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MOC SŁOWA
Niedziela Piąta Wielkiego Postu
			
– 17 marca 2013
J 8, 1-11
ezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił
się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do
Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w
Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę,
którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy
ją na środku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu,
kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A
Ty co mówisz?». Mówili to wystawiając Go na próbę,
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy
się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu
Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I
powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to
usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus
i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!».
Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. – Idź,
a od tej chwili już nie grzesz»
Refleksja niedzielna:
ie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy” - woła prorok
Izajasz. To prawda, że w przeszłości Bóg dokonywał
wielkich dzieł, gdy przeprowadzał swój naród przez
potężne wody Morza Czerwonego. Ale cóż to znaczy wobec tego, co Bóg jeszcze dla nas przygotował?
Dlatego przede wszystkim należy otworzyć się na
przyszłość, w której każda chwila i miejsce, ludzie
i całe stworzenie będą wciąż na nowo opowiadać
chwałę Boga!
Również św. Paweł w Liście do Filipian daje wyraz
swojej otwartości ma to, co Bóg przygotował: zapominając o tym, co za nim, wytęża siły ku temu, co
przed nim (Flp 3,13). Obietnice Boże są tak wielkie, że
całą energię trzeba przeznaczyć na wypatrywanie ich
spełnienia. Paweł już tyle przeżył, tyle otrzymał łask od
Boga, tak wiele razy doświadczył Jego Opatrzności w
licznych trudach i niebezpieczeństwach! Nie zatrzymuje się jednak na tym, co było, lecz pochwycony
przez Jezusa Chrystusa, zwraca się ku „nagrodzie,
do jakiej Bóg wzywa w górę w Jezusie Chrystusie” i
patrzy nieustannie w przyszłość, ciągle jaśniejszą,
piękniejszą, bardziej zaskakującą...
Ewangelia również, choć w inny sposób, mówi o przyszłości - o przyszłości człowieka grzesznego, słabego,
wciąż upadającego. Przyszłość ta może być naprawdę
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świetlana! Czemu koncentrować się na grzechu? Któż
jest bez grzechu? Niech grzechnaprawdę stanie się
przeszłością, ponieważ ważniejsze jest to, co przed
nami - perspektywa przyszłości, którą roztacza przed
grzesznym człowiekiem pełne miłosierdzia słowo
Chrystusa: „Idź, a od tej pory już nie grzesz”.
Niedziela Palmowa
			
– 24 marca 2013
Łk 19, 28-40
ezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt
jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie
tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani
poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A
gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele:
«Czemu odwiązujecie oślę?». Odpowiedzieli: «Pan
go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a
zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie
Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.
Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe
mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga
za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do
Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom».
Odrzekł: «Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie
wołać będą»
Refleksja niedzielna:
iturgia słowa wprowadza nas dziś w wir wydarzeń
Wielkiego Tygodnia. Stosownie do podwójnej nazwy tej niedzieli - Palmowa albo Męki Pańskiej - czytamy dwa jakże różne wyjątki z Ewangelii według
św.’Łukasza: najpierw o radosnym przyjęciu Jezusa w
Świętym Mieście, a już za chwilę o Jego męce i śmierci
na krzyżu. Zastanówmy się głęboko nad wymową
„napięcia liturgicznego” pomiędzy tymi czytaniami.
Jezus Chrystus to jedyny król na przestrzeni dziejów,
który w taki sposób objął panowanie. Przekroczył bramy miasta, jadąc na oślęciu. Ten znak był dla Żydów
czytelny - znali przecież Pisma. Już wcześniej wiązali z
Nim nadzieje i chcieli Go obwołać królem (J 6,15), On
jednak zarówno wtedy, jak i teraz wciąż bardzo jasno
wskazuje, że Jego królestwo nie jest z tego świata.
Potężny w słowie i czynie (Dz 1,22), sprawuje władzę
w sposób pokorny i skromny. Dokonuje cudów nigdy
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dotąd niewidzianych w Izraelu, samemu usuwając się
w cień. Gdy Jezus uroczyście wjeżdża do Jerozolimy,
entuzjazm Jego uczniów osiąga szczyt - radosnym
śpiewem i okrzykami wychwalają Boga, oczekując
wyzwolenia. Faryzeusze przeciwnie - w przybyciu
Jezusa widzą zapowiedź problemów i będą się starali „usunąć” niewygodnego Proroka z Galilei. Skutki
postę powania faryzeuszy i starszyzny Izraela liturgia
przedstawia już w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza, potem w Psalmie 22, wreszcie w ewangelicznym
opisie męki naszego Pana.
Chrystus także dziś przybywa jako Król i Zbawiciel.
Pragnie wkroczyć z pokorą do naszych serc. Witając
Go z palmami w rękach, wprowadźmy Go do naszych
miast, do naszych parafii, do naszych rodzin. Niech misteria paschalne już dziś zakorzenią się w nas głęboko,
aby podczas świąt wydały obfity owoc.
Trochę humoru...

