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„ Kościół należy do Chrystusa, który nigdy nie
pozbawi go swego przewodnictwa i troski. ”
Benedykt XVI

MOC SŁOWA
Niedziela Trzecia Wielkiego Postu
			
– 3 marca 2013
Łk 13, 1-9
tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:
«Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi
grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo
myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła
się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i
szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc
do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę
i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie
znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten
rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz
je wyciąć”».
Refleksja niedzielna:
olejne zdania Ewangelii według św. Łukasza
pokazują, z jak wielką znajomością ludzkiej
psychiki Jezus demaskuje w człowieku skłonność do
ucieczki od pytań ważnych dla jego egzystencji. Czy
człowiek się ich boi, czy ich naprawdę nie słyszy? Jezus
ze stanowczością odsłania myśli swoich słuchaczy,
demaskując w ich sercach skłonność do „szemrania”. To z jej powodu tak łatwo upatrujemy źródło
wszelkich problemów na zewnątrz i obarczamy za
nie odpowiedzialnością innych. „Czyż myślicie, że...?”
- pyta retorycznie Jezus. Jezus nie jest populistą. On
nie chce straszyć ludzi. Po prostu pokazuje, co dzieje
się w ich sercach. Jeżeli powołuje się na współczesne
Jemu dramatyczne wydarzenia, to nie po to, by siać
lęk i w ten sposób wymóc na kimś nawrócenie. On
pokazuje, że człowiek, uciekając od najważniejszych
pytań i zajmując się tym, co go tak naprawdę nie dotyczy, zatraca się, nie jest sobą, żyje w iluzji, a niekiedy
nawet w świadomym zakłamaniu!
Człowiek nie zdoła się nawrócić, jeżeli nie zobaczy
u siebie takiej potrzeby, a będzie ją dostrzegał jedynie
u innych. Nie może się nawrócić ten, kto nigdy tak
naprawdę nie był w stanie „wejść w siebie”, zastanowić
się nad sobą, pomyśleć o swojej relacji do Boga - a stał
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się wewnętrznie jałowy, na podobieństwo drzewa
figowego, które przestało dawać owoce.
Wciąż jednak nie jest za późno. Ciągle jest nadzieja! Jest czas, aby wejść jak Mojżesz w „głąb pustyni”
swego serca i powiedzieć Bogu już bez żadnych zbędnych niuansów: „Oto jestem” - i tym samym otworzyć się na Tego, który jest, wejść do ziemi „żyznej i
przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód”
(Wj 3,8).
Niedziela Czwarta Wielkiego Postu
			
– 10 marca 2013
Łk 15, 1-3. 11-32
owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Opowiedział im
wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca:
„Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo
potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał
w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc
rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód
w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.
Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie.
Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które
jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy
zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego
ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu
ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem: uczyń mię choćby jednym z najemników”.
Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy
był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył
się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się
na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już
nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też
pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić
się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy
wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy.
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój
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kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go
zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść;
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił
twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla
niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział:
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko
moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć
z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się”»
Refleksja niedzielna:
yle obietnic w dzisiejszym słowie Bożym! Tyle
w nim dobra, mądrości, pełnej dynamizmu zachęty do nawrócenia, do powrotu, do pojednania się z
Bogiem. I nie jest to słowo „rzucone na wiatr” - ot tak,
żeby tylko coś powiedzieć. Tyle w nim obietnic, które
jednak nie dotyczą jakichkolwiek korzyści w postaci
pokoju, dobra... Najważniejszą z nich jest... sam Bóg!
W Nim należy upatrywać prawdziwe szczęście.
Dzisiejsze czytania mówią o pewnej zasadniczej
zmianie, jaka musi dokonać się w człowieku, który
pragnie spotkać się z Bogiem, iść Jego drogami, pełnić
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Jego wolę. Oto naród wybrany dociera do Kanaanu
- Ziemi Obiecanej. Mogą korzystać z plonów tej krainy
- jeść chleby przaśne i prażone kłosy. Już nie muszą
spożywać manny, która właśnie się skończyła. Manna
- cokolwiek by o niej myśleć - nawet jeżeli była cudem
w oczach Izraelitów, to jednak była czymś doraźnym,
tymczasowym, w pewnym sensie niedoskonałym.
„Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli”
- mówił Jezus (J 6,48). Można ją więc porównać nawet
do strąków, którymi pragnął napełnić swój żołądek
syn marnotrawny. On też chciał pokarmu, który syci
i daje życie! Wiedział, że u ojca najemnicy mają pod
dostatkiem chleba. Wyruszył w pielgrzymkę do domu,
jak Izrael do Ziemi Obiecanej. Przyjęcie, jakiego doznał
po powrocie, przerosło wszelkie jego oczekiwania;
wszystkie jego obawy - a było ich wiele - zostały rozproszone. Nie dzięki temu, że znalazł chleb w obfitości,
sandały, pierścień, bogate szaty. Liczy się tylko Ojciec,
który tak bardzo na niego czekał.

