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MOC SŁOWA
Niedziela Pierwsza Wielkiego Postu
			
– 17 lutego 2013
Łk 4, 1-13
ezus pełen Ducha Świętego powrócił znad
Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła.
Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał
chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest:
„Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas
wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej
chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł
do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz
mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus
mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz”». Zaprowadził Go też do Jerozolimy,
postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół.
Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże
o Tobie, żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię
będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od
Niego aż do czasu.
Refleksja niedzielna:
ożna sobie zadać pytanie: Cóż to za post,
skoro możemy codziennie przyjmować
Pokarm Aniołów, eucharystyczny „Chleb z nieba”?
Skoro możemy karmić się słowem Bożym jak rajskim
pokarmem! Wydaje się, iż w poście nie chodzi tak
naprawdę o to, byśmy się głodzili, ale przeciwnie
- byśmy się lepiej odżywiali, posilając się treściwym
pokarmem, który rzeczywiście daje życie. Bóg zastawił dla nas stół i wzywa do uczty! Uczy nas „pragnąć
Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego”.
Pokusa, która doprowadziła do tego, iż Adam i Ewa
musieli odejść z Edenu i w trudzie zdobywać pożywienie, wciąż czyha na człowieka. Jest to zabarwiona
niecierpliwością pokusa, by nadać sobie samemu
sens życia - natychmiast, nie czekając na Boga. Pokusa, by wypracować sobie autonomię -iluzję życia na
wieki trzymanego we własnych rękach. Pokusa bycia
„dzieckiem bez ojca”. Chrystus na pustyni musiał się
oprzeć tej właśnie pokusie - niosącej ze sobą ułudę
wszechwładzy, wszechmocy, samostanowienia. Nie
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sposób trwać w łasce synostwa Bożego i jednocześnie zapomnieć o tym, że się ma Ojca w niebie. Wręcz
przeciwnie, aby tej łaski nie zmarnować, trzeba zdać
się na Ojca; aby się nie odciąć od źródła, trzeba wyznać wiarę w Źródło, nawet za cenę wyczerpującej
walki z „ojcem kłamstwa” (J 8,34). To Bóg jest naszym
Ojcem i żywicielem. Jeśli o tym pamiętamy, jeśli w to
wierzymy i to wyznajemy, „nie będziemy zawstydzeni”. On bowiem „rozdziela swe bogactwa wszystkim,
którzy go wzywają”.
Niedziela Druga Wielkiego Postu
			
– 24 lutego 2013
Łk 9, 28-36
ezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił,
wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie
stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni
w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze
snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego
chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa:
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i
jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co mówi.
Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał
się głos: «To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie.»
W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł
się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie
nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli.
Refleksja niedzielna:
o wielekroć możemy kontemplować w Ewangelii „odmienioną” twarz Jezusa. W tylu
różnych sytuacjach, w tylu spotkaniach: z wdową,
paralitykiem, niewidomym, prostytutką, Judaszem,
Piłatem, z Matką... Dziś jednak to nie spotkanie z
człowiekiem ani nie zewnętrzne okoliczności sprawiają, że oblicze Jezusa się odmienia. Jego twarz
przemienia się od wewnątrz - ukazując Boską naturę Syna Bożego, żyjącego miłością Ojca. Ta miłość
stanowi źródło szczęścia Boga-Człowieka, które na
chwilę przebłyska w wizji na górze Przemienienia.
Znamienne, że Jezus przemienia się „na górze”. Można powiedzieć, że czyni to w miejscu niedostępnym
dla tych, „których dążenia są przyziemne” - jak mówi
Św. Paweł w pierwszym czytaniu - których „losem
jest zagłada, bogiem - brzuch, a chwałą to, czego
powinni się wstydzić”. Wydarzenie Przemienienia
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przypomina nam o tym, że „nasza (...) ojczyzna jest
w niebie”. Chrystus, ukazując swoją chwałę, wskazuje
nam drogę do tej ojczyzny: to tam trzeba podążać, a
droga wiedzie przez krzyż. O tym Chrystus rozmawia
z Mojżeszem i Eliaszem. Możemy już tutaj, na ziemi, zobaczyć zadatek dziedzictwa, które nas czeka.
Piotr, Jakub i Jan „widzieli chwałę” Syna Bożego i
zostali pociągnięci ku pragnieniu tej chwały, którą
Bóg dla nich przygotował. Jest ona także naszym
przeznaczeniem. Czy takie stwierdzenie nie wydaje
nam się przesadą? Bliskie jest nam pytanie Abrama,
postawione w kontekście Bożej obietnicy: „Jak będę
mógł się upewnić, że otrzymam ten kraj na własność?”. Po czym poznamy, że czeka nas dziedzictwo
w niebie? Przemienienie Pańskie jest tego pierwszym
znakiem, Golgota drugim, a pusty grób ostatnim. W
ich obliczu każdy musi zdecydować, czy uwierzy w
Boże obietnice i czy będzie za nimi podążać.

