 
ojców z naszej wspólnoty parafialnej. Zapraszamy szczególnie ojców i dzieci. Modlitwami obejmie-
my wszystkich ojców, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach 
o własne rodziny.

3. Czwarta rocznica konsekracji biskupiej Biskupa Pomocniczego Ełckiego Romualda Kamińskiego 
przypada 23 czerwca. Modlimy się za naszego Pasterza i życzymy łask Bożych i opieki Matki Bożej naszej 
Pani Sejneńskiej w posłudze pasterskiej Kościołowi i naszej diecezji.

4. Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi 
przypada w środę, 24 czerwca. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, 
zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać życie. Ciesząc 
się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad zgodnością 
naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. W naszej tradycji z dniem 
narodzin Jana Chrzciciela wiąże się zwyczaj błogosławienia rzek i jezior celem uproszenia opieki dla 
korzystających z wypoczynku nad wodą. Trzeba jednak przypomnieć, że ufność pokładana w Bogu 
nie zwalnia nas od roztropności i ostrożności w korzystaniu z takich form rozrywek i wypoczynku. 
Wszystkim Solenizantom życzymy mocnej wiary i łask wszelkich wypraszanych u Boga za przyczyną 
świętego Patrona.

5. Matkę Bożą Nieustającej Pomocy czcimy w sobotę, 27 czerwca. Zwłaszcza w każdą środę zwra-
camy się do Niej jako naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby 
osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej 
postawy – pomagania innym!

6. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na 
urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda 
niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze. Bez tego drogowskazu łatwo się zagubić, a szatan 
nie odpoczywa, w wakacje żniwuje. Nie zaniedbujmy niedzielnej Eucharystii, choćby trzeba było po-
szukać świątyni, pokonać jakiś odcinek drogi. Katolikowi to się opłaca, bo to szukanie i zaczerpnięcie 
ze źródła.

7. Choć czerwiec – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu dobiega końca, nie 
przestawajmy modlić się słowami Litanii do Serca Pana Jezusa czy Koronki do Miłosierdzia Bożego 
albo Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego, nie przestawajmy Go prosić: „Jezu cichy i pokornego Serca, 
uczyń serca nasze według Serca Twego…”. Jeśli leży nam na sercu odkupienie, to musimy wpatrywać 
się w przebite włócznią Serce Zbawiciela, coraz bardziej musimy być do Niego podobni.

8. Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzimy w poniedziałek, 29 czerwca. Czcimy 
ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że 
ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece 
wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej Owczarni. Dobiega końca Rok Św. Pawła. 
Wspominając Sługę Bożego Jana Pawła II, będziemy się modlić za obecnego Papieża Benedykta 
– Piotra naszych czasów. Msze św. o 6.30, 8.00, 10.00 i 17.30. Taca będzie przeznaczona na potrzeby 
Stolicy Apostolskiej.
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Intencje mszalne 21.06 – 04.07.2009 r.

NIEDZIELA, 21 czerwca 2009 r.
07:00  +Antoni Draugiali (8 mc)
07:00 +Stanisława Adamowicz (greg.)
08:30  +Robert (18 rocz) i zm. z rodziny Milew-

skich
10:00  +Maciej Buchowski (21 rocz.)
11:30  Intencja Nieustajacego Różańca
13:00  +Jerzy Auruszkiewicz (2 rocz.)
13:00  Krasnowo: Za parafian
17:30  +Marta Staniewicz

PONIEDZIAŁEK, 22 czerwca 2009 r.
06:30  +Zofia Wala (1 rocz.) 
06:30  +Bogusław Kaufman (2 mc)
08:00  +Stanisław Sidor (36 rocz.)
08:00  +Jadwiga (7 rocz.) +Henryk +Janusz (6 rocz.) 