Na okładce: mosiężny posąg św. Piotra Apostoła w
Kafarnaum; kapliczka w Sankurach (po lewej)

KALENDARZ LITURGICZNY
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
PONIEDZIAŁEK, 4 marca 2013
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
Słowo Boże: Syr 51,13-20; J 15,9-17
WTOREK, 5 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Rocznica beatyfikacji bł. s. Julii Sergii Rapiej z Lipska
ŚRODA, 6 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19
CZWARTEK, 7 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 18,18-20; Mt 20,17-28
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów
i o nowe powołania kapłańskie i zakonne
PIĄTEK, 8 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za rozbite małżeństwa.
SOBOTA, 9 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 10 marca 2013
Słowo Boże: Joz 5,9-12; 2Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32
Laetare – Niedziela Radości.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 65,17-21; J 4,43-54
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
WTOREK, 12 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 47,1-9.12; J 5,1-3.5-16
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
ŚRODA, 13 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 49,8-15; J 5,17-30
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
CZWARTEK, 14 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 32,7-14; J 5,31-47
PIĄTEK, 15 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30
SOBOTA, 16 marca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 11,18-20; J 7,40-53

Papieskie Intencje Modlitwy – marzec 2013
Ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie
jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
Misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

WIARA JEST AKTEM OSOBISTYM
I WSPÓLNOTOWYM

E

wangelia św. Marka opowiada o cudzie, którego dokonał Jezus uwalniając chłopca od
złego ducha. Okazało się, że wcześniej próbowali
to zrobić uczniowie Jezusa, ale nie mogli. Ojciec
chłopca stając przed Nauczycielem i prosząc, aby
coś zrobił z jego dzieckiem, zachęcony przez Jezusa
do odwagi, wyznaje: „Wierzę Panie, zaradź memu
niedowiarstwu” (Mk 9,14-29). Wierzyć i przyznać
się do „znajomości” z Chrystusem to narazić się
na wyśmianie, szyderstwo, kpinę, staroświeckość,
konserwatyzm, moherowość. A więc potrzeba odwagi. A Pan mówi: „nie bój się, wierz tylko”, nawet
gdyby cię to kosztowało. Przecież jest ze mną Bóg,
ja Mu wierzę i ufam, pewnie z niemałym lękiem, ale
ufam. Jest Kościół, moja Wspólnota, jestem Jej małą
cząstką, jest Chrystus, Głowa i Przewodnik. Wierzę,
Panie w Ciebie i Tobie i Twojemu Kościołowi.
List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
10. (...) Serce wskazuje, że pierwszy akt, którym
dochodzi się do wiary jest darem Boga i działaniem
łaski, która przekształca osobę aż do głębi jej serca.
W tym względzie szczególnie wymowny jest przykład Lidii. Św. Łukasz opowiada, że Paweł, kiedy
był w Filippi, udał się w szabat, by głosić Ewangelię
niektórym kobietom; była wśród nich Lidia a „Pan
otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów
Pawła” (Dz 16, 14). Ważny jest sens zawarty w tym
wyrażeniu. Św. Łukasz uczy, że znajomość treści, w
które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następnie
to serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie
jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby
spoglądać na głębię i zrozumieć, że to, co zostało
przepowiedziane jest Słowem Bożym.
Z kolei „wyznawać ustami” wskazuje, że wiara
oznacza zaangażowania i publiczne świadectwo.
Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest
sprawą prywatną. Wiara jest decyzją na to, żeby być
z Panem, aby z Nim żyć. To„bycie z Nim” wprowadza
do zrozumienia powodów, dla których się wierzy.
Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecznej za
to, w co się wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy
ukazuje z całą oczywistością ów wymiar publiczny
wiary i głoszenia jej bez lęku każdej osobie. Jest
to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i
umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i



odważnym.
Samo wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym jak i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem
wiary jest faktycznie Kościół. W wierze wspólnoty
chrześcijańskiej każdy otrzymuje chrzest, skuteczny znak wejścia do ludu wierzących, aby zyskać
zbawienie. Jak stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: „«Wierzę» - to wiara Kościoła wyznawana osobiście przez każdego wierzącego, przede
wszystkim w chwili chrztu. «Wierzymy» - to wiara
Kościoła wyznawana przez biskupów zgromadzonych na soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierzących. «Wierzę» - mówi
także Kościół, nasza Matka, który przez swoją wiarę
odpowiada Bogu i który uczy nas mówić: «Wierzę»,
«Wierzymy»...”.
Jak można dostrzec znajomość treści wiary jest
istotna, by wydać swą zgodę, to znaczy, aby w pełni,
rozumem i wolą zgadzać się z tym, co proponuje
Kościół. Znajomość wiary wprowadza w pełnię tajemnicy zbawczej objawionej przez Boga. Udzielona zgoda oznacza więc, że kiedy się wierzy, w
sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo
gwarantem jej prawdy jest sam Bóg, który objawia
się i pozwala poznać swą tajemnicę miłości.
Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że w naszym kontekście kulturowym wielu ludzi, choć nie
rozpoznają w sobie daru wiary, szczerze poszukuje ostatecznego sensu i definitywnej prawdy
o swym istnieniu i świecie. To poszukiwanie jest
autentyczną „preambułą” wiary, gdyż kieruje ludzi
na drogę, która prowadzi do tajemnicy Boga. Sam
ludzki rozum nosi w istocie wrodzoną potrzebę
tego,„co wartościowe, nieprzemijalne”. Wymóg ten
stanowi nieustannie zachętę, trwale wpisaną w
serce człowieka, aby wyruszyć w drogę i znaleźć
Tego, którego byśmy nie poszukiwali, gdyby nie
wyszedł już nam na spotkanie. Wiara zaprasza nas
właśnie na to spotkanie i w pełni otwiera.
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
18