- za okna, które trzeba umyć, bo to oznacza,
że ma dom,
- za kilogramy, których ma trochę za dużo, bo
to oznacza, że ma co jeść,
- za narzekanie i krytykę, ponieważ to oznacza,
że jest wolność słowa,
- za zbyt głośne słuchanie radia przez sąsiada,
bo to oznacza, że słyszy,
- za budzik, który odzywa się każdego ranka,
ponieważ to oznacza, że żyje,
- za zmęczenie pod koniec dnia, bo to oznacza,
że był aktywny.

O modlitwie optymisty
Optymista zawsze ma za co dziękować Panu
Bogu; nawet:
- za bałagan po imprezie, bo to oznacza, że
ma przyjaciół,
- za podatki, które musi zapłacić, ponieważ to
oznacza, że ma pracę,

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 17 LUTEGO 2013
Słowo Boże: Pwt 26,4-10; Rz 10.8-13; Łk 4,1-13

PONIEDZIAŁEK, 25 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 9,4-10; Łk 6,36-38

PONIEDZIAŁEK, 18 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

WTOREK, 26 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

WTOREK, 19 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

ŚRODA, 27 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

ŚRODA, 20 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jon 3,1-10; Łk 11,29-32

CZWARTEK, 28 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 17,5-10; Łk 16,19-31

CZWARTEK, 21 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Est 4,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12

PIĄTEK, 1 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 37,3-4.12-13.17-28; Mt 21,33-43.45-46
Pierwszy piątek miesiąca

PIĄTEK, 22 lutego, Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Słowo Boże: 1 P 5,1-4; Mt 16,13-19
Odpust zupełny może uzyskać wierny, który nawiedzając w tym dniu Katedrę św. Wojciecha w Ełku,
pobożnie odmówi „Ojcze nasz i Wierzę w Boga”.
SOBOTA, 23 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,43-48
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 24 LUTEGO 2013
Słowo Boże: Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17-4.1; Łk 9,28-36
Dzień Solidarności z misjonarzami. Dzisiaj ofiary do
tzw. puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
Nr 101/2013

SOBOTA, 2 lutego, Dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 7,14-15.18-20; Mt 21,33-43.45-46
Pierwsza sobota miesiąca.
Pamiętajmy w modlitwie o podejmujących „Dzieło
duchowej adopcji dziecka poczętego” i w intencji
rodzin, małżeństw oraz w obronie życia poczętego.
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 3 MARCA 2013
Słowo Boże: Wj 3,1-8.13-15; 1Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

CZY WIARA NASZA JEST „POGODOWA” ?

Z

akończyliśmy tegoroczną kolędę. Odwiedziliśmy naszych Parafian z modlitwą, niosąc
Boże błogosławieństwo na nowy rok. Bóg zapłać
wszystkim rodzinom, osobom samotnym, które
nas przyjęły i tych była zdecydowana większość.
Dziękujemy za życzliwość i okazane serce, dobre
budujące rozmowy, czasami poruszające i budzące
wzruszenie. Dzieliliście się z nami swoimi problemami, kłopotami, zmartwieniami: choroby, bieda,
dzieci nie mają pracy, muszą wyjeżdżać, starość,
samotność, brak zrozumienia w rodzinie, niezgoda, uzależnienie i nadużywanie alkoholu przez
mężów i synów. Rzadko mówiliście o swojej wierze, o jej słabościach, wątpliwościach i rozterkach,
bo to temat trudny. Łatwiej mówić o pogodzie,
o polityce, o nieopłacalnej produkcji rolnej, niedogodnościach życiowych. A o wierze trudniej.
Czasami pytaliśmy o życie religijne, duchowe.
O niedzielną Mszę św., czy częstotliwość przystępowania do sakramentu pokuty. Odpowiedzi
były zdawkowe i raczej unikaliście tych tematów,
mówiąc, że „do kościoła chodzę, ale nie w każdą
niedzielę, albo też rzadko, okazjonalnie. Bo nogi
bolą, jakoś trudno się zebrać, zmęczenie pracą,
a to zimno, zasypało śniegiem, mróz, a to deszcz
pada, a latem za gorąco i duszno. I w ten sposób
pokazujemy swoją wiarę uzależniając ją od pogody. Niedziela staje się zwykłym dniem, dla niektórych wolnym od pracy i szkoły, a przestaje być
najważniejszym dniem tygodnia, Dniem Pańskim.
Niedziela, a w niej eucharystyczne spotkanie
z Chrystusem Zmartwychwstałym jest dla Wspólnoty Kościoła, a tym samym dla prawdziwego katolika fundamentem, na którym buduje się właściwe relacje z Bogiem i braćmi. Bez niedzielnej
Eucharystii chrześcijanin jest człowiekiem słabym
i niezdolnym do rozróżniania między dobrem i
złem, tchórzliwym w wyznawaniu wiary i brakuje
mu dystansu do „nauki tego świata”. A ta często
staje w sprzeciwie wobec Boga i Jego Miłości. Niestety, takich letnich katolików jest wielu, także i w
naszej Parafii i wszystkim, nie tylko duszpasterzom
powinno niepokoić pytanie, jak ich pociągnąć do
gorliwości, do tęsknoty za Bogiem, do odnalezienia drogi do Chrystusa i Jego nauki, do uwierzenia, że Bóg kocha każdego i chce go uszczęśliwić
dając człowiekowi zbawienie. To jest największy
dar, cel życiowej drogi, czy można go odrzucić?



