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MOC SŁOWAMOC SŁOWA
Niedziela Czwarta Zwykła w Ciągu Roku 
   – 3 lutego 2013
Łk 4, 21-3 

W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proro-
ctwa Izajasza, Jezus powiedział: «Dziś spełni-

ły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy 
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku 
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czyż 
nie jest to syn Józefa?». Wtedy rzekł do nich: «Z 
pewnością powiecie Mi to przysłowie: „Lekarzu, 
ulecz samego siebie”; dokonajże i tu w swojej 
ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w 
Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę powiadam wam: 
Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej oj-
czyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było 
w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozosta-
wało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz 
do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej 
wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych 
było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich 
nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gnie-
wem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i 
wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto 
było zbudowane, aby Go strącić. On jednak prze-
szedłszy pośród nich oddalił się.
Refleksja niedzielna:

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej oj-
czyźnie”. Słowa Jezusa - wyrażające ogólną praw-

dę - wyrastają z Jego osobistego doświadczenia, 
gdy w odpowiedzi na nauczanie w synagodze w 
Nazarecie spotkał się ze skrajnymi reakcjami roda-
ków. Dobra na pozór znajomość kogoś lub czegoś 
może niekiedy być źródłem uprzedzeń. Wydaje się, 
że już wszystko
o człowieku wiemy, znamy kontekst jego życia, ro-
dzinę, pamiętamy potknięcia, dostrzegamy zwyczaj-
ność. Jezusowi podczas Jego misji towarzyszyły okre-
ślenia: „syn cieśli”, „ten z Nazaretu”, „ten bez szkół”, 
„syn Miriam”, „brat Jakuba, Józefa i Judy”, którymi 
chciano dać do zrozumienia, że nie ma On mandatu, 
aby nauczać.
Jak często właśnie uprzedzenia lub niechęć do gło-
szącego przeszkadzają słowu Bożemu zstąpić do ser-
ca. Jego słuchać nie będę! Zwykle dopiero w dalszej 
perspektywie odrzucenie nowości czy wyrazistości 
orędzia Bożego wiąże się z jego treścią, która zasta-
nawia, dotyka, rani, niepokoi, intryguje, drażni czy
prowokuje. Nauka Jezusa w pierwszej chwili zachwy-

ciła słuchaczy, wywołała ich wzruszenie, pomimo 
że z pewną ostrożnością i rezerwą odnosili się do 
autorytetu Mówcy. Kiedy jednak słowo Boże dotknęło 
ich serc, nieskorych do nawrócenia i podjęcia trudu 
nowego życia, zauroczenie przerodziło się w niena-
wiść, a ręce sięgnęły po kamienie.
Odrzucając proroka, czy to z powodu jego osobo-
wości, czy tym bardziej treści przesłania, ostatecznie 
zamykamy się na głos samego Boga. Jak samo życie, 
tak i proces słuchania wymaga od nas wejścia w logi-
kę krzyża: zaparcia się siebie, porzucenia uprzedzeń 
czy nadmiernej pewności siebie, aby przyjąć Boże sło-
wo i mu się poddać. Wybierając na proroków naszych 
najbliższych, Pan Bóg nie ułatwia nam zadania. Im 
jednak większy trud, tym trwalszy owoc.

Niedziela Piąta Zwykła w Ciągu Roku
   – 10 lutego 2013
Łk 5, 1-11

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, 
aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jezio-

rem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące 
przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szy-
mona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. 
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń 
na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon 
odpowiedział: «Mistrzu, przez całą noc pracowa-
liśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo 
zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wiel-
kie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby 
im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie 
łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do 
kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich 
jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, 
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów 
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. 
Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd 
ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do 
brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.
Refleksja niedzielna:

Przed tygodniem rozważaliśmy powody, dla któ-
rych trudno jest przyjąć słowa proroków posła-

nych do nas przez Pana. Wydaje się, że wcale nie 
łatwiej przychodzi nam zgoda na to, by samemu w 
misji prorockiej uczestniczyć. Jak refren powraca w 
czytanym dziś słowie Bożym wyznawana przez po-
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MOC SŁOWAMOC SŁOWA wołanych prawda o ich słabości i ograniczeniach.
Izajasz, oglądający świętość i majestat Boga, uznaje 
swoją niezdolność do uwielbienia Go i oddania Mu 
należnej czci. „Nieczyste wargi” to symbol poważnej 
niemocy utrudniającej czy wręcz uniemożliwiającej 
rozmowę z Bogiem, a tym bardziej przekazywanie 
Jego słowa. Szymon Piotr również wyznaje swoją 
niegodność, porażony potęgą Boga objawiającą się 
w posłannictwie Jezusa i w mocy Jego słów. Nie mniej 
niż niezwykłość obfitego, po ludzku niemożliwego 
połowu wstrząsa nim poczucie, jak jest grzeszny i 
mały. Chce uciec, jakby przeczuwając, że zamiarem 
Jezusa jest zaangażować go w swój plan. Grzech 
młodości rozpamiętuje także św. Paweł, wskazując 
na całkowitą niezasłużoność powołania apostolskie-
go. Tak wyraźna i nieskrywana świadomość swego 
ubóstwa, której dają wyraz wielcy posłańcy Boży, 
nie jest przypadkowa.
Bóg Ojciec - dawca powołań - zna doskonale każdego 
człowieka. Prześwietla najgłębsze zakamarki duszy 
swoim wszechwidzącym spojrzeniem. Bezgrzeszność 
nie stanowi warunku wybrania, bo zapewne - poza 
aniołami - nie znalazłby się nikt godny tej łaski. Bogu 
wystarczy, że ten, kogo woła, ma dobrą wolę, aby 
mu nie krzyżować Jego zbawczych planów. Oścień 
słabości staje się źródłem prawdziwej mocy, której 
nie szuka się w sobie, a zarazem chroni posłanego, 
by nie przywłaszczył sobie chwały Bożych dzieł. Aby o 