Jerozolima
„Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w twoich bramach,
Jeruzalem” Psalm 122

N

asze stopy stanęły w bramach tego miasta potem burzyli je Arabowie, odbudowywali krzydnia 16 kwietnia 2012 r. Po zwiedzeniu Ceza- żowcy, po wyparciu krzyżowców rozebrał Saladyn.
rei Nadmorskiej dotarliśmy tam na nocleg, by od Dzisiejsze mury pochodzą z I poł. XVI wieku z czasów
następnego ranka rozpocząć kilkudniowy pobyt w sułtana Solimana. Na pewnych odcinkach wznoszą
Jerozolimie i okolicy. Dzień pierwszy – dwa ważne się na fundamentach sięgających czasów Nowego
miejsca: miejsce urodzenia Jana Chrzciciela i miejsce Testamentu, na innym są uzupełnieniem murów
spotkania Maryi z Elżbietą. Dzień drugi – Msza w wzniesionych przez krzyżowców w XII w. Do miasta
kościele św. Anny, Droga Krzyżowa ulicami starej prowadzi 7 bram. Ósma brama zwana „Złotą” pozoJerozolimy zakończona w Bazylice Grobu Pańskiego. staje zamurowana od czasów Saladyna (1187r.).
Wieczorna piesza wyprawa do Bazyliki Grobu, gdzie Stare Miasto podzielone jest na 4 dzielnice: muzułbyliśmy świadkami ceremonii zamykania bramy mańską – tam Kopuła na Skale, chrześcijańską – w
centrum jest Bazylika
świątyni. Dzień trzeci
Grobu Pańskiego, ży– Góra Oliwna (kościół
dowską – naprzeciw
Pater Noster, Msza w
Ściany Płaczu i ormiańDominus Flevit, Gaj
ską. Jerozolima jest
Oliwny, Bazylika Komiastem świętym dla
nania), Ściana Płaczu,
Żydów, muzułmanów
Góra Syjon z Wieczer(trzecie święte miasto
nikiem, Grobem króla
islamu po Mekce i MeDawida i kościołem
dynie) i chrześcijan.
Zaśnięcia Najświętszej
„Dla chrześcijan JeroMaryi Panny. Dzień
zolima jest miejscem
czwarty – pobliska Bedzieła Odkupienia
tania, tam Dom Marty,
i zawarcia Nowego
Marii i Łazarza.
Przymierza we Krwi
Większość miejsc i
Chrystusa. Chrystus
zdarzeń przedstapłakał wprawdzie
wiłam w „Siewcy”
nad Jerozolimą, jako
(„Zobaczyć Ziemię
nad miastem zbuntoŚwiętą..” 7,8,9,10,11,
wanym i niewiernym,
17), dzisiaj - ogólnie Golgota - miejsce, gdzie stał krzyż Zbawiciela
ale w nim dokonał
o mieście Jerozolima
na podstawie „Przewodnika po Ziemi Świętej” ks. swej Paschy przez Mękę, Śmierć, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. W tym mieście na grono
Stanisława Jankowskiego, Rzym, 1983r.
Jerozolima – nazwa ta znaczy „miasto pokoju”- jest Apostołów i pierwszych uczniów – ziarno Kościoła
położona w górzystej Judei. Początki miasta były – zstąpił Duch Święty. Chrześcijaństwo słusznie więc
takie: Kananejczycy zbudowali na skalistym zboczu upatruje w Jerozolimie swoje geograficzne i histowarowny gród, którego nie mógł zdobyć ani Jozue, ryczne początki.(…)Jest to miasto wybrane uprzyani Sędziowie. Zdobył go dopiero Dawid około 1000 wilejowane i uświęcone. „Bóg je bardziej umiłował
r. p.n.e. Zaraz też przeniósł z Hebronu do Jerozolimy niż wszystkie namioty Jakuba” (Psalm 87). Swoją
swą rezydencję królewską, a następnie na szczycie przeszłością, rolą w historii, jak również dzisiejszą
Moria umieścił Arkę Przymierza i Namiot Spotkania. swą szatą zewnętrzną Jerozolima wywiera wrażenie
Salomon zbudował na szczycie Moria świątynię, któ- na każdym, kto się w niej znajdzie.”
ra stanowiła centrum religijne Narodu Wybranego. Na nas też wywarła niezapomniane wrażenie. Na
Dzisiejsze„Stare Miasto”tylko częściowo odpowiada długo pozostanie w pamięci widok panoramy miaJerozolimie z czasów Chrystusa. Mury miasta zbu- sta oglądany z Góry Oliwnej, a przeżycia towarzysząrzone podczas pierwszego oblężenia przez Rzymian ce w czasie Drogi Krzyżowej prowadzącej do Grobu
w 70 roku odbudowała cesarzowa Eudoksja (443 r.), Pańskiego trwale zapisały się w sercu. Renia M.
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CZWARTY MIESIĄC NOWEN
ŚWIĘTEGO WIZERUN
MATKI BOŻEJ JA