List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudził w każdym
wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej
pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i
nadzieją. Będzie to też dobra okazja, by bardziej
celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii,
która „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie ... źródłem, z którego
wypływa cała jego moc”. Jednocześnie pragniemy,
żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku
każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść
wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i
przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem
wiary. Nie przypadkiem w pierwszych wiekach
chrześcijanie musieli nauczyć się Credo na pamięć. Było ono ich codzienną modlitwą, aby nie
zapomnieć o zobowiązaniu przyjętym wraz ze
chrztem. Słowami pełnymi znaczenia przypomina o tym św. Augustyn, kiedy w jednej z homilii
mówi: „Symbol świętej tajemnicy, który otrzymaliście wszyscy razem i który wyznaliście jeden po
drugim, jest słowami, na których opiera się, jak na
stałym fundamencie, wiara Matki-Kościoła, a fundamentem tym jest Chrystus Pan... Otrzymaliście
więc i powtarzaliście to, co wiernie powinniście
naśladować, co w duszy i sercu zawsze powinniście
przechowywać, co powinniście na łożach waszych
odmawiać, o czym myślicie na placach i miejscach
publicznych, o czym także i podczas posiłków
waszych nie zapominajcie, strzeżcie tego w sercu,
chociaż ciało zasypia”.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
17

W Ain Karem

17

kwietnia – 7. dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy od Ain Karem leżącego 8 km od centrum Jerozolimy. Minęliśmy wzgórza porośnięte
zielenią – teren Yad Vashem. Rośnie tam ponad
6000 drzewek oliwnych zasadzonych przez Polaków, którzy w czasie II wojny ratowali Żydów.
Przejechaliśmy za mur na stronę palestyńską.
Nazwa Ain Karem ( też Ain Karim) nie pojawia
się w Piśmie Świętym i
najczęściej z tą nazwą
pielgrzymi spotykają się
po raz pierwszy tutaj na
miejscu, przebywając w
Ziemi Świętej. Celem pielgrzymek do tego miejsca
są dwa sanktuaria: Narodzenia Jana Chrzciciela i
Nawiedzenia.
Ain Karem jest rodzinnym
miastem Jana Chrzciciela i
Jego rodziców – Zachariasza i Elżbiety.
Najpierw skierowaliśmy
swoje kroki do sanktuarium Jana Chrzciciela. To
kościół z XI – XII wieku z
Grotą Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Zatrzymujemy się przed ołtarzem
przy gwieździe z białego
marmuru na posadzce.
Napis: TU URODZIŁ SIĘ
POPRZEDNIK PANA. To tutaj „dla Elżbiety nadszedł
czas rozwiązania i urodziła
syna”. To tutaj Zachariasz
pisze na tabliczce imię „Jan”, to tutaj „rósł wzmacniał się duchem” ten, który przygotowywał drogę
Panu. Na ścianach – obrazy przedstawiające różne
momenty z życia św. Jana Chrzciciela. Po wyjściu
na plac przykościelny zatrzymujemy się przy tablicach z Modlitwą Zachariasza – „Benedictus” w
różnych językach świata. Polska została poświęcona w 1988r.
Stąd ruszamy w kierunku sanktuarium Nawiedzenia. Droga wznosi się lekko w górę, bo kościół
znajduje się na zboczu wzniesienia. Nasze oczy
przyciąga barwna mozaika na frontonie sanktuarium: Maryja na osiołku udaje się w góry Judei
do swej krewnej Elżbiety. Św. Łukasz wspomina
Nr 101/2013

krótko: „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem
w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy”.( Łk
1,39) Tam odwiedziła swoich krewnych – kapłana
jerozolimskiego Zachariasza i jego żonę Elżbietę.
Oboje byli w podeszłym wieku, a jednak spodziewali się dziecka. Dość długo czekamy na wejście do
świątyni. Nie nudzimy się jednak. Czytamy słowa
„Magnificat”, bo przed kościołem umieszczone
są majolikowe tablice z
tekstem hymnu w 40 językach świata, także po
polsku. Oglądamy piękną
roślinność ogrodów, które kaskadowo schodzą ze
zbocza góry.
Świątynia wg projektu
Barluzziego, dwupoziomowa. W kościele
dolnym – 3 freski : Spotkanie Maryi z Elżbietą,
Ucieczka św. Elżbiety i
Kapłaństwo Zachariasza.
Ten pierwszy szczególnie
bliski sercu, bo to „odpowiednik” obrazu w ołtarzu
głównym sejneńskiej bazyliki. W kościele górnym
– freski poświęcone Maryi
– Matce Kościoła, Maryi
– Bogurodzicy, Wspomożycielce wiernych…
Burze dziejowe, które
przeszły nad Ziemią Świętą, nie oszczędziły sanktuariów w Ain Karem. Franciszkanie wykupili ruiny
obu kościołów i z wielkim trudem je odbudowali.
Braciom zakonnym w brązowych habitach zawdzięczamy dziś świetność tych budowli i piękno
otaczających je ogrodów.
I znów radosne przeżycie w sercu pielgrzyma, gdy
uświadomi sobie, że przebywał w miejscu, gdzie
Maryja spotkała się z Elżbietą. Nasza sejneńska
bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP eksponuje w ołtarzu głównym obraz przedstawiający
spotkanie Maryi i Elżbiety. Na ten obraz patrzymy
na każdej Mszy świętej. To spotkanie miało miejsce
właśnie w Ain Karem, w górach Judei. To dar Nieba,
że tam dotarliśmy w piękny, upalny kwietniowy
dzień Roku Pańskiego 2012. Renia M.