KALENDARZ LITURGICZNYKALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA CZWARTA ZWYKŁA, 3 lutego 2013
Słowo Boże: Jr 1,4-5.17-19; 1Kor 12,31-13,13; Łk 4,21-30
PONIEDZIAŁEK, 4 lutego 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 11,32-40; Mk 5,1-20
WTOREK, 5 lutego 2013
wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy
Słowo Boże: Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43
Błogosławieństwo chleba i wody
ŚRODA, 6 lutego 2013
wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy męczenników
Słowo Boże: Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6
CZWARTEK, 7 lutego 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 12,18-24; Mk 6,7-13
Pierwszy czwartek miesiąca
Dzień imienin J.E. Bpa Romualda Kamińskiego
PIĄTEK, 8 lutego 2013
wsp. św. Józefiny Bakhity, dziewicy
Słowo Boże: Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29
Modlitwa za małżeństwa rozbite i za borykających 
się z problemami uzależnień
SOBOTA, 9 lutego 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Hbr 13,15-21; Mk 6,30-34
NIEDZIELA PIĄTA ZWYKŁA, 10 lutego 2013
Słowo Boże: Iz 6,1-8; 1Kor 15,1-11; Łk 5,1-11
Modlitwa za Seminarium Duchowne i taca

PONIEDZIAŁEK, 11 lutego 2013
wsp. Najśw. Maryi Panny z Lourdes
Słowo Boże: Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56
Światowy Dzień Chorego
WTOREK, 12 lutego 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 1,20-2,4; Mk 7,1-13
ŚRODA, 13 lutego 2013 POPIELEC
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6.16-18
Początek Wielkiego Postu
CZWARTEK, 14 lutego 2013
święto św. Cyryla i Metodego, Patronów Europy
Słowo Boże: Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty i o trzeźwość 
naszego narodu
Dzień zakochanych - modlitwa za narzeczonych
PIĄTEK, 15 lutego 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9; Mt 9,14-15
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty i o trzeźwość 
naszego narodu
SOBOTA, 16 lutego 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,9-14; Łk 5,27-32
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty i o trzeźwość 
naszego narodu

tym nie zapomnieć, warto powracać do rozważania 
dwóch hymnów biblijnych: Kantyku z Księgi Wyjścia 
(Wj 15) i „Magnificat” - pieśni wyśpiewanych przez 
największych Proroków obu Przymierzy, Mojżesza 
i Maryję.

Papieskie intencje modlitwy
   – luty 2013
Ogólna:  Aby rodziny migrantów, zwłasz-
cza matki, były wspierane i otaczane 
opieką w trudnościach.
Misyjna:  Aby ludność obszarów obję-
tych wojnami i konfliktami mogła zacząć 
budować pokojową przyszłość.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

ZE WZGLĘDU NA WIARĘ, ŻYJEMY 

13. Niezmiernie ważne będzie w tym Roku 
przypomnienie historii naszej wiary (...) W tym 
okresie będziemy kierować swój wzrok ku Jezu-
sowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i 
ją wydoskonala”:  w Nim znajduje wypełnienie 
wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca. Radość 
miłości, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, 
moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi 
i zwycięstwo życia nad pustką śmierci, wszyst-
ko znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego 
Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dziele-
nia z nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić 
mocą Jego zmartwychwstania. W Nim, który umarł 
i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, znajdują 
pełne światło przykłady wiary, które naznaczyły te 
dwa tysiące lat naszej historii zbawienia.
Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwie-
rzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga 
w posłuszeństwie swego oddania. Nawiedzając 
Elżbietę wzniosła swoją pieśń pochwalną do 
Najwyższego, za cuda, jakich dokonywał w tych, 
którzy się Jemu powierzają. Z radością i drżeniem 
urodziła swego jedynego Syna, zachowując niena-
ruszone dziewictwo. Ufając swemu oblubieńcowi, 

List apostolski Papieża Bendykta XVI 
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować 
Go przed prześladowaniami Heroda. Z tą samą 
wiarą szła za nauczającym Panem i pozostała z 
Nim aż do Golgoty. W wierze cieszyła się owo-
cami zmartwychwstania Jezusa i zachowując w 
swoim sercu wszelkie wspomnienia, przekazała 
je Dwunastu zgromadzonym z Nią w Wieczerniku, 
aby otrzymać Ducha Świętego. Ze względu na 
wiarę apostołowie zostawili wszystko, aby pójść 
za Nauczycielem. Wierzyli w słowa, którymi zapo-
wiadał Królestwo Boże obecne i realizujące się w 
Jego osobie. Byli w komunii życia z Jezusem, który 
ich nauczał, pozostawiając im nową regułę życia, 
przez którą byliby po Jego śmierci rozpoznawani 
jako Jego uczniowie. Przez wiarę poszli na cały 
świat, wypełniając polecenie niesienia Ewangelii 
wszelkiemu stworzeniu i bez jakiejkolwiek obawy 
głosili wszystkim radość zmartwychwstania, które-
go byli wiernymi świadkami. Ze względu na wiarę 
uczniowie utworzyli pierwszą wspólnotę zgroma-
dzoną wokół nauki Apostołów, na modlitwie, w 
Eucharystii, dając do wspólnej dyspozycji, to co 
posiadali, aby  przyjść z pomocą potrzebom braci. 
Z powodu wiary męczennicy oddali swe życie, by 
zaświadczyć o prawdzie Ewangelii, która ich prze-
kształciła i uzdolniła do osiągnięcia największego 
daru miłości, przebaczając swoim prześladow-
com. Ze względu na wiarę kobiety i mężczyźni 
poświęcili swoje życie Chrystusowi, pozostawiając 
wszystko, aby żyć w prostocie ewangelicznego 
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości - konkretnych 
znakach oczekiwania na Pana, który się nie spóź-
nia. Z powodu wiary tak wielu chrześcijan podjęło 
działania na rzecz sprawiedliwości, aby uczynić 
konkretnym słowo Pana, który przybył, aby głosić 
wyzwolenie z ucisku i rok łaski dla wszystkich. Ze 
względu na wiarę na przestrzeni wieków męż-
czyźni i kobiety każdego wieku, których imię jest 
zapisane w Księdze Życia, wyznali piękno pójścia 
za Panem Jezusem, tam gdzie byli wzywani, żeby 
dać świadectwo swojego bycia chrześcijanami:  
w rodzinie, w życiu zawodowym, publicznym, w 
wypełnianiu charyzmatów i posług, do których 
byli powoływani. 
Ze względu na wiarę żyjemy także i my: przez żywe 
rozpoznawanie Pana Jezusa obecnego w naszym 
życiu i w historii.