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

Najświętsza Maryja Pan
Kuszenie Jezusa na pustyni
Wkraczamy w Wielki Post, aby naśladować Jezusa rozpoczynającego swą mesjańską
działalność w Izraelu: „Przebywał... na pustyni
czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł...” (Łk 4, 1-2). Święty
Łukasz Ewangelista mówi nam, że Chrystus był
„kuszony przez diabła” i daje dokładny opis
owego kuszenia.
Zdarzenie to dotyka nas bardzo głęboko.
Kuszenie na pustyni stało się zasadniczym i
owocnym tematem dla przemyśleń i twórczości
wielu ludzi: świętych, teologów, pisarzy i malarzy. Tak głęboko inspirujące jest to zdarzenie!
Jakże wiele mówi o Chrystusie: Synu Bożym,
który stał się prawdziwym człowiekiem. Ileż
duchowego pokarmu znajdzie w nim każdy z
nas dla swych medytacji.
Opis kuszenia Jezusa jest szczególnie wymowny. W obecnym czasie, bardziej niż kiedy
indziej, człowiek powinien skłonić siebie do refleksji nad tym, iż jego życie biegnie pomiędzy
dobrem a złem. Kuszenie nie jest niczym innym,
niż ukierunkowaniem ku złu. Każdy człowiek
powinien je wykorzystać do czynienia dobra.
Kuszenie odsuwa od Boga i pcha nas samych oraz świat na drogę bezładu. Niech każdy wejdzie w siebie, przede wszystkim teraz,
w czasie Wielkiego Postu; niech odnowi swą
wiarę w Jezusa Chrystusa, Ukrzyżowanego i
Zmartwychwstałego .
Zastanówcie się, czego uczy wiara! Zatrzymajcie się nad Bożymi prawdami! Czyńcie to z
wiarą; gorącym sercem i całym swoim życiem.
Głoście tę zgodną z myślą i sercem wiarę – słowem i czynem.
Myśli błog. Jana Pawła II
Rygor przykazań i radość serca doskonale
mogą się ze sobą zgadzać, jeśli działającą osobą powoduje miłość. Kto kocha, nie obawia się
poświęcenia. Przeciwnie, w ofierze szuka najbardziej przekonywującego dowodu miłości.
wybrał E. Klimaniec
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edni powiadają: „ Ojczyzna to dom, ziemia,
groby, język, tradycja….” Inni: „ Ojczyzna to
pieniądze, bo tam, gdzie są pieniądze, tam jest
moja ziemia, mój dom, mój grób…”
Jezus był dobrym
patriotą. Wiedział,
że miłość ojczyzny
ziemskiej należy do
wielkich wartości,
które dają pierwszeństwo jedynie
miłości Boga. Płakał
nad losem Jerozolimy, kochał naród,
wiedział jak wiele
mu zawdzięcza. Bogactwo, jakie kryje
się pod słowem „
Ojczyzna”, nie da
się przeliczyć na
pieniądze. Jeśli ktoś
pieniądze uzna za
Ojczyznę natychmiast wybiera bankructwo. W godzinie śmierci pieniądze nie posiadają żadnego znaczenia.
Sercem naszej Ojczyzny jest Jasna Góra, Tu
Matka Najświętsza, Królowa Polski, od XVI wieku
wychowuje naród do miłości Ojczyzny. Jej ikona
została wykonana w pracowni malarskiej Andegawenów i przybyła do nas w czasie królowania św.
Królowej Jadwigi, jako dar jej matki. Dobrze pojęty
patriotyzm polega na trosce o Ojczyznę jak o własny, rodzinny dom. Miłość Ojczyzny wymaga także

Modlitwa w marcu: O głęboką wi

•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza n
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Ja
•Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby wstaw
pogłębienia wiary i zaowocowało dojrzałą miłością.

Modlitwa miesiąca: Matko stałaś się przepiękny
Światło narodów i Oblubieniec Kościoła. Oprom
dla nas wiernych i obrona wiary. Matko Dobrej P
łaskę głębokiej wiary i dojrzałej miłości. Z Tobą
do moralnej odnowy. Matko Boga, dopomóż na
uświęcenie, stać się przyczyną odnowy całego N
w V tajemnicy bolesnej Różańca Świętego: Ukr
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NNY PRZED PEREGRYNACJĄ
NKU NAWIEDZENIA
ASNOGÓRSKIEJ

nna – Królowa Polski
ofiary. Miliony Polaków oddało życie w obronie
Ojczyzny, lub w trosce o przywrócenie jej wolności. Trzeba wspomnieć tych, których groby są na
Syberii, pod Narwikiem, Tobrukiem i na wzgórzach
Monte Cassino.
Trzeba wspomnieć
tysiące emigrantów
umierających na obczyźnie w tęsknocie
za Ojczyzną. Należy
podejmować wysiłek na miarę naszych
sił i umiejętności, by
przywracać narodowi świadomość
skarbu, jakim jest Ojczyzna. Każdy naród
ma swoje miejsce i
swoje zadania do
spełnienia w ludzkiej rodzinie. Obraz
Ciała Chrystusa, jaki
stosuje Apostoł Narodów do Kościoła,
ma pełne zastosowanie również odnośnie do ludzkości. Każdy członek spełnia swe zadanie dla dobra
całości organizmu, podobnie każdy naród wnosi
swe bogactwo dla dobra całej ludzkości.
Codzienna modlitwa przed obrazem Matki Bożej
Jasnogórskiej obejmuje tylko potrzeby tych, którzy przed ten obraz docierają. To jest sanktuarium
narodu. W nim wszystko modli się o pomyślność
dla naszej Ojczyzny. Cała kaplica, ołtarz, wszystkie
wota są żywą modlitwą za Ojczysty dom. -Irena-