Kiedrowicz i zm. z rodziny
08:00 +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  +Józef Sikorski (1 rocz.)
17:30  +Władysława Czernialis

WTOREK, 23 czerwca 2009 r.
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30  +Stanisława Wichert (3 mc)
08:00  +Leokadia Kaszkiel (5 rocz.)
08:00  +Janina Klimko
17:30  +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30  +Jan Woźnialis
19:00  Msza polowa w Sztabinkach

ŚRODA, 24 czerwca 2009 r.
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30  +Jan Obuchowski
08:00  +Janina Kutyło +Jan Roszko
08:00  +Jan +Elżbieta Brzezińscy
08:00  +Jan Milewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Janina Okulanis
17:30  +Jan Kruszyłowicz

CZWARTEK, 25 czerwca 2009 r.
06:30  +Ks. Sylwester +Tadeusz +Leokadia +Apo-

lonia +Aleksander
06:30  +Stanisław Andrulewicz (miesiąc od po-

grzebu)
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)
08:00  +Michał Szrejbert
08:00  +Kazimierz Koneszko (3 mc)
17:30  +Anna +Zygmunt Sawejko
17:30  +Leonard i zm. z rodziny Basiewiczów i 

Kłaczkowskich

PIĄTEK, 26 czerwca 2009 r.
06:30  +Janina (9 rocz.)
06:30  +Emilia +Bronisław +Bolesław Jurkiewicz
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)

08:00  +Eugeniusz Delnicki (10 mc) +Stanisław
08:00 +Zuzanna Filińska (miesiąc od pogrzebu)
17:30  +Tadeusz Palanis (10 mc) +Jadwiga +Stefan 

Rogalewscy
17:30  +Jadwiga +Tadeusz +Andrzej Krzywińscy

SOBOTA, 27 czerwca 2009 r.
06:30  +Władysław Derdzikowski
06:30 +Jan +Antoni Suszyńscy i zm. z rodziny Kry-

siuków
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.) 
08:00  +Władysław Cichanowicz
08:00  +Władysława Sznejkowska i zm. z rodziny 

Sznejkowskich i Kowrachów
14:30  O błog. Boże dla Nowożeńców
15:30  O błog. Boże dla Nowożeńców
16:30  O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  Za Ojczyznę, Ojca świętego i Radio Maryja
18:30  O błog. Boże dla Nowożeńców

NIEDZIELA, 28 czerwca 2009 r.
07:00  Dziękczynna i o Boże błog. dla Ireneusza 

Okulanisa z okazji urodz. i imienin
08:30  +Mateusz Miszkiel
10:00  +Stanisław +Kazimiera Malinowscy
11:30  O Boże błog. i miłość w małżeństwie dla 

Wioletty i  Sławomira Koneszko w 1 rocz. 
ślubu

13:00  +Jan +Waldemar +Genowefa i zm. z rodz. 
Misiukanis

13:00  Krasnowo: O Boże błog. dla mieszkańców 
Krasnowa i pomyślne tegoroczne zbiory

17:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)

PONIEDZIAŁEK, 29 czerwca 2009 r. 
Urocz. św. Apostołów Piotra i Pawła
06:30  +Stanisława Adamowicz (greg.)
06:30  +Piotr Wojciechowski
08:00  +Piotr i zm. z rodziny Meyzów i Małkiń-

skich
08:00  +Ryszard Zadrożny (miesiąc od pogrzebu)
10:00  +Piotr +Paweł Wróblewscy
17:30  O błog. Boże w życiu i posłudze dla ks. Piotra 

z okazji imienin 
17:30  +Franciszka +Piotr Jakubowscy

WTOREK, 30 czerwca 2009 r.
06:30  O błog. Boże dla Adriana w 4 rocz. urodzin 

i o błog. Boże dla rodziny
06:30  +Zygmunt Rzeniecki
08:00  +Józef Alboszta (9 rocz.)
08:00  +Józef +Helena +Antonina +Stanisław Gaj-

dzińscy +Robert Czeszkiewicz
08:00  +Stanisława Adamowicz (greg.)
17:30  +Piotr +Henryka Aksinowicz
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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 dru-
gi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30  w 
pilnych sprawach tel. 0875163090

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

Spotkania 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.