Matka Boża Jasnogórska w Św
przybędzie do nas 1

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

J

Zechciejmy
pojednać się z Bogiem

W

szczególnym czasie Wielkiego Postu
Kościół pragnie przypomnieć nam
prawdę o pojednaniu z Bogiem. Jest to centralna prawda Ewangelii, podstawowa treść
naszego życia z wiary, która właśnie w tym
Czterdziestodniowym Czasie musi się odezwać ze szczególną siłą w naszych sercach i
w naszych sumieniach.
Jeśli jesteśmy naprawdę uczniami i wyznawcami Chrystusa, który pojednał człowieka z Bogiem, nie możemy żyć tak, aby z
naszej strony nie szukać tego pojednania. Nie
możemy pozostawać w grzechu, nie starając
się odnaleźć drogi do domu Ojca, który zawsze na nas czeka.
W ciągu Wielkiego Postu Kościół nawołuje nas do szukania tej właśnie drogi. „W imię
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!”
(2 Kor 5, 20). Tylko jednając się z Bogiem w
imię Chrystusa, możemy „skosztować, jak dobry jest Pan” (Ps 34 [33], 9). Możemy niejako
doświadczalnie się o tym przekonać.
Nie o surowości Boga mówią wszystkie
na świecie konfesjonały, przy których ludzie
wyznają swe grzechy. Mówią one właśnie
o dobroci Boga. I ci, którzy do nich trafiają,
czasem po wielu latach, obciążeni wielkimi
nawet grzechami, odchodząc, znajdują ulgę,
znajdują radość i spokój sumienia. Nigdzie
poza spowiedzią jej nie znajdą. Bo nikt inny
nie ma mocy odpuszczania grzechów, tylko
Bóg.
Człowiek zaś, który dostępuje tego odpuszczenia, doznaje dobra duchowego, które
tylko sam Bóg może mu dać w swej nieskończonej dobroci.
„Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił od wszelkich ucisków” (Ps 34 [33], 7).
Myśli błog. Jana Pawła II
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.
wybrał E. Klimaniec



akże jesteśmy wdzięczni naszemu Zbawcy, że
w obrazie Jasnogórskim dał nam oblicze swej
Matki. Jeszcze raz przypomnijmy, że według starej tradycji obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
namalował św. Łukasz ewangelista, ten, który w
swojej Ewangelii podał
nam najwięcej szczegółów z okresu dziecięctwa Pana Jezusa, o
których dowiedział się
z opowiadań Najświętszej Panienki. Namalował go na cyprysowej
desce stołu zrobionego
przez św. Józefa wspólnie z Panem Jezusem w
Nazarecie.
W IV wieku św. Helena
miała przywieźć ten
obraz z Ziemi Świętej
do Konstantynopola.
Po różnych kolejach
znalazł się on w Bełzie,
skąd Władysław Opolski
przywiózł go do Częstochowy w 1382 roku. On
także sprowadził z Węgier OO. Paulinów, wybudował im klasztor na
Jasnej Górze i oddał im
obraz w opiekę. Wkrótce
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zasłynął
cudami i nabożeństwem
nie tylko w Polsce, ale i
wśród wiernych pogranicznych krajów : Śląska,
Węgier, Czech i Moraw.
Szczególną chwałą rozsławiła obraz cudowna
obrona Jasnej Góry pod przewodnictwem przeora klasztoru, O. Augustyna Kordeckiego, podczas
najazdu szwedzkiego w 1655 roku. Odtąd Jasna
Góra stała się sanktuarium narodowym i duchową
stolicą Polski.
Król Jan Kazimierz z wdzięczności do Matki Bożej
za ocalenie narodu od szwedzkiego ,,potopu” dnia
1 kwietnia 1656 roku w uroczystym ślubowaniu
w katedrze lwowskiej obrał Matkę Najświętszą
za Patronkę i Królową Polski, a kilkadziesiąt lat
później, dnia 8 września 1717 roku po raz pierwszy
naród dokonał na Jasnej Górze uroczystej koronacji obrazu swej królowej. Był to ostatni wielki hołd
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więtym Wizerunku Nawiedzenia
12 pażdziernika br.
przedrozbiorowej Polski dla Jasnogórskiej Pani.
Po upadku Polski, po skreśleniu jej z mapy narodów, Częstochowa stała się miejscem gdzie
naród szukał pokrzepienia i siły do przetrwania
długich lat niewoli. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości
w 1924 roku, na prośbę
Księży Biskupów Stolica
Apostolska ustanowiła
święto Maryi, Królowej
Korony Polskiej. W wolnej Ojczyźnie mury i place Jasnej Góry na nowo
zapełniły się tłumami
pielgrzymów. Naród
mobilizował siły, krzepł
na drugą męczeńską
próbę, jaka go czekała.
Przyszły straszne dni
okupacji hitlerowskiej. I
znów, gdy wszelka nadzieja dla polski zgasła,
ta jedna świeciła – od
tronu Jasnogórskiej Królowej i Pani. Tam nadal
szukano ratunku i pociechy. I znowu Królowa i
Opiekunka pozwoliła
nam oglądać wolną Ojczyznę. Na Jasną Górę
znów popłynęły rzesze
pątników.
Pamiętna niedziela 26
sierpnia 1956 roku, milionowa rzesza wiernych
wraz ze swymi Pasterzami odnawia śluby, złożone przed 300 laty przez
Jana Kazimierza, przyrzeka wprowadzić je w
czyn, ślubuje, że pozostanie narodem wiernym
Chrystusowi Panu, że będzie nadal narodem Maryjnym. Wielkie słowa przyrzeczeń jasnogórskich
powtarzają 5 maja 1957 roku wszystkie parafie i
nasza również.
Polska katolicka weszła w okres długiej 9 - letniej
nowenny przed swoim ,, Milenium”, czyli tysiącleciem Chrztu Polski. Matka Najświętsza pragnie w
tym wielkim dziele odrodzenia przyjść z pomocą
swojemu wiernemu Narodowi. W tym celu wybrała
się w długą wędrówkę po całym kraju. W kopii
Cudownego Obrazu przybędzie również do naszej
parafii i zagości pośród nas.
- IrenaNr 101/2013