Matka Bolesna przy naszych Krzyżach

Ż

ycie ludzkie składa się nie tylko z jasnych chwil
radości i szczęścia, ale także smutku i boleści.
Każdy z nas niesie swój krzyż. Niejednokrotnie
sprawia on dotkliwy ból i cierpienie. Tak trudno
wówczas trwać, czujemy się bezsilni i nieporadni. Tak bardzo potrzebujemy wtedy wsparcia i
pomocy. Obecność kochającego serca. Zawsze,
gdy przygniata cierpienie, uwiera niesiony krzyż
poczucie osamotnienia, wystarczy spojrzeć na
Maryję – Matkę Bożą, to zaczyna uspokajać nas i
przekonywać, że przecież nigdy nie jesteśmy sami,
gdyż Matka Bolesna kieruje nasz wzrok i serce
ku ukrzyżowanemu, to On jest zawsze z nami,
nasz Zbawiciel, który zawsze o nas pamięta: w
dzień i w nocy, w młodości i starości, w zdrowiu
i w chorobie, radości i smutku, nawet gdy my zapominamy o Nim. Krzyż pokazuje, że miarą Jego
obecności jest Miłość bez granic i o tym wszystkim
uczy nas Maryja - Matka Bolesna, która także jako
kochająca Matka jest blisko nas. Tak jak trwała przy
krzyżu swojego Syna, tak też trwa przy wszystkich
krzyżach całego świata, a także i przy naszych
krzyżach. Maryja jest wierna, nie zapomina o nikim, ale uczestniczy w różnych kolejach naszego
codziennego życia i przekonuje nas, że każde zło
można zwyciężyć Miłością i Miłosierdziem.
Matka Bolesna obecna jest w naszych niepokojących o przyszłość, troskach o rodzinę, rozwój duchowy, w walce z grzechem, w naszym zmaganiu
ze złem, gdyż Ona sama doświadczyła prześladowania, cierpienia i tułaczki, lecz zawsze pomaga
nam modlitwą i przykładem, zawierzać zawsze i we
wszystkim Panu Bogu. Jako Matka Bolesna patrząca na śmierć Syna, potrafi ukoić nasz ból i przytulić
do swojego bolesnego Serca i dlatego obecność
Matki Bożej Bolesnej przy naszych krzyżach staje
się dla nas szkołą życia, a więc musimy trwać przy
Bolesnej Matce i uczestniczyć w Jej bólu z powodu
wielorakich krzyży współczesnego świata. Matko
Bolesna przyczyń się za nami. -Jadwiga-

iarę i dojrzałą miłość w parafii

naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w
asnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
wiennictwo Matki Dobrej Przemiany przyczyniło się do

ym przybytkiem, z którego wyszedł Chrystus,
mieniona chwałą Syna, jaśniejesz jako nadzieja
Przemiany, uproś naszej wspólnocie parafialnej
ą Matko, w Jezusie Chrystusie odnajdujemy siły
am w tej wspólnocie parafialnej przez osobiste
Narodu. Razem z Tobą, Maryjo wołamy do Jezusa
rzyżowanie i śmierć Jezusa.
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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

W OSTATNIM CZASIE :
Zapowiedzi przedślubne:
1/ Kamil Borowski, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Ewa Dłużniewska, panna, Rajgród, Parafia
Narodzenia NMP
2/ Leszek Milewski, kawaler, Wierśnie, Parafia Karolin i Agnieszka Milewska, panna, Sejny, Parafia
tutejsza

Odeszli do wieczności:
UHenryk Lisewski, Sejny (l. 82) zm. 13/02/2013
UWładysław Ostrowski, Zaleskie (l. 84) zm. 15/02/2013
UHalina Zackiewicz, Sejny (l. 62) zm. 21/02/2013

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego, remont okien w Bazylice
i wymianę okien w klasztorze. Ofiary złożyło
w 2013 roku 600 rodzin, najczęściej w czasie
kolędy, na sumę 29810 tys. zł. Umieszczamy
sukcesywnie listę ofiarodawców.
Milewscy Stefan Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego
Gobczyńscy Krzysztof Ewa,Sejny, Woj. Polskiego
Stylińscy Tadeusz Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Buczyńska Czesława,Sejny, Wojska Polskiego
Grzybowscy Jarosław Janina,Sejny, Woj. Polskiego
Łobik Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Biernacka Ryta,Sejny, Wojska Polskiego
Staniewicz Henryka,Sejny, Wojska Polskiego
Sojko Władysław Genowefa,Sejny, Woj. Polskiego
Krutul Marian Łucja,Sejny, Wojska Polskiego
Kamińscy Józef Bożena,Sejny, Wojska Polskiego
Szafranowscy Henryk Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Nowalscy Zdzisław Bożena,Sejny, Woj. Polskiego
Mocarscy Andrzej Mirosława,Sejny, Woj. Polskiego
Waboł Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Hańczuk Robert Grażyna,Sejny, Woj. Polskiego
Letkiewicz Czesław Daniela,Sejny, Woj. Polskiego
Łozińscy Tomasz Dorota,Sejny, Wojska Polskiego
Sokołowscy Zbigniew Grażyna,Sejny, Woj. Polskiego
Salweccy Jerzy Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Jodzis Marek,Sejny, Wojska Polskiego
Łebkowska Bogusława,Sejny, Wojska Polskiego
Kojto Bartosz Małgorzata,Sejny, Emilii Plater
Koneszko Czesław Henryka,Sejny, Emilii Plater