Otrzymaliśmy dar wiary na Chrzcie Świętym, ale 
do poznania jej pełni trzeba dojrzeć. Są ludzie, 

którym zajmuje to dojrzewanie sporo lat. Borykają 
się z wieloma rozterkami duchowymi, mają dużo 
wątpliwości, ich sporadyczne życie duchowe nie 
prowadzi ich do rozpoznania obecności Boga w 
ich życiu. Ale przychodzi jakiś moment, jakieś wy-
darzenie, a może oświecenie i nagle rozpoznają 
Tego, który dotychczas był, ale gdzieś z boku, mało 
ważny, na jakieś uroczyste chwile. Proszę księdza 
- mówi pewna kobieta - jestem poważnie chora, 
ale dopiero teraz naprawdę lgnę do Boga, tęsknię 
za Nim. Kiedyś nie miałam czasu na życie religijne, 
praca i obowiązki, dzisiaj wiem, co znaczy modli-
twa i Eucharystia nie tylko niedzielna. Dojrzałam.
Bóg mnie kocha i z pewnością jest wobec mnie 
cierpliwy, posyła różne znaki, często ich nie roz-
poznaję, ale Bóg czeka i Jego miłosierdzie nie zna 
granic, nie wyczerpuje się. Dopóki żyję, mam szan-
sę Go rozpoznać, pokochać, zatęsknić, dojrzeć.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
16
Góra Tabor i Kana Galilejska

Dzień 15 kwietnia zakończył się nawiedzeniem 
dwóch ważnych miejsc Ziemi Świętej. Po de-

gustacji „ryby świętego Piotra” ( tilapia), spacerze 
brzegiem Jeziora Genezaret, kąpieli niektórych 
pielgrzymów w jeziorze, autokar zawiózł nas na 
pełen straganów z pamiątkami parking u podnóża 
Góry Tabor. Po półgodzinnym oczekiwaniu mogli-
śmy zajmować miejsca w podjeżdżających kolej-
no mikrobusach. Zmieściliśmy się w kilku pojaz-
dach, które 
s p r a w n i e 
pokonując 
serpenty-
ny, wwiozły 
nas stromą, 
8 kilome-
trową dro-
gą na Górę 
Tabor.
Tam ujrze-
liśmy Bazy-
likę Prze-
mienienia 
P a ń s k i e -
go, której 
drzwi - jak 
o b j a ś n i ł a 
p r ze wo d -
nik Alicja 
– są zawsze otwarte. Opiekę sprawują francisz-
kanie. W 1631roku nabyli szczyt Góry Tabor, po 
I wojnie światowej rozpoczęli budowę bazyliki 
wg projektu Barluzziego, ukończyli w 1924r. Styl 
romańsko – syryjski.   Stojąc na dziedzińcu przed 
kościołem, patrząc na sylwetkę jasnej świątyni o 
dwóch niewysokich wieżach, słuchaliśmy frag-
mentu Ewangelii św. Mateusza o Przemienieniu 
Pańskim.   Wchodzimy do wnętrza. Trwa Msza 
święta, więc zwiedzanie jest niemożliwe. Zatrzy-
mujemy się i ogarniamy wzrokiem prawie całe 
wnętrze świątyni. Szerokie na całą nawę schody 
schodzą do krypty z ołtarzem głównym, nad któ-
rym w absydzie widzimy mozaikę przedstawiającą 
ewangeliczną scenę Przemienienia: Chrystus roz-
mawiający z Mojżeszem i Eliaszem. Grube kolumny 
i masywne arkady dzielą bazylikę na trzy nawy. 
Nagle zjawia się obok naszej grupy franciszkanin w 
brązowym habicie, który prowadzi nas do Kaplicy 
Mojżesza znajdującej się na parterze  wieży, obok 
wejścia głównego do bazyliki. Długo słuchamy jego 

opowieści wpatrzeni w postać Mojżesza przedsta-
wioną na fresku: sędziwy Prorok w długich szatach  
siedzi na kamiennej ławie, lewą ręką  trzyma tabli-
ce Dekalogu oparte na kolanie, prawą wznosi ku 
niebu. w tle  pasmo górskie. Twarz natchniona, 
wzrok skierowany na kamienne tablice. Przy ścia-
nie kaplicy stoi 17 kilogramowy krzyż. W 1933 
roku przyniósł go na ramionach z Bawarii na Górę 
Tabor 58 letni pielgrzym – pokutnik. Nie udaje się 

nam wejść 
do Kaplicy 
Eliasza, któ-
ra mieści się 
w drugiej 
wieży koś-
cioła, więc 
w y c h o -
dzimy na 
zewnątrz, 
franciszka-
nin prowa-
dzi nas po 
schodach 
na punkt 
widokowy 
i …to , co 
w i d z i m y , 
prz ykuwa 
nasz wzrok 

i każe ustawiać aparaty fotograficzne, by utrwalić 
obraz. Przed nami widok niezwykły! W dali - prze-
piękna wielobarwna panorama pól uprawnych 
jak kolorowa układanka; bliżej - soczysta zieleń 
ogrodów. Widoczność doskonała! Stoimy długo, 
sycimy oczy barwami krajobrazu, słuchamy. Potem 
zjazd z zawrotną szybkością na dół, przejście do au-
tokaru i jedziemy do Kany Galilejskiej. W Kanie miał 
miejsce pierwszy cud Jezusa spełniony na inter-
wencję Maryi. Gdy w czasie wesela zabrakło wina, 
Jezus zamienił wodę w wino, „objawił swą chwałę 
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” (…) W tym 
niezwykłym miejscu  6 par małżeńskich z naszej 
grupy pielgrzymkowej odnowiło ślubowanie mał-
żeńskie: Teresa i Zbigniew, Bożena i Jerzy, Regina i 
Henryk, Małgorzata i Zenon, Małgorzata i Dariusz, 
Jolanta i Krzysztof. Ksiądz Zbigniew wręczył parom 
pamiątkowe, okolicznościowe certyfikaty.
W krypcie pod ołtarzem głównym widzieliśmy au-
tentyczne  kamienne stągwie do wina takie, jakich 
używano za czasów Chrystusa.         Renia M
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- Irena - 

TRZECI MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
W Roku Wiary dzielmy się naszymi przemyśle-

niami i refleksjami dotyczącymi naszego nieustan-
nego nawracania się ku coraz dojrzalszej wierze. 
Nasze rozważania niech będą odpowiedzią na 
wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI do nowej 
ewangelizacji.