O latach człowieka
Bóg stwarzając świat, przydzielił zaraz każdemu stworzeniu (tak zwierzętom jak i ludziom)
odpowiedni czas życia na ziemi. Ale człowiek był
niezadowolony z otrzymanego przydziału:

— Co, tylko 25 lat? — uskarżał się głośno i
poszedł do konia, aby ten użyczył mu swoich 15
lat.
— Chcesz, to bierz — parsknęła szkapina.
Ale człowiek był dalej niezadowolony i udał się do
osła z prośbą znowu o 15 lat.
— Chcesz, to bierz —- beknął osioł. W ten
sposób człowiek uciułał już 55 lat. Ale i ta liczba
jeszcze go nie zadowoliła:
— Przydałoby się jeszcze parę latek, ale
skąd je wziąć?
Spróbował więc szczęścia u małpy:
— Chcesz, to bierz — zachichotała małpa.
I tak oto wygląda czas człowieka, gdy przeminie
młodość: 15 lat końskich (=czas harówy), 15 lat
oślich (=czas udręki) i 15 lat małpich (=czas pośmiewiska).

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 17 marca 2013
Słowo Boże: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Dzisiaj zasłania się krzyże i obrazy przedstawiające
Mękę Pańską. Uroczyście się je odsłoni w czasie liturgii
Wielkiego Piątku.
PONIEDZIAŁEK, 18 marca, Dzień powszedni
Wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dK
Słowo Boże: Dn 13,41-62; J 8,12-20
WTOREK, 19 marca, Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP i Patrona Kościoła Powszechnego
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5.12-16; Rz 4,13.16-18.22;
Łk 2,41-51a
ŚRODA, 20 marca, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42
CZWARTEK, 21 marca, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 17,3-9; J 8,51-59
PIĄTEK, 22 marca, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42
SOBOTA, 23 marca, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 37, 21-28; J 11,45-57
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 24 marca
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 19,28-40
Rozpoczyna się Wielki Tydzień, czyli obchód najważniejszych wydarzeń naszego zbawienia.
Światowy Dzień Młodzieży.
Narodowy Dzień Życia
PONIEDZIAŁEK WIELKIEGO TYGODNIA, 25 marca
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
Dzisiaj XXI rocznica utworzenia Diecezji Ełckiej
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WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA, 26 marca
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
Dzień modlitw za więźniów.
ŚRODA WIELKIEGO TYGODNIA , 27 marca
Słowo Boże: Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK, 28 marca
Słowo Boże:
Msza Krzyżma: Iz 61,1-3.6-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21
Kapłani z Biskupem gromadzą się w katedrze, aby
celebrować Eucharystię z poświęceniem olejów:
krzyżmo,katechumenów i chorych i odnowić kapłańskie przyrzeczenia
ROZPOCZYNA SIĘ ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Słowo Boże: Msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12,1-8.1114; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15
Druga rocznica śmierci ś.p. Ks. prał. Kazimierza Gackiego
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ, 29 marca
Liturgia Męki Pańskiej
Słowo Boże: Iz 52,13-53,12; Hbr 4,14-16.5,7-9;
J 18,1-19,42
WIELKA SOBOTA, 30 marca
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
Słowo Boże: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1;
Iz 54,4-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-28; Rz
6,3-11; Łk 24,1-12
Na liturgię Wigilii Paschalnej przynosimy świecę i naczynie na wodę święconą.



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

TRIDUUM PASCHALNE - najważniejsze
trzy dni w liturgii, czy to rozumiemy?