Tujakowscy Michał Marzena,Sejny, Emilii Plater
Jatkowscy Marek Zofia,Sejny, Emilii Plater
Czeszkiewicz Henryk Ewa,Sejny, Emilii Plater
Jodzis Krzysztof Joanna,Sejny, Emilii Plater
Turowscy Robert Jolanta,Sejny, Emilii Plater
Pachutko Antoni Teresa,Sejny, Emilii Plater
Tomkiewicz Czesław Zofia,Sejny, Emilii Plater
Jakubowscy Jerzy Elżbieta,Sejny, Emilii Plater
Pawlukiewicz Zbigniew Alicja,Sejny, Emilii Plater
Stachurska Krystyna,Sejny, Emilii Plater
Szruba Wacław Janina,Sejny, Emilii Plater
Radziun Jarosław Elżbieta,Sejny, Emilii Plater
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater
Czakis Zdzisław Ewa,Sejny, Emilii Plater
Dereń Leszek Danuta,Sejny, Wojska Polskiego
Krutul Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Moniuszko Stanisław Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego
Klimasara Andrzej Danuta,Sejny, Woj. Polskiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Szpakowscy Andrzej Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego
Łatwis Eugeniusz,Sejny, Wojska Polskiego
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Józef Alina,Sejny, Wojska Polskiego
Fiedorowicz Krzysztof Danuta,Sejny, Woj. Polskiego
Majewska/ Topolski Tomasz Anna,Sejny, Woj. Polskiego
Dereń Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Zaborowska Jolanta,Sejny, Parkowa
Kondzielewska Barbara,Sejny, Parkowa
Melon Ryszard,Sejny, Parkowa
Błuszko Stanisław Małgorzata,Sejny, Parkowa
Słabińska Krystyna,Sejny, Parkowa
Maliszewscy Ryszard Janina,Sejny, Parkowa
Milinkiewicz Adam Agnieszka,Sejny, Parkowa
Kutyło Bolesław,Sejny, Parkowa
Benczyk Henryk Bożena,Sejny, Parkowa
Majewscy Grzegorz Teresa,Sejny, Woj. Polskiego
Pachutko Zenobia,Sejny, Wojska Polskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Najważniejszym zadaniem w Wielkim Poście jest nasze nawrócenie. Potrzeba wiele pokory i silnej
wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu.
Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej
Drodze Krzyżowej: godz. 16.00 dla dzieci; 17.00 dla wszystkich; 18.00 w języku litewskim; młodzież – we
czwartek godz. 18.00; i niedzielnych Gorzkich Żalach: godz. 17.00 – z kazaniem pasyjnym, a także po
sumie. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
W Wielkim Poście znajdźmy czas na lekturę Pisma Świętego, czytajmy prasę katolicką: w naszej
parafii mamy możliwość nabycia tygodnika „Idziemy”, pisma „Miłujcie się”, a także miesięcznika
diecezjalnego „Martyria”. Trzeba czytać, aby wiedzieć więcej i bardziej wierzyć temu co „Boże”.
W niedzielę, 10 marca rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Jacek Nogowski z Suwałk, asystent kościelny Akcji Katolickiej. Modlimy się o błogosławione owoce tego czasu,
koniecznie zaplanujmy sobie udział w rekolekcjach. Pamiętajmy też o dobrym przeżyciu sakramentu
pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją ofiarujemy
w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus
naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech
nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.
Święto Św. Kazimierza, polskiego królewicza żyjącego w XV wieku, który swym bogobojnym życiem
udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu
doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może stać
się też drogą do świętości. Ponieważ Św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego
wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności Kościół i cały naród litewski. W poniedziałek, 4 marca o
godz. 10.00 będzie Msza św. w języku litewskim ku czci św. Kazimierza. Serdecznie zapraszamy.
Dzień Kobiet obchodzić będziemy w piątek, 8 marca. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w
modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych
rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w
rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
Czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją
niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy
kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy
podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza „Caritas”, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga
najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt
Zmartwychwstania, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i państwo,
pozostawieni własnemu losowi. W ramach pomocy świątecznej zbierane będą przy sejneńskich sklepach dary żywnościowe do świątecznych paczek. Nie bądźmy obojętni, ale śpieszmy z pomocą tak,
jak dotychczas.
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Ofiarodawcy (cd)
Wojciechowska Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Zygadło Władysław Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego
Kuczyńscy Zdzisław Teresa,Sejny, Woj. Polskiego
Baranowscy Adam Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Jasińscy Sylwester Iwona,Sejny, Woj. Polskiego
Sidor Andrzej,Sumowo
Wojnowscy Franciszek Leokadia,Sumowo
Sidorowicz Wojciech Renata,Sumowo
Sławińscy Mieczysław Leokadia,Sumowo
Jungiewicz Józef Alicja,Sumowo
Staniewicz Ryszard Alicja,Sumowo
Maślak Edmund Leokadia,Sumowo
Czokajło Marian Janina,Sumowo
Rapczyńska Helena,Sumowo
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Rapczyńscy Wincenty Wanda,Sumowo
Rapczyńscy Stanisław Ewa,Sumowo
Rapczyńscy Romuald Henryka,Sumowo
Stankiewicz Józef,Sumowo
Moroz Przemysław Marzena,Sumowo
Sienkiewicz Witold Maria,Sumowo
Jakubowscy Henryk Jadwiga,Sumowo
Rupińscy Stanisław Halina,Sumowo
Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo
Moroz Stanisław Halina,Sumowo
Norwa Andrzej Irmina,Sumowo
Jastrzębski Marek,Sejny, Wojska Polskiego
(przepraszam za dotychczasowe pomyłki w wykazie Ofiarodawców)