Część 1.     Cnota wiary…

Św. Tomasz w Akwinu mówi, że wiara przybli-
ża do poznania Bożego. Uczestnicząc w życiu 

Boga zaczynamy widzieć i oceniać wszystko jakby 
Jego oczyma. Uczestnictwo przez wiarę w życiu 
Bożym sprawia, że stajemy się nowym człowie-
kiem. Otrzymujemy nowe widzenie Boga i otacza-
jącej nas rzeczywistości doczesnej. Dostrzegamy 
Jego obecność i działanie zarówno w sobie, jak i 
w świecie przyrody czy historii. Wiara jest cnotą, 
która umożliwia kontakt z Bogiem i stanowi funda-
ment życia nadprzyrodzonego. O aktywności życia 
nadprzyrodzonego decydują zalety i niedostatki 
naszej wiary.
Celem naszej wiary jest, byśmy myśleli tak jak Je-
zus Chrystus, żebyśmy pozwolili Jemu, żyjącemu 
w nas przez wiarę, posługiwać się nami, myśleć 
w nas i żyć w nas. Dzięki wierze może dokonać 
się w nas całkowite przeobrażenie dotychczaso-
wego sposobu widzenia, myślenia, odczuwania, 
przeżywania. Wiara zmienia naszą mentalność, 
każe nam stawiać Boga na pierwszym miejscu, 
troszczyć się o nastawienie całego życia na Niego, 
interpretować świat w Bożym świetle. Otaczający 
nas świat stworzony jest formą przemawiającego 
do nas głosu. Jeżeli nasza wiara jest słaba, głos 
ten powoduje rozproszenie, odciąga nas od Boga 
i skupia się na sobie. Ze wzrostem wiary następu-
je proces odwrotny. Świat zewnętrzny zaczyna 
wtedy mówić nam o Bogu, skupia nas na Bogu, 
przyciąga do Niego, staje się znakiem Jego obec-
ności, pomaga nawiązać z Nim kontakt, staje się 
dla nas miejscem spotkania z Nim. Dzięki wierze 
dostrzegamy, że Bóg jest autorem, pierwszą przy-
czyną i twórcą wszystkiego. To, co dzieje się wokół 
nas, nie dzieje się mocą człowieka. Wiara umożli-
wia nam odkrywanie w stworzeniu śladów Boga. 
Daje nam możliwość dostrzegania w zjawiskach 
i zdarzeniach woli Bożej, dostrzegania wydarzeń 
jako przejścia miłującego Boga. Każda chwila na-
szego życia to moment spotkania z tą miłującą 
Obecnością, która pragnie naszego dobra. Wiara 
działa przez miłość i w miłości znajduje swoje 
pełne życie, zaprasza do obcowania w „komunii” 
z Bogiem i braćmi. Bóg objawia nam swoją miłość, 
którą przyjmujemy przez wiarę, aby ją następnie 
przelewać na innych.

Wiara działa przez miłość

Ołtarz Ojczyzny
Częstochowa jako osada była wzmiankowana 
już w 122O roku. Przywilej lokacyjny otrzymała 
od króla Kazimierza Wielkiego. Ważny moment w 
historii miasta stanowi rok 1382, kiedy to książę 
Władysław Opolczyk osa-
dził sprowadzony z Węgier 
Zakon Paulinów przy drew-
nianym kościele w Często-
chówce. Wkrótce podarował 
im obraz Bogurodzicy, Ma-
dziarscy mnisi nazwali swo-
ją posiadłość Jasna Góra. 
Jan Długosz, na podstawie 
najstarszej tradycji zakonu, 
przekazał nam wiadomość, 
że obraz został przywieziony 
przez Opolczyka ze wschod-
nich rubieży Królestwa Pol-
skiego (prawdopodobnie 
z zamku w Bełzie na Rusi 
Czerwonej).
Obraz został namalowany 
na trzech deskach z drze-
wa lipowego, pokrytych 
płótnem (o wymiarach 
82xl22cm). Obraz powstał 
prawdopodobnie między 
VI a VIII wiekiem. W latach 
1430-1460 zakonnicy wy-
budowali murowaną kaplicę 
dla świętej ikony, a następ-
nie gotycki kościół halowy, 
przebudowany w ostatniej 
dekadzie XVII wieku na bazylikę barokową. Świą-
tynia ta, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, dzięki Karolowi Dankwartowi 
otrzymała bogatą dekorację rzeźbiarską, stiukową 
i malarską. Również Kaplica Cudownego Obrazu 
została powiększona i pokryta stiukami. Wokół 
 Modlitwa w lutym:  Za chorych, cierpiących i osamotnionych
•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w 
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
•Módlmy się przez wstawiennictwo Matki Bolesnej za wszystkich chorych, cierpiących i osamotnionych, aby 
dzięki modlitwie i pomocy bliźnich odczuli, że Bóg ich szczególnie kocha i im błogosławi.
Modlitwa miesiąca:  Jasnogórska Matko Bolesna, wstawiaj się za chorymi, cierpiącymi i osamot-
nionymi braćmi i siostrami, wypraszaj dla nich Boże miłosierdzie. Proś Syna, aby przemienił 
naszą obawę w radosne dziękczynienie. Matko, Uzdrowienie chorych, otocz opieką wszystkich 
cierpiących, aby odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Razem z Tobą  
Maryjo, wołamy do Jezusa w IV tajemnicy bolesnej Różańca Świętego: Dźwiganie Krzyża.
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TRZECI MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Rozmowa z Bogiem 
	 					wieczorem	i	nocą
Noc kojarzy się nam z brakiem aktywności i 