O

kres Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan na przeżywanie Świąt Wielkanocnych. Czy jednak wystarczająco rozumiemy, o jakie święta chodzi, a raczej jaka jest waga tych świąt?
Kościół w swych oficjalnych wypowiedziach
mόwi o nich:„największe misteria ludzkiego odkupienia”, „święto świąt”, „uroczystość uroczystości”,
„Wielka Niedziela”, „Triduum Paschalne”, „kulminacja życia liturgicznego”, „największe misteria ludzkiego odkupienia”. Wszystkie te nazwy wyrażają
ich istotę: chodzi o coś najważniejszego w
Chrześcijaństwie, o coś, co stanowi fundament,
bez ktόrego wszystko inne traci swόj sens. Są to
święta celebracji męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa, celebracji wydarzeń, ktόre zmieniły bieg
całej ludzkości i otworzyły perspektywę tworzenia
nowej cywilizacji (miłości), niespotykanej dotychczas w historii, bez względu na to, czy ktoś w to
wierzy czy nie. Ich treść jest tak bogata,
że trzeba je rozpatrywać w wielu aspektach. „Triduum”, z łaciny, znaczy „trzy dni”,
ponieważ mowa o wydarzeniach zbawczych
Chrystusa mających miejsce w ciągu trzech dni
(Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota,
a właściwie Wigilia Paschalna); „paschalne”, ponieważ ich istota wyraża się w tym, co nazywa się
„Paschą” Chrystusa, tj. ofiarą Jego męki i śmierci na
krzyżu, ktόra dopełniona w Jego zmartwychwstaniu przynosi ludzkości rzeczywiste wyzwolenie
z grzechu i śmierci (zbawienie) oraz nadzieję życia
wiecznego.
– Wielki Czwartek, jest dniem ustanowienia
Eucharystii a zarazem Sakramentu Kapłaństwa,
ktόry tę Eucharystię sprawia,
– Wielki Piątek, jest dniem przeżywania męki
i śmierci Chrystusa na krzyżu,
– Wielka Sobota, jest dniem ciszy i spoczywania
Jezusa w grobie, zapowiadając wielką Wigilię
Paschalną Zmartwychwsta-nia Pańskiego, ktόra
ma miejsce z soboty na niedzielę i jest nazywana
Wielką Nocą, stąd też się wzięła inna polska nazwa
Świąt Pachalnych: Święta Wielkanocne.
Nic też dziwnego, że uroczystości podczas Triduum
Paschalnego odbywają się wieczorem, co według
liturgicznej poprawności powinno następować po
zapadnięciu zmroku. Wszystkie celebrowane w
niej ryty starają się oddać prawdę poszczególnych



dni, oddając atmosferę samych wydarzeń, ktόre
miały miejsce za sprawą Chrystusa.
Triduum Paschalne rozpoczyna wieczorna liturgia
Wielkiego Czwartku, ktόra mόwi o ustanowieniu
Najświętszego Sakramentu Eucharystii, jako znaku Bożej miłości. Zarόwno czytania jak i obrzędy
tego dnia podkreślają służebną postawę Chrystusa, ktόry przepasuje się prześcieradłem i myje
uczniom nogi, każąc im w tym naśladować siebie.
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym,
w ktόrym nie celebruje się Mszy Świętej, jako że
tego dnia Jezus – Baranek Paschalny – umierał na
krzyżu za nasze grzechy, po czym został złożony w
grobie. Te wydarzenia są też celebrowane podczas
liturgii. Bardzo skromna oprawa, obnażony ołtarz
oraz kolor czerwony szat liturgicznych mają podkreślać jego pełen powagi i zadumy charakter.
Po Modlitwie Powszechnej, jest czytana Męka Pańska (z Jana, 18-19) i adorowany Krzyż, na ktόrym
umierał nasz Zbawiciel. Po czym następuje już
tylko rozdanie Komunii Świętej i przeniesienie
Najświętszego Sakramentu okrytego welonem do
specjalnego miejsca w Kościele zwanego Grobem
Pańskim. W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa,
a także Jego zstąpienie do otchłani. W otchłani, jak
nam każe wierzyć Kościόł zgodnie z tradycją, Jezus ogłasza wieść o pokonaniu śmierci wszystkim
zmarłym przed wiekami. W godzinach porannych
zaleca się sprawowanie Godziny Czytań i Jutrzni
(modlitw brewiarzowych Psalmami) z udziałem
ludu. W atmosferze zadumy, modlitwy i postu
Kościόł oczekuje w ten sposόb na Zmartwychwstanie Chrystusa celebrowane podczas liturgii
Wigilii Wielkiej Nocy, ktόra następuje po zapadnięciu zmierzchu. Wigilia Paschalna jest długim
oczekiwaniem na Zmartwychwstanie Chrystusa.
Towarzyszy jej: – liturgia światła, ktόra wyraża czuwanie wiernych na modlitwie w oczekiwaniu na
zbawcze wydarzenia; – czytanie licznych długich
fragmentόw Pisma Świętego; – liturgia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych na znak potwierdzenia przez uczestnikόw przyjętego planu Bożego;
– liturgia eucharystyczna, która wieńczy dzieło
zbawienia Jezusa Chrystusa.
Nie sposób przeżywać świąt bez udziału w liturgii
Triduum Paschalnego.
SIEWCA