Ogłoszenia duszpasterskie – cdŚRODA, 1 lipca 2009 r.
06:30  +Wacław Adamowicz (5 mc)
06:30  +Helena Kuklewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00  +Małgorzata Korzecka (2 rocz.) +Mieczysław 

Balewicz
08:00  +Stanisława +Piotr Suchoccy
17:30  +Bronisława Michalkiewicz (greg.)
17:30  +Piotr (25 rocz.) i zm. z rodz. Hołubowicz

CZWARTEK, 2 lipca 2009 r.
06:30  +Stanisław Okulanis
08:00  +Aleksandra (22 rocz.) +Józef Jarzębowicz 

i ich rodzice
08:00  +Kazimierz (20 rocz.) +Natalia +Helena 

Wilkiel
17:30  +Bronisława Michalkiewicz (greg.)
17:30  +Biruta Magalengo (miesiąc od pogrzebu)

PIĄTEK, 3 lipca 2009 r.
06:30  +Władysława Sznejkowska (7 mc)
08:00  +Zofia +Eugeniusz (1 rocz.) Raudonowicz 
17:30  +Bronisława Michalkiewicz (greg.)

SOBOTA, 4 lipca 2009 r.
06:30  +Wincenty Wojtulanis (1 rocz.)
06:30  +Danuta Zdunek (miesiąc od pogrzebu)
08:00  +Bronisława Michalkiewicz (greg.)
08:00  +Julia Sienkiewicz (3 rocz.) i zm. z rodziny
16:00  O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30  +Anna (3 rocz.) +Józef (18 rocz.) Depkun
17:30  +Wiesław Kalwejt (7 mc)

NIEDZIELA, 5 lipca 2009 r.
07:00 +Antonina +Józef i z rodz. Rybczyńskich
08:30 +Stanisława +Władysław Kobylis
10:00 +Zofia +Józef Szyryńscy i ich rodzice
11:30 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Heleny i Ma-

riana Luto
13:00 +Vitas Cerlonis (11mc)
17:30 +Bronisława Michalkiewicz (greg.)

9. W pierwszym tygodniu lipca obchodzimy 
pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwszą 
sobotę miesiąca. Jak zawsze okazja modlitwy za 
kapłanów i o nowe powołania, wynagrodzenia za 
grzechy zniewagi Najśw. Sakramentu i braku sza-
cunku dla tego co święte, modlitwy za grzeszników 
zwłaszcza nie pokutujących. Spowiedź przed Mszą 
św. rano i wieczorem. Błogosławieństwo kobiet 
oczekujących potomstwa i modlitwa o szczęśliwe 
rozwiązanie w pierwszą sobotę miesiąca o 17.30.

10. Diecezjalna pielgrzymka chorych i służby 
zdrowia, a więc lekarzy, pielęgniarek i opiekują-
cych się chorymi do sanktuarium w Studzienicznej 
w sobotę, 4 lipca. Zorganizujemy wyjazd na tę 
pielgrzymkę.

11. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu 
czynna będzie dwa dni w tygodniu: wtorek i piątek 
w godzinach 9:00-10:30 i 15:30-17:00.

12. Wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, let-
nie wycieczki, obozy, kolonie życzymy udanego, 
radosnego wypoczynku, ale też przypominamy, że 
nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Nie bójmy się 
manifestować naszej przynależności do Chrystusa 
i Kościoła. 

NA  REKOLEKCJE 
Siostry   Franciszkanki   Rodziny  Maryi  zapra-

szają  dziewczęta (z gimnazjum, szkół średnich,  
studentki i  pracujące)  NA  REKOLEKCJE – DROGA  
ŻYCIA: „ZŁOŻYLIŚMY  NADZIEJĘ W  BOGU  ŻYWYM”  
(1Tm 4,10) 

do Studzienicznej w dniach 30.06.(od 16.00) 
do 04.07.2009 (około 9.30). Należy  wziąć   ze   sobą:  
Pismo Św., różaniec, notatnik, długopis, śpiwór 
(jeśli jest), przybory do mycia, nocną bieliznę, 
kapcie.  

Zgłoszenie:   S. Krystyna  Roszkowska
ul. Hoża  53, 00-681  Warszawa, tel. 022 6296787, 
e-mail : siostrakrystyna@wp.pl 
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Z ŻYCIA PARAFII

7 czerwca 2009 r.
Uroczystość związana z ingresem 

Arcybiskupa Jana R. Pawłowskiego 
– Tytularnego Sejneńskiego, połą-
czona z udzieleniem Sakramentu 
Bierzmowania, z udziałem Biskupa 
Jerzego Mazura. Uroczystość zakoń-
czyło poświęcenie repliki krzyża Św. 
Brunona upamiętniającego mille-
nium męczeńskiej śmierci apostoła 
tych ziem.

Fot.: J. Lupo