W proch się obrócisz …

W

Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, który ma nas przygotować na
największe święta chrześcijańskie - Wielkanoc. Zawsze, gdy chcemy coś dobrze przeżyć, gruntownie
przygotowujemy się do tego. Dlatego i do tych
najważniejszych świąt przygotowujących się przez
40 dni pokuty i umartwiania, naśladując w ten
sposób Chrystusa Pana, który przed rozpoczęciem
swojej nauczycielskiej działalności przebywał 40
dni na pustyni modląc się i poszcząc.
Znak posypania popiołem naszych głów w środę Popielcową oznacza, że uznajemy swoje winy,
swoje grzechy i szczerze żałujemy za nie przed Bogiem. Popiół przecież nas broni, domaga się zatem
fizycznego obycia i budzi potrzebę duchowego
oczyszczenia. Do wewnętrznej przemiany człowieka są potrzebne: post, jałmużna i modlitwa oraz
trzy podstawowe relacje człowieka: do Pana Boga,
do bliźniego i do siebie. Post, modlitwa i jałmużna
są pomocą, aby te relacje uzdrowić, uporządkować
i umocnić. Nawrócenie ma objąć całego człowieka,
wszystkie jego wady, wymiary i możliwości, ma go
przemieniać tak, by stał się nowym człowiekiem,
zdolnym do każdego dobrego czynu, ma go uodparniać na kuszenie przez szatana, a tu możemy
liczyć na pomoc naszego Stwórcy.
Wielki Post chce nas prowadzić do całkowitego
zbawienia, w oczekiwaniu bliskiego zwycięstwa
Chrystusa nad wszelkim złem, które uciska człowieka, a gdy zwrócimy się do Boskiego Mistrza,
nawracając się to zaznamy Jego miłosierdzia. Dlatego wynagradzajmy Chrystusowi za brak miłości
i niewdzięczności. Trwajmy pod Krzyżem Pana
Jezusa i nabierajmy mocy do trwania w wierze
i ufności. Uczestniczymy w nabożeństwie Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali, wpatrujemy się w pełni
Miłości Oblicza Pana Jezusa, który bierze na swoje
ramiona ciężki od ludzkich grzechów krzyż i oddaje swoje życie za przyjaciół, za każdego człowieka.
Poprzez dni Wielkiego Postu otworzymy drzwi
naszego serca, aby tegoroczny Wielki Post był
pogłębieniem nowej wiary. -Jadwiga-



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

W OSTATNIM CZASIE :
Odeszli do wieczności:
UWiesław Makowski, Sejny (l. 52) zm. 28/01/2013
ULech Błaszczak, Posejny (l. 61) zm. 06/02/2013
UBiruta Urbańska, Sejny (l. 56) zm. 07/02/2013
UWładysław Rakucewicz, Żegary (l. 90) zm. 09/02/2013

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy w
tym roku złożyli swoje ofiary na remont domu
parafialnego, remont okien w Bazylice i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło 550
rodzin, najczęściej w czasie kolędy na sumę
27 tys. zł. Umieszczamy sukcesywnie listę ofiarodawców.
Pietranis Waleria,Sejny, Konarskiego
Pietruszkiewicz Jan Eugenia,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Jerzy Zofia,Sejny, Konarskiego
Ciborowscy Andrzej Anna,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Gałdzewicz Lubomira,Sejny, Konarskiego
Luto Irena,Sejny, Konarskiego
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Kabrońscy Henryk Konstancja,Sejny, Konarskiego
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego
Porębny Adam Katarzyna,Sejny, Zawadzkiego
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego
Krzemiński Ludwik,Sejny, Zawadzkiego
Fiodorowicz Henryk Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Miszkiel Andrzej Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Niewiadomscy Czesław Lidia,Sejny, Zawadzkiego
Jarmołowicz Stanisław Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Bykowscy Romuald Halina,Sejny, Zawadzkiego
Czeszkiewicz Janusz Irena,Sejny, Zawadzkiego
Pawłowscy Grzegorz Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Staniewicz Maria,Sejny, Zawadzkiego
Grablun Jan Anna,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Marian Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Grablunas Romuald Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Gołębiewski Kazimierz,Sejny, Konarskiego