Zobaczyć Ziemię Świętą…
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Bazylika Grobu Pańskiego

B

azylika Grobu w Jerozolimie to zespół wielu
kaplic, kościołów i klasztorów. Miejsca tego
strzegą chrześcijanie różnych obrzędów: prawosławni ( Grecy i Ormianie) i katolicy oraz niewielkie
wspólnoty mnichów etiopskich i koptyjskich. Klucz
od głównych drzwi przechowuje muzułmanin ( byliśmy świadkami wieczornej ceremonii zamykania
świątyni). Bazylika przechodziła burze dziejowe tak
jak miasto Jerozolima. Wzniesiona w l. 326-333 z
inicjatywy św. Heleny – matki cesarza rzymskiego
Konstantyna Wielkiego, była w późniejszych wiekach na przemian burzona i odbudowywana, bo
dotykały ją podboje Rzymian, arabskie, krzyżowe i
tureckie, trawił pożar w 1808r., zniszczyło trzęsienie
ziemi w 1927r.
18 kwietnia 2012r. stanęliśmy u wrót tej świątyni.
Stacja IX Drogi Krzyżowej zakończyła naszą procesję
ulicami Starej Jerozolimy. Kolejne stacje (X-XV) znajdują się już w Bazylice Grobu. Z pełnych słońca ulic
miasta, z gwaru mi- Miejsce złożenia
janych bazarowych Ciała Pana Jezusa
kramów, z pieśnią w Grobie
wielkopostną na
ustach wkroczyliśmy w półmrok
wnętrza kościoła
– do Bazyliki Grobu. Nad naszymi
głowami – kopuła
Rotundy, przed
oczami skromna
budowla- Kaplica
Grobu. Ustawiliśmy
się w długiej kolejce oczekujących
pielgrzymów. Oczy
powoli przyzwyczajały się do panującego tam półmroku i spostrzegały coraz więcej elementów tego
miejsca. Wdychaliśmy woń świeczek ofiarnych, do
uszu dobiegały pojedyncze rosyjsko brzmiące słowa.
W skupieniu i powadze, krok po kroku zbliżaliśmy
się do miejsca szczególnego – najważniejszego dla
chrześcijanina – do Kaplicy Grobu ( XIV i XV Stacja
Drogi Krzyżowej). Dzieli się ona ,,na przedsionek
zwany Kaplicą Anioła oraz właściwy Grób. W przedsionku, na cokole pod płytą, jest fragment kamienia,
którym był zamknięty Grób i który niewiasty znalazły
odwalony w poranek wielkanocny. Z małej Kaplicy
Anioła wchodzi się do jeszcze mniejszego pomieszczenia – do komory grzebalnej. W jej wnętrzu po
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prawej stronie znajduje się wykuta w skale wnęka
z kamienną płytą - Grób Pański. To tutaj, w miejscu
najświętszym, gdzie złożone było Ciało Chrystusa,
gdzie dokonał się cud Zmartwychwstania klękamy
na chwilę, pochylamy głowę, dotykamy kamienia…
Niestety, tylko na kilkanaście sekund, bo słyszymy
ponaglenia z ust groźnie wyglądającego mnicha
prawosławnego, który czuwa nad sprawnym przepływem fali pielgrzymów. Szybko opuszczamy Kaplicę Grobu i kierujemy się do Kaplicy Golgoty. Po
schodach wchodzimy na Golgotę ( hebr. Miejsce
Czaszki, łac. Kalwaria). Są tam dwie kaplice. Z lewej
grecka prawosławna lśniąca od lampionów i złoceń,
z ołtarzem wzniesionym dokładnie na szczycie skały,
na której stał krzyż Chrystusa - upamiętnia śmierć
Zbawiciela na krzyżu ( XII Stacja Drogi Krzyżowej). Z
prawej strony – skromniejsza kaplica franciszkanów.
Srebrno-brązowy ołtarz z XVI w., nad nim mozaika
przedstawiająca przybicie do krzyża ( Stacja XI ).
Między kaplicą grecką i
katolicką – figura Matki
Bożej Bolesnej (Stacja
XIII). Te 3 ołtarze stanowią jednak jakąś całość, której dopełniają
dwie oszklone gabloty z fragmentami skały
góry Golgota. Klękamy,
dotykamy