Intencje mszalne 03-17.03.2013 r.
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
PONIEDZIAŁEK, 4 marca 2013 św. Kazimierza
06:30 +Leontyna Krawczyk +Aleksander
08:00 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Kazimierz +Natalia +Helena Wilkiel i ich rodzice
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanisów
10:00 (LT) W intencji Litwy i Narodu Litewskiego
17:30 +Kazimierz i jego rodzice i rodzeństwo
17:30 +Aleksandra +Józef i z rodz. Sosnowskich
17:30 +Kazimierz Łyskowicz (9mc)
WTOREK, 5 marca 2013
06:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Andrzej Walewicz +Małgorzata +Mieczysław
08:00 +Biruta Urbańska
17:30 +Władysława Miszkiel (10 rocz.) egzekwie
ŚRODA, 6 marca 2013
06:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opieke MB Sejneńskiej
dla Jarosława Kończala w 50 rocz. urodz. i dla
rodziny
08:00 +Emilia Kamińska, jej rodzice i rodzeństwo
17:30 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Stanisław z rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
17:30 +Natalia +Grzegorz (4 rocz.)
z rodz. Myszczyńskich
CZWARTEK, 7 marca 2013
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Eugeniusz Dąbrowski (1 rocz.), jego rodzice
i dziadkowie +Hubert Grzęda
17:30 +Waleria Sojka (5mc)
17:30 +Henryka (4 rocz.) +Henryk +Grzegorz z rodz.
Pietrewiczów
17:30 +Jerzy Januszko (7 rocz.) +Aniela
PIĄTEK, 8 marca 2013
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Stefanii Łabanowskiej
08:00 +Franciszka Wojnowska (rocz.)
08:00 +Bogusława +Marta Witkowskie
+Eugenia Popławska
17:30 +Celina +Romuald +Waldemar Majewscy
17:30 +O. Jan Mikrut (od Wspólnoty Intronizacyjnej)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
SOBOTA, 9 marca 2013
06:30 +Biruta Urbańska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Franciszek Szruba (26 rocz.)
08:00 +Anastazja Staniewicz
08:00 +Lech Błaszczak (m-c od pogrzebu)
17:30 +Krystyna Fiedorowicz i z rodz. Łabanowskich
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17:30 +Rafał Rupiński
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 10 marca 2013
REKOLEKCJE
07:00 +Stanisław Górski (15 rocz.)
08:30 +Anna +Wincenty Krupińscy
10:00 +Ludwik Bykowski (1 rocz.)
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Benedykt Buraczewski (8mc) +Olgierd
+Anna (8 rocz.) Buraczewscy
Krasnowo: +Anna Łobik
Żegary 10:00 (LT) +Władysław Rakucewicz (m-c od
pogrzebu)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
PONIEDZIAŁEK, 11 marca 2013 REKOLEKCJE
06:30 O błog. Boże i opiekę MB dla kl. Adama Adukowskiego
08:30 +Józef Koronkiewicz
10:00 +Melania (1 rocz.) +Tomasz (6 rocz.) Zieniel
13:00 (LT) O błog. Boże i zdrowie dla Julii i dla rodziny
17:30 +Bernard Biziewski (30 rocz.)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
WTOREK, 12 marca 2013 REKOLEKCJE
06:30 O szczęśliwe zakończenie sprawy sądowej i
sprawiedliwy wyrok
08:30 +Józef Grzybowski (17 rocz.)
10:00 +Grzegorz Matusiewicz
13:00 (LT) Józef Winikajtis (1 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
ŚRODA, 13 marca 2013 REKOLEKCJE
06:30 +Piotr +Maria +Krystyna +Marian Janiszewscy
08:30 +Krystyna +Natalia z rodz. Rutkowskich i Myszczyńskich
10:00 +Zenon Gober (5 rocz.)
11:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
Krasnowo: 13:00
Żegary (LT) 14:30
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
CZWARTEK, 14 marca 2013
06:30 +Henryk Lisewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Zofia Malinowska (13 rocz.) jej rodzice i rodzeństwo
08:00 +Zofia +Eugeniusz Raudonowicz
08:00 +Franciszek +Zofia +Józef +Stanisław +Jan
+Czesław z rodz. Pietranisów
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
17:30 +Wincenty +Lucyna +Helena z rodz. Stankiewiczów
17:30 +Maria +Antoni Rakowscy i zm. z rodziny
PIĄTEK, 15 marca 2013
06:30 +Henryk Żukowski (1 rocz.)
08:00 +Tadeusz Rasiul (11mc)
08:00 +Kazimiera +Józef Nowak
08:00 +Franciszek +Anna +Eugenia
17:30 +Franciszek Miszkiel (6mc)
SIEWCA