Augustynowicz Janina,Sejny, Konarskiego
Jankowscy Dariusz Dorota,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Józef Marianna,Sejny, Konarskiego
Głembocki/ Niewulis Jan Danuta,Sejny, Konarskiego
Łapińscy Tomasz Dorota,Sejny, Konarskiego
Mazewscy Jan Biruta,Sejny, Konarskiego
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego
Gibas Eugeniusz Halina,Sejny, Konarskiego
Doliwa Janina,Sejny, Konarskiego
Sapiega Tomasz Agnieszka,Sejny, Konarskiego
Zdancewicz Katarzyna,Sejny, Konarskiego
Luto Marian Teresa,Sejny, Konarskiego
Grudzińscy Stanisław Paulina,Sejny, Konarskiego
Ołubowicz Helena,Sejny, Konarskiego
Niemkiewicz Henryk Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Pieczulis Anna,Sejny, Konarskiego
Tydman Alicja,Sejny, Konarskiego
Ołów Zofia,Sejny, Konarskiego
Szuszko Joanna,Sejny, Konarskiego
Pawełek Adam Urszula,Sejny, Konarskiego
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Berezeccy Jan Danuta,Sejny, Konarskiego
Durtan Witold Alicja,Sejny, Konarskiego
Sygut Janina,Sejny, Konarskiego
Titarczuk Marek Jolanta,Sejny, Konarskiego
Klidzio Robert Teresa,Sejny, Konarskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Frydrych Henryk Danuta,Sejny, Konarskiego
Jarzębowicz Józef Bożena,Sejny, Mickiewicza
Makowscy Wiesław Czesława,Sejny, Mickiewicza
Szyryńska Helena,Sejny, Mickiewicza
Gudajtis Adam Ewelina,Sejny, Mickiewicza
Jankowscy Mariusz Aneta,Sejny, Mickiewicza
Orłowska Wanda,Sejny, Mickiewicza
Sudnik Radosław Ewa,Sejny, Mickiewicza
Auron Lechosław Katarzyna,Sejny, Mickiewicza
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne Dni
Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Błog. Jana Pawła II:„Rozpoczynający
się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla
ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam
się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o
pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce
duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi
ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz
za pokój na świecie.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.00;
dla dzieci o godz. 16.00, a dla młodzieży we czwartek o 18.00; Droga Krzyżowa w języku litewskim
o godz. 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.00; również śpiewać będziemy
Gorzkie Żale po sumie. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także
w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. Rekolekcje Wielkopostne przeżywać będziemy w IV
tygodniu Wielkiego Postu, czyli od 10 marca.
Święto Katedry św. Piotra Apostoła obchodzić będziemy w piątek, 22 lutego. Już od IV wieku
wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta
przez świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Święto jest okazją do wyrażenia
czci świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni
jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy
błogosławionego Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie
zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI. Naszym obowiązkiem
jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
Druga Niedziela Wielkiego Postu przeżywana jest jako niedziela Ad Gentes – naszymi modlitwami
obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą
cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Po Mszy św. zbierane będą przy kościele ofiary
do skarbon na tzw. Fundusz Misyjny. Właśnie otrzymaliśmy smutną wiadomość o śmierci młodego
misjonarza w Boliwii, ks. Mariusza Graszka, kapłana naszej diecezji pracującego na misjach od dwóch
lat. Zmarł w wyniku wypadku niosąc pomoc innym potrzebującym pomocy. Miał zaledwie 36 lat,
pochodził wraz z bratem bliźniakiem, również kapłanem ze Starych Juch koło Ełku. Modlimy się o
wieczność dla niego.
Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z
ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy
nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych
rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu
grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post
jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek
dobrego wychowania dzieci, także w duchu pobożności i polskiej tradycji.
W pierwszym tygodniu marca przypada pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca. W
piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego
Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać
nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie
Sercu Maryi – najlepszej z Matek. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej jak zawsze rano
przed Mszą św. i po południu od 15.30, a Msza św. o 16.00 zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Od godz.
17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja zakończona Mszą św. wieczorną. Przed południem