odpoczynkiem. Podczas dnia jesteśmy bardzo 
aktywni. Nocą postawą najbardziej dla nas cha-
rakterystyczną jest bierność, i to ona może nam 
pomóc w pokornym oddaniu się do dyspozycji 
Bogu. Według  św. Jana od Krzyża symbol nocy 
wyraża rzeczywistość naszej wiary. Wiara jest to 
ciemne poznawanie przez człowieka Pana Boga 
tutaj, na ziemi, to w niebie w sposób jasny i bezpo-
średni zobaczymy Boże Oblicze, tak jak w świetle 
dziennym wyraźnie dostrzegamy otaczający nas 
świat, a w doczesnej rzeczywistości możemy Pana 
Boga oglądać poprzez zasłonę wiary. Wierzymy w 
Niego i Jemu, choć Go nie widzimy. W tej postawie 
wiary zawarta jest potężna dawka pokory.
Ulubioną porą modlitwy Pana Jezusa  w samot-
ności była noc. Jezus często zamiast na spoczynek 
udawał się samotnie na miejsca odosobnione, w 
milczeniu i oddaleniu od świata rozmawiał z Oj-
cem. Czynił to, aby być blisko Tego, z którym stano-
wił jedność. Pan Jezus  jako człowiek potrzebował 
specjalnego czasu i miejsca, głębokiej samotności i 
ukrycia, aby się modlić. Trudno nam jest twierdzić, 
o czym ze swoim Ojcem rozmawiał, ale możemy 
przypuszczać, że Jezus zanosił wstawiennicze 
prośby za całą ludzkość. W uniżeniu i pokorze 
błagał Ojca, by ludzie przyjęli dar zbawienia, by 
otworzyli się na Jego orędzie Miłości.
Te nocne dialogi modlitewne Pana Boga są dla 
nas zaproszeniem do tego, by podczas  długich 
wieczorów i nocy czytać Pismo Święte lub książki 
katolickie. Jesteśmy tak jak Pan Jezus wezwani 
przez Ojca do rozmowy w ciemności, w milcze-
niu i oddaleniu od świata. W liście apostolskim 
„Porta fidei” papież Benedykt XVI wzywa nas tak-
że abyśmy zaczęli studiować Katechizm Kościoła 
Katolickiego, który jest „ prawdziwym narzędziem 
umacniania wiary”, przez którą możemy przecho-
dzić codziennie pogłębiając naszą relację z Panem 
i ze wszystkimi braćmi i siostrami w Panu.

- Jadwiga - 

klasztoru wybudowano fortyfikacje. Ich pozo-
stałością są dzisiejsze Wały. W ogrodzie, wzdłuż 
murów, rozmieszczone są stacje Drogi Krzyżowej 
dłuta Piusa J. Welońskiego z początku XX wieku.

Najcenniejszym skarbem 
klasztoru jasnogórskiego 
jest łaskami słynący obraz 
Matki Bożej typu „Hodege-
tria”, Wizerunek ten w chwili 
przybycia do klasztoru Pauli-
nów już był otoczony kultem 
i sławą. Grzegorz z Sambora 
w poemacie „Częstochowa 
z połowy XVI wieku” wśród 
pątnik wymienia Kaszubów, 
Kujawiaków, Mazurów, Li-
twinów, Węgrzynów i Ślą-
zaków, mieszkańców Sakso-
nii; Czech, Wołynia, Inflant i 
Żmudzi. Pod koniec XX wie-
ku Jasna Góra należy do naj-
sławniejszych sanktuariów 
świata - obok Guadalupe, 
Lourdes i Fatimy.W szere-
gach pielgrzymów zdąża-
jących w ciągu wieków do 
Pani Jasnogórskiej stawał 
lud, szlachta, rycerstwo, bi-
skupi i królowie, tutejszego 
sanktuarium Zygmunt Stary 
przysłał chorągwie zdoby-
te pod Orszą, Zygmunt III 
Waza - spod Chocimia, Jan 

III Sobieski - spod Wiednia. Częstochowa stawała 
się coraz bardziej sanktuarium narodowym. Na 
Jasną Górę wciąż pielgrzymują Polacy. W ciągu 
roku przybywa ich 4-5 milionów - indywidualnie! 
i zbiorowo.  (Fragmenty z książki: Miejsca święte w Polsce 
łaskami i cudami słynące tom I)
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Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 93540007 0000 0000 0635 0003 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius.

Ofiarodawcy na remont

UKonstanty Boraczewski, Klejwy (l. 89) zm. 17/01/2013
UAlbin Misiukanis, Radziucie (l. 83) zm. 18/01/2013
UHelena Pietranis, Sejny (l. 52) zm. 18/01/2013
UHalina Błaszczak, Sejny (l. 53) zm. 20/01/2013
UBolesław Kutyło, Sejny (l. 89) zm. 21/01/2013
UHelena Krakowska, Sejny (l. 73) zm. 23/01/2013

Namiotko Jan Henryka,Sejny, Zawadzkiego 
Nowalska Lucjan Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Tydman Robert Małgorzata,Sejny, Zawadzkiego 
Kasprzycka  Elżbieta,Sejny, Zawadzkiego 
Rytelewska  Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Światłowska  Helena Julia,Sejny, Zawadzkiego 
Zubowicz Janusz Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Fidrych Jarosław Lucyna,Sejny, Zawadzkiego 
Łabanowscy Adam Alicja,Sejny, Zawadzkiego 
Jurgielanis Tadeusz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Korzenieccy Romuald Janina,Sejny, Zawadzkiego 
Jasiewicz  Aniela,Sejny, Zawadzkiego 
Januszko Jerzy Krystyna,Sejny, Zawadzkiego 
Wałukanis Zbigniew Leokadia,Sejny, Zawadzkiego 
Luto Janina,Sejny, Zawadzkiego 
Selwent Ryszard Maria,Sejny, Zawadzkiego 
Luto,Olszanka 
Radzewicz Lucjan Henryka,Olszanka 
Gibas Rafał Lidia,Olszanka 
Jastrzębscy Jerzy Teresa,Olszanka 
Gerwel Zygmunt Teresa,Zaruby 
Milewscy Marian Marianna,Zaruby
Milewscy Tomasz Aneta,Zaruby 
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby 
Miszkiel Maciej Joanna,Zaruby 
Anuszkiewicz Wojciech Barbara,Świackie 
Andrukanis Kazimierz Zofia,Świackie 
Mroczkowscy,Świackie 
Jarmołowicz Stanisław Danuta,Sejny, Zawadzkiego 