17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
17:30 +Ryszard +Danuta Masiewicz
SOBOTA, 16 marca 2013
06:30 +Stefan Nieszczerzewski +Ludwika Ciszewska
08:00 +Regina Andrejczyk (1 rocz.)
08:00 +Stanisława +Józef +Antoni z rodz. Suchockich +Wacław +Genowefa Letkiewicz
08:00 +Irena (1 rocz.) i z rodz. Kozłowskich
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Eugenii Stefańskiej w 80 rocz. urodz. i
dla rodziny
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
17:30 +Grzegorz Matan (10mc)
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2013
07:00 +Antoni Jancza (6 rocz.)
08:30 +Antonina +Józef +Czesław z rodz. Matulewiczów
10:00 +Marian Namiotko (20 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O błog. Boże dla
Proboszcza w dniu imienin
13:00 LT: +Antoni Niewulis +Józef Makowski +Józef
Grygucis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)

Misterium Męki Pańskiej
Organizujemy wyjazd autokarem na Misterium
Męki Pańskiej do Ołtarzewa za Warszawą, do Seminarium Księży Pallotynów w sobotę, 16 marca.
Wyjazd jest całodniowy, wcześnie rano wyjazd i
powrót w nocy. Zapraszamy zwłaszcza młodzież.
Zapisy i szczegóły wyjazdu u ks. Michała Stankiewicza.

Pielgrzymka do Fatimy
Organizujemy pielgrzymkę samolotowo-autokarową do Fatimy w dniach od
10 do 16 września 2013 roku. Koszt
wyprawy 3500 zł. Zapisy i szczegółowe
informacje u Proboszcza. Wpisowe 500
zł. Serdecznie zapraszam do wybrania
się na pielgrzymkowy szlak do miejsca,
gdzie Maryja w 1917 roku objawiła się
dzieciom i prosiła o modlitwę różańcową
za nawrócenie grzeszników.
Nr 102/2013

Godność kobiety

O

to prawdziwy „ Dzień Kobiet” ustanowiony
przez samego Boga. To dzień dowartościowania ducha i ciała kobiety. Sam Bóg wybiera kobietę,
by zechciała być Matką Jego Syna. On pragnie uczyć
się od niej miłości, jaka istnieje między matką i
dzieckiem, dzieckiem i matką. Błogosławiona między niewiastami. Matka Boga. W niej odnajdują
swoją godność wszystkie kobiety świata. Zarówno
te szczęśliwe, które poczęły i wychowały otrzymane
od Boga dzieci, jaki i te, które ze swego macierzyńskiego powołania musiały zrezygnować, lub chciały
to uczynić. Tajemnica to wielka. W Spotkaniu z Matką Syna Bożego odnajdują swą godność również
te matki, które miłość macierzyńską zraniły przez
krzywdę wyrządzoną dziecku. Jezus bierze na siebie
ten grzech i pokutującym przebacza. Jakże wielka
to łaska. On przyjmuje to dziecię jako swego brata,
oddaje w ręce swej Matki. Jezus raduje się również,
gdy zraniona matka przybywa, by u Niego uleczyć
swą miłość. Potrzeba nam odnowy w spojrzeniu
na kobietę. Jest to możliwe po bliskim spotkaniu
z Matką Jezusa Chrystusa. Kobiety rozumieją Ją
intuicyjnie. Mają w Niej wielkie oparcie. Wystarczy,
gdy spojrzą w Jej oczy. Mężczyźni, chcący nauczyć
się właściwego spojrzenia na kobietę, też mają tylko
tę jedyną drogę. Trzeba by spotkali się z Maryją z
Nazaretu. Ona pomoże wejść w tajemnicę kobiety.
Bo macierzyństwo, dla którego jest stworzona kobieta, jest wielką tajemnicą. Jest świętością rodzącą
kolejne pokolenia. Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie to pamiątka dnia, w którym
wysoki szarżą przedstawiciel wojska niebieskiego
salutował przed kobietą w Nazarecie. Wierzący
mężczyzna- o ile raz w życiu zastanowił się nad
tym spotkaniem- odkryje, że winien z szacunkiem
odnieść się do każdej kobiety. Skoro czyni to przedstawiciel armii niebieskiej, to tym bardziej winien
czynić mężczyzna, któremu kobieta jest dana jako
pomoc i skarb urodzajnej gleby. - Irena -

Kobietom, aby mając w sobie Boże
piekno coraz bardziej upodabniały
się do najpiękniejszej z Niewiast
- Maryi i promieniowały tym
pięknem na codzień
życzy redakcja Siewcy
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Z ŻYCIA PARAFII
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 10-13.03.2013
Myśl przewodnia: BYĆ SOLĄ ZIEMI
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 10.03.2013 r.
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
8.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 - Msza św. w języku litewskim
13.00 – Krasnowo (kaplica dojazdowa): Msza z kazaniem
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. (bez kazania)
PONIEDZIAŁEK – 11.03.2013 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.JPII)
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
WTOREK – 12.03.2013 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.JPII)
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
ŚRODA – 13.03.2013 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.JPII)
13:00 KRASNOWO: w jęz. polskim i litewskim
14:30 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Sakrament pokuty: codziennie na pół godziny przed Mszą św.

Rekolekcje prowadzi ks. Jacek Nogowski z Suwałk
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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