odwiedziny chorych i starszych w domach. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 zapraszamy
wspólnotę Żywego Różańca na krótką katechezę i modlitwę.
Trwają prace w remontowanym budynku parafialnym. Następuje wykańczanie pomieszczeń na
piętrze budynku. Chcielibyśmy w tym roku powrócić do odnowionego Domu Parafialnego. Bóg
zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na ten cel. Dzięki temu możemy również spłacać zaciągnięte
wcześniej długi. Koperty na ofiary wyłożone są na stoliku za ławkami.
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Intencje mszalne 17.02.-03.03.2013 r.
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 17 lutego 2013
07:00 +Stanisław Rosiński (10 rocz.)
08:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
10:00 +Adam Jakubowski (3 rocz.)
11:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej
dla Zygmunta w 84 rocz. urodz. i Janiny w 81
rocz. urodz. i dla rodziny Waszkiewiczów
13:00 LT: +Benedykt Buraczewski (7mc)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
PONIEDZIAŁEK, 18 lutego 2013
06:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Janina +Jan +Piotr Wojciechowscy
08:00 +Eugenia (3 rocz.) +Bronisław Kuklewicz
i ich rodzice
08:00 +Mieczysław Gerwel (16 rocz.)
17:30 +Genowefa Tumialis (rocz.)
17:30 +Stanisław Zabłocki (1 rocz)
i z rodz. Zabłockich i Staśkielów
WTOREK, 19 lutego 2013
06:30 +Marianna +Jan +Marian z rodz. Kluczników
08:00 + Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Antoni Knaus +Aleksandra i zm. z rodziny
08:00 +Konstanty Boraczewski
17:30 +Józef Janczulewicz (26 rocz.)
17:30 +Mirosław Kasprzycki (8mc)
ŚRODA, 20 lutego 2013
06:30 +Antoni Szkarnulis (8 rocz.)
08:00 +Paweł Margiewicz (9 rocz.) +Józef Martecki
08:00 +Maria Grycel (1 rocz.)
08:00 +Albin Misiukanis (m-c od pogrzebu)
17:30 +Leon Luto
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
CZWARTEK, 21 lutego 2013
06:30 + Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Stanisław Dobuszyński i jego rodzice
08:00 +Helena Pietranis
08:00 +Romuald Ludorf (26 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Bogusława Borawska (3 rocz) egzekwie
17:30 +Eugeniusz Woźnialis(3 rocz); +Jan (16 rocz)
PIĄTEK, 22 lutego 2013
06:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Jerzy Sidor (1 rocz.) i z rodz Sidorów
08:00 +Franciszek +Kamila +Antoni
08:00 +Klemens Misiukanis (7 rocz.) +Henryka
+Zofia +Franciszek
17:30 +Janina Kosińska (26 rocz.)
17:30 +Halina Błaszczak (m-c od pogrzebu)
SOBOTA, 23 lutego 2013
06:30 +Bolesław Kutyło (m-c od pogrzebu)
08:00 + Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Janina Konopko (12 rocz.)
17:30 +Henryka Kunicka (5mc)
17:30 +Marianna (9 rocz.) +Wacław Laskowscy
i zm. z rodziny
17:30 +Jan Pieczulis (10mc)
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NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 24 lutego 2013
07:00 +Antoni Gibas (4 rocz.)
08:30 +Franciszek +Władysława +Franciszek Baranowscy
10:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
11:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marii Milewskiej
i dla rodziny
13:00 LT: +Weronika +Alojzy
Krasnowo: +Ryszard (21 rocz.) i z rodz Małkińskich
17:30 +Marian Radzewicz (3mc)
PONIEDZIAŁEK, 25 lutego 2013
06:30 +Mieczysław (3 rocz.) +Weronika Żylińscy
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Antoni Kaufman
08:00 +Helena Krakowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Bronisław +Otylia +Gabriela Zajko
+Tadeusz Okulanis
17:30 +Romuald Fejfer (4 rocz.)
WTOREK, 26 lutego 2013
06:30 +Henryka +Wacław +Weronika +Czesław
z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
08:00 +Antoni Mielech (7 rocz.)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Lucyny z okazji 50 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
17:30 +Czesław Żegarski (7mc)
ŚRODA, 27 lutego 2013
06:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Wiesław Makowski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Józef Koronkiewicz
17:30 +Anastazja Skrzypko
CZWARTEK, 28 lutego 2013
06:30 +Helena Krejczman (9mc)
08:00 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (4mc)
08:00 +Janina Janczulewicz (6mc) +Witold +Stanisław +Konstanty
17:30 +Ks. Sylwester +Szczepan +Tadeusz z rodz.
Domelów, Dziemidów, Marcinkiewiczów
17:30 +Franciszek Miszkiel (greg)
PIĄTEK, 1 marca 2013 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Antoni Staśkiel +Jadwiga +Józef +Jan
+Stanisław Moroz
16:00 + Franciszek Miszkiel (greg)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Stanisławy w 75 rocz. urodzin
SOBOTA, 2 marca 2013 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Franciszek Miszkiel (greg)
08:00 +Władysław Pawłowski (30 rocz.)
+Stanisław Waboł (4 rocz.)
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (3mc)
17:30 +Jan (23 rocz) +Benigna (3 rocz.) i z rodz.
SIEWCA