Niewiadomscy Czesław Lidia,Sejny, Zawadzkiego 
Miszkiel Andrzej Bożena,Sejny, Zawadzkiego 
Fiodorowicz Henryk Krystyna,Sejny, Zawadzkiego 
Krzemiński Ludwik,Sejny, Zawadzkiego 
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego 
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego 
Porębny Adam Katarzyna,Sejny, Zawadzkiego 
Chowaniec  Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Dargiewicz Ryszard Krystyna,Posejny 
Paszkowscy Marian Halina,Posejny 
Kuklewicz Sławomir Barbara,Posejny
Roszkowski Jan,Posejny 
Gibas Wiesław Agnieszka,Posejny 
Szczuka Stanisław Eugenia,Posejny 
Sawicki Czesława,Posejny 
Jastrzębscy Jarosław Ewa,Posejny 
Jastrzębscy Edmund Helena,Posejny 
Harackiewicz Kazimierz Bożena,Posejny 
Błaszczak Lech Teresa,Posejny 
Maksimowicz Bolesława,Posejny 
Adamowicz Euzebiusz Leonarda,Posejny 
Adamowicz Grzegorz Edyta,Posejny 
Polkowscy Marek Anna,Posejny 
Giedrojć Witold Wacława,Posejny 
Przeborowscy Artur Magdalena,Posejny 
Brzozowscy Krzysztof Katarzyna Anna,Posejny 
Zubowicz Grzegorz Beata,Posejny 
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego 
Kabrońscy Henryk Konstancja,Sejny, Konarskiego 
Markiewicz  Helena,Sejny, Konarskiego 
Luto  Irena,Sejny, Konarskiego 
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Karwowska  Irena,Sejny, Konarskiego 
Ciborowscy Andrzej Anna,Sejny, Konarskiego 
Lewandowscy Jerzy Zofia,Sejny, Konarskiego 
Pietruszkiewicz Jan Eugenia,Sejny, Konarskiego 
Pietranis Waleria,Sejny, Konarskiego 
Macianis Albin Alicja,Sejny, Konarskiego 
Nikiel Marek Anna,Sejny, Konarskiego 
Żabiccy Marianna,Sejny, Konarskiego

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło 
2344 rodziny (wiele rodzin wielokrotnie, łącz-
nie z tegorocznymi ofiarami kolędowymi) na 
sumę 215 270 zł. Umieszczamy sukcesywnie 
listę ofiarodawców.
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Ogłoszenia duszpasterskie

1Jako wierzący w Chrystusa, należący do wspólnoty Kościoła, wszyscy jesteśmy prorokami, każdy z 
nas dla siebie wzajemnie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodziną, znajomymi, czy przyjaciółmi. 

Opisane w dzisiejszej Ewangelii wydarzenie z Nazaretu pokazuje, że to zadanie wcale nie jest takie proste. 
Trudno, niezmiernie trudno jest głosić Ewangelię wśród swoich. Jednak jedno jest pewne, że warto, a 
nawet z obowiązku wszędzie trzeba głosić słowa Mistrza: w szkole, na uczelni, w domu, w sąsiedztwie, 
w pracy, podczas zabawy i wypoczynku, nawet na dyskotece. Czy to utopia? Czy też tak uważasz, jak 
wielu, którzy „porwali się z miejsca i wyrzucili” Jezusa ze swego serca, umysłu, domu, szkoły, pracy, życia? 
„Wy jesteście solą dla ziemi – mówi Chrystus. – Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 
się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie…” (Mt 5,13). Pomyślmy o tym!
Wszelkie potrzebne siły do życia Chrystusową Ewangelią i świadczenia o Nim przed innymi czerpiemy z 
Eucharystii. Podczas każdej Mszy Świętej posilamy się z dwóch stołów: ze stołu słowa Bożego i ze stołu 
Chleba Eucharystycznego. Każda z nich kończy się rozesłaniem, a właściwie posłaniem nas do świata, 
gdzie dobrym przykładem własnego życia mamy przybliżać innych do Królestwa Bożego. Dlatego tak 
ważny jest nasz udział we Mszy Świętej, i to nie tylko niedzielnej, ale również w pozostałe dni tygodnia, 
a nawet – jeśli warunki pozwolą – codziennej. Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian do wspólnej 
modlitwy oraz do świadomego napełniania miłością naszej trudnej codzienności. Tylko w ten sposób 
możemy być prawdziwymi naśladowcami i apostołami Chrystusa. 

2Święto Matki Bożej z Lourdes, obchodzone 11 lutego Kościół łączy ze  Światowym Dniem Chorych. 
Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania 

wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych, 
których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. Dlatego serdecznie 
zapraszam wszystkich chorych i starszych, którzy przy pomocy dobrych ludzi mogą przybyć do świą-
tyni  w poniedziałek 11 lutego na godz. 10.00. Będzie wspólna Eucharystia z udzieleniem Sakramentu 
Namaszczenia Chorych. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom 
w dotarciu do naszej świątyni! 

3Środa Popielcowa, 13 lutego  rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia i pokuty nasze 
głowy zostaną posypane popiołem. Msze Święte: godz. 6.30; 8.00; 10.00; 13LT; 16.00; 17.30. 

W Środę Popielcową wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw 
mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich 
do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej 
granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, 
aby w praktykę postu wprowadzać także tych, którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani. 
Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw 
i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.

4W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Pierwsza w 
tym okresie Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątek o 17.00, potem wieczorna Msza św.; Dzieci 

zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 16.00; a młodzież we czwartek o 18.00. Nabożeństwo 
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie w niedzielę o godz. 17.00. Przychodzących na Mszę św. 
w niedzielę wieczorem zachęcamy o wcześniejszy udział w Gorzkich Żalach i wysłuchaniu kazania 
pasyjnego, bowiem w czasie Mszy św. już kazania nie będzie. Gorzkie Żale będziemy również śpiewać 
po sumie z myślą o naszych parafianach z wiosek. 

5Dzieci klas drugich przygotowujące się do pierwszej spowiedzi świętej i pierwszego pełnego udziału 
w Eucharystii wraz z rodzicami zapraszam na Mszę św. w niedzielę, 17 lutego o godz. 15.00. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:

• 5 II – Święta Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko 
rozszerzył się na cały Kościół (wspomnienie obowiązkowe);
• 6 II – Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu (wspomnienie 
obowiązkowe).
• 8 II – Święta Józefina Bakhita, święta afrykańska żyła na przełomie XIX/XX wieku, niewolnica, po ofia-
rowanej wolności wstąpiła do zakonu i służyła Bogu i współsiostrom, podejmując najprostsze prace: 
gotowanie, sprzątanie, szycie. Jej przyjemny wygląd i ciepły głos pomagał wielu biednych i opuszczo-
nym, którzy przychodzili do klasztoru, w którym mieszkała (wspomnienie dowolne).
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Intencje mszalne 3-16.02.2013 r.
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 3 lutego 2013
07:00 +Tadeusz Domel (6 rocz.), jego rodzice i 

rodzeństwo
08:30 +Jadwiga Sikorska
10:00 +Zygmunt  +Marianna Puczyłowscy
11:30  Za parafian
13:00 LT: +Witold +Józef +Stefania Żukowscy
Krasnowo: 
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
PONIEDZIAŁEK, 4 lutego 2013
06:30 +Leontyna Krawczyk +Aleksander
08:00  +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Ryszard Bielski (7 rocz.) +Romuald +Albina 

+Zofia +Franciszek +Adam
08:00 +Kazimierz Łyskowicz (8mc)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 

dla Danuty w 70 rocz. urodz. i dla rodziny
WTOREK, 5 lutego 2013
06:30 O błog. Boże i opiekę św. Agaty dla naszego 

miasta i za nasz samorząd
08:00 +Jan Lupo (4mc)
08:00 +Nadzieja Danilczyk
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
ŚRODA, 6 lutego 2013
06:30 +Ignacy +Marianna Stroniewscy
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Rafał Rupiński (3 rocz.)
17:30 +Ludwik Bykowski (11mc)
17:30 +Waleria Sojka (4mc)
CZWARTEK, 7 lutego 2013 
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Czesława (9 rocz.) i z rodz. Wowaków i Łej-

melów +Waldemar Kruczyński (7mc)
08:00 +Teofil +Leokadia i z rodz. Konopków i Ja-

czyńskich
08:00 +Stefania +Wincenty +Mieczysław +Krysty-

na +Stefan +Romuald
17:30 +Romuald Benczyk i jego rodzice
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
PIĄTEK, 8 lutego 2013 
06:30 +Władysław Wałkanis i jego rodzice
08:00 +Anna Keller +Jan Sojko
08:00 +Biruta Bartnik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Magdy 

Olszewskiej w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Marek Motuk +Danuta Tur
SOBOTA, 9 lutego 2013
06:30 +Weronika Okulanis (48 rocz.)
08:00 +Florentyna Orlik (5 rocz.)
08:00 +Jan Czeropski i jego rodzice
08:00  +Stanisława (5 rocz.) +Wacław (4 rocz.) i z 

rodz. Adamowiczów
17:30 +Władysław Wala (15 rocz.)
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)

NIEDZIELA V ZWYKŁA, 10 lutego 2013
07:00 +Czesława Zubowicz (6 rocz.)
08:30 +Stanisław Madejski (3 rocz.) i zm. z rodziny
10:00 Za zm. Sybiraków +Leonard Kusojć 
 (13 rocz.)
11:30 Za Parafian
13:00 LT: +Edward Żukowski (5mc)
Krasnowo:  +Anna Łobik
14:00 Hospicjum: Za chorych
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
PONIEDZIAŁEK, 11 lutego 2013 Dzień Chorych
06:30 
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Józef Harackiewicz (10 rocz.)
10:00 O łaskę zdrowia i cierpliwość w cierpieniu 

dla chorych i starszych
17:30 +Henryk (28 rocz.) +Andrzej Skorupscy 
WTOREK, 12 lutego 2013
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi w dniu 

urodzin
08:00 +Antoni Matulewicz (6mc) i jego rodzice
08:00 +Henryka Koneszko (8 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Romuald Koncewicz (20 rocz.)
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
ŚRODA, 13 lutego 2013 POPIELEC
06:30 +Aleksander Giniewicz i zm. z rodziny
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
10:00 +Franciszek +Agata +Franciszek +Marianna 

i zm. z rodz. Sidor
13:00 LT: 
16:00 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 +Zbigniew Bobrowski (10 rocz.)
CZWARTEK, 14 lutego 2013
06:30 +Janusz i jego rodzice i zm. z rodz. Dobo-

szyńskich
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Lilii i dla rodziny
08:00 +Tadeusz Rasiul (10mc)
08:00 +z rodz. Zabłockich i Zdunek
17:30 +Krzysztof Kowalewski (2 rocz.)
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
PIĄTEK, 15 lutego 2013 
06:30 +Zofia +Antoni Namiotko i z rodz. Okulanis
08:00 +Stanisław Ogórkis (13 rocz.)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz +Leo-

kadia Kaufman (3mc)
17:30 +Franciszek Miszkiel (5mc)
SOBOTA, 16 lutego 2013
06:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Regina Andrejczyk (11mc)
08:00 +Lucjan Dembowski (16 rocz.)
08:00 +Mieczysław Sulżyński (14 rocz.) 
 +Anna Rogucka
17:30 +Grzegorz Matan (9mc)
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Ks. Grzegorz Kunko

DLACZEGO JA? Dzisiejszy numer jest setnym wydaniem na-
szego parafialnego dwutygodnika, a od 

wydania pierwszego numeru naszej parafialnej 
gazety w marcu 2003 roku – to 150 wydanie. Wy-
dawcą jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 
W latach 1999 – 2000 ówczesny wikariusz ks. 
Władysław Napiórkowski podjął trud tej formy 
katechizacji, wydając „Siewcę – Sejneński Mie-
sięcznik Katolicki”, w nakładzie kilkudziesięciu 
egzemplarzy. Wówczas wydano łącznie 18 nu-
merów.
W 2003 roku w naszej parafii powołano Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej. Postanowiliśmy 
wydawać drukiem parafialny miesięcznik, jako 
kontynuację pierwowzoru sprzed 3 lat.
W lutym 2003 r. wydaliśmy „Biuletyn informacyj-
ny” przedstawiając powstanie Stowarzyszenia 
Akcja Katolicka, informując o zamiarze wydawa-
nia miesięcznika Siewca. Pierwszy numer wyda-
no w marcu 2003 roku w nakładzie 120 egz. na 
ksero. Jako dowód kontynuacji poprzedniego 
wydania postanowiono nadawać podwójną 
numerację kolejnych wydań. Wyszukiwanie i 
zbieranie materiałów do kolejnych numerów 
wymaga śledzenia kolejności wydarzeń Roku 
Liturgicznego.
Od pierwszego numeru, układ graficzny i skład 
komputerowy pozostawał w gestii nieodża-
łowanego Jana Lupo.  W październiku 2007 r. 
wydano 50 numer SIEWCY i zawieszono jego 
wydawanie.
W marcu 2009 roku, obecny proboszcz Parafii 
zachęcił zespół redakcyjny do wznowienia Siew-
cy jako dwutygodnika, w innym, zgrabniejszym 
formacie.  Podejmując niemały trud wydawniczy, 
zamieszczamy w Siewcy ciekawe, różnorodne i 
kształcące materiały na temat naszej wiary, nie 
politykujemy. O poczytności i potrzebie wyda-
wania Siewcy w tej konwencji świadczy fakt, 
że drukujemy 700 – 800 egzemplarzy każdego 
numeru.
Z okazji jubileuszowego, setnego wydania Siew-
cy, składamy serdeczne podziękowania osobom 
stale współpracującym: Irenie Zajkowskiej, Ja-
dwidze Milewskiej, Reginie Milanowskiej i Te-
resie Rugienis – Witkowskiej. Dziękujemy też 
osobom, które sporadycznie przekazują, swoje 
teksty. Niech Duch Święty oświeca Wasze umy-
sły i obdarza je bogactwem myśli, które mogą 
stanowić ciekawe tematy do gazety parafialnej. 
Bardzo brakuje nam Pana Jana Lupo, którego 
niegasnący zapał i twórcza inwencja, pozwalały 
na coraz wyższą jakość edytorską gazety.

Siewca jest emitowany w internecie, na stro-
nie Parafii, co daje możliwość czytania naszej 
gazety na całym świecie

To jest osobiste pytanie au-
tora oraz osób, które tekst 

czytają. Rzecz dotyczy pieszej 
pielgrzymki z Sejn na Jasną 
Górę (24 lipca-11 sierpnia). Zanim wyruszymy na 
jasnogórski szlak warto mieć odpowiednią moty-
wację skłaniającą do podjęcia trudnego dzieła, ja-
kim jest dziewiętnastodniowa wędrówka w słońcu 
i deszczu, upale i chłodzie, z uśmiechem i łzami na 
twarzy. Dla mnie odpowiedź na pytanie zawarte w 
tytule artykułu jest prosta. Zdecydowałem się na 
współorganizowanie wraz z obecnymi duszpaste-
rzami naszej parafii pielgrzymki z Sejn i podjęcie 
obowiązków przewodnika grupy z własnej, nie-
przymuszonej woli. Z pewnością doświadczenie 
marszu, jakie zdobyłem przez czynny udział w 15 
pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę  - w tym 3 
razy jako przewodnik grupy -  pomoże mi we właś-
ciwym wykonaniu zadań. Ponadto wystarczy prze-
czytać wcześniejsze artykuły „Siewcy” - począwszy 
od wydania wrześniowego - aby przekonać się, 
czym kapłan motywuje swój udział w wędrówce 
z Sejn do Matki Bożej Częstochowskiej. Poprzed-
nie teksty dotyczą duchowego przygotowania do 
pielgrzymki, ale ciało też jest ważne i stąd wynika 
potrzeba fizycznego przyzwyczajania organizmu 
do długiego marszu na długo przed pielgrzymką. 
Nauczyciele Wychowania Fizycznego twierdzą, 
że energiczny marsz o długości 5 km, co 2 dni, z 
systematycznym powiększaniem tempa i dystansu 
w miarę poprawy kondycji fizycznej, jest jednym 
z najlepszych sposobów na przygotowanie do 
pielgrzymkowego wysiłku. Dlaczego ja? Takie py-
tanie z myślą o pielgrzymce zadają sobie dziew-
częta i chłopcy, którzy fascynują się wszelkimi 
rodzajami „szkoły przetrwania”, wyobrażają siebie 
jako biorących udział w „biegu katorżnika” czy 
„selekcji” lub „biegu komandosa” organizowanych 
przez polskich komandosów. Połączenie próby 
wytrzymałości fizycznej i psychicznej z modlitwą 
jest dobrym pomysłem właściwym drodze na Jas-
ną Górę. Wspomnijmy też osoby, które marzą o 
przemierzeniu pieszo szlaku św. Jakuba, z Polski 
do Hiszpanii, dla których planowana pielgrzymka 
jasnogórska z Sejn może być alternatywą i sposo-
bem na kształtowanie duchowości chrześcijańskiej 
w grupie przy jednoczesnym poznawaniu pięk-
nych stron Polski. Ponadto nie zapominajmy o 
pielgrzymach z naszej parafii, którzy uczestniczą 
co roku w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, 
ale w innych grupach, z nadzieją że przyłączą się 
do grupy sejneńskiej i będą wspierać wszystkich 
swoim doświadczeniem.

SIEWCA - Jubilat
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