Baganów i Milewskich
17:30 +Henryka Kalinowska (9 rocz.) i z rodz. Panczenko +Józef (4 rocz.) i z rodz. Linkiewiczów
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 3 marca 2013
07:00 +Józef +Antoni +Wiesław Pachuccy
08:30 +Natalia Miszkiel (8 rocz.)
10:00 +Andrzej Butkiewicz (greg)
11:30 +Zofia Juszkiewicz
13:00 LT: +Edward Żukowski (6mc)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Józef +Marianna Przeborowscy

Ks. Grzegorz Kunko

DOBRY PLAN

O

gólny plan dnia pielgrzymki pieszej z Sejn na
Jasną Górę (24.07.- 11.08.)
=5:00 Pobudka pielgrzymów w miejscu zakwaterowania (dom, szkoła, remiza),
śniadanie w miejscu zakwaterowania
=6:00 Wymarsz grupy z punktu złożenia osobistego, dużego bagażu.
Do południa w grupie podczas marszu:
=Śpiew Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny i modlitwy poranne
=Rozważanie I części Różańca (śpiewany lub recytowany)
=Konferencja I
=Rozważanie II części Różańca
Między każdym punktem programu śpiew pieśni
religijnych i piosenek; czas na swobodne rozmowy
podczas marszu
Przerwy na odpoczynek (15-30 minut, co 5-10
km). Podczas marszu istnieje możliwość spowiedzi lub indywidualnej rozmowy z kapłanem na
końcu grupy
=12:00 Msza Święta w kościele z udziałem wszystkich grup pielgrzymkowych i obiad podczas odpoczynku;
Po południu w grupie podczas marszu:
=Rozważanie III części Różańca
=Koronka do Bożego Miłosierdzia
=Rozważanie IV części Różańca
=Konferencja II
=Wysłuchanie treści lektury religijnej
Między każdym punktem programu śpiew pieśni
religijnych i piosenek; czas na swobodne rozmowy
podczas marszu.
=19:00 Zakończenie marszu i zakwaterowanie
(dom, szkoła, remiza), kolacja w miejscu zakwaterowania;
=21:00 Apel Jasnogórski w kościele lub przy
ognisku z udziałem całej grupy i mieszkańców
miejsca noclegu; po apelu powrót do miejsca zakwaterowania.
=22:00 Cisza nocna
Nr 101/2013

Pielgrzymi mają zapewnioną opiekę medycznej
służby pielgrzymkowej, lokalnych ośrodków pogotowia ratunkowego i szpitali na trasie przemarszu.
W następnym wydaniu „Siewcy” będzie przedstawiona trasa pielgrzymki i poradnik pielgrzyma.

Wiara się zmienia
Część 2. Dynamizm wiary…

W

iara jako wyraz naszej relacji do Boga jest
zjawiskiem dynamicznym, zmienia się. Dokonuje się to z inicjatywy Boga przy pełnym zawierzeniu człowieka. Pan Bóg burzy naszą stabilizację i
poprzez sytuacje trudne podważa dotychczasowe
nasze zawierzenie, by w wyniku prób wiary zdynamizować je. Sytuacje trudne, zarówno zewnętrzne,
jak i wewnętrzne, domagające się naszego nawrócenia, winny zdynamizować nasze przylgnięcie
do Chrystusa, oparcie się na Nim, powierzenie się
Jemu. Stałym i podstawowym wymiarem wiary
jest nawrócenie. To ono sprawia, że nasza wiara
nie jest czymś statecznym, że może podlegać nieustannemu procesowi pogłębiania się. Nawrócenie jako wymiar wiary jest nie tyle jednorazowym
aktem, ile procesem. Oznacza ono zmianę sposobu
myślenia oraz wyrażającą się na zewnątrz przemianą postawy. W procesie nawrócenia następuje
odwrócenie się od zła oraz zwrócenie się ku Bogu.
Odwrócenie się od zła oznacza nie tylko odwrócenie się od samych grzechów, ale również od ich
źródła, jakim jest nieuporządkowana miłość własna. Wiara, jeżeli w niej nie wzrastamy, może stać się
zakopanym talentem, ale Bóg nie zgadza się na to.
On nie chce, by nasza wiara skostniała. To dlatego
– w nadziei pogłębienia i zdynamizowania wiary
– Bóg dopuszcza sytuacje trudne, zmuszające nas
do ciągłego dokonywania wyboru. Dynamizm
wiary urzeczywistnia się w wyniku prób, które
wpływają na ludzkie postawy, prowadząc albo
do jej wyraźnego wzmocnienia, albo do kryzysu.
Nasza wiara nieustannie się zmienia. Rok temu
inaczej wierzyłeś, w sensie intensywności swojej
wiary, za rok też będziesz wierzył inaczej. Stąd bardzo ważne jest pytanie – czy twoja wiara wzrasta,
czy zanika. My bowiem nie tyle jesteśmy wierzący,
co się nimi stajemy, nie tyle żyjemy Ewangelią,
co próbujemy do niej dorastać. Gdy Jezus stawiał swoim Apostołom zarzuty, to prawie zawsze
dotyczyły one braku wiary. Jezus często zarzucał
im, że nie wierzą bądź, że za mało wierzą. Celem
tego kwestionowania wiary Apostołów było ich
nawracanie się. My również musimy zakwestionować swoją wiarę, by dojść do przekonania, że
ona powinna nieustannie wzrastać, że jej obecny
kształt już wkrótce nie będzie wystarczał, zgodnie
z zasadą, że to, co osiągnąłeś dziś, nie wystarczy
jutro. - Irena -
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Z ŻYCIA PARAFII

Ogrzewanie - „pompy ciepła”

Remont Domu Parafialnego

Tynki, posadzki, instalacje

Zagospodarowane poddasze

Obniżone sufity podwieszane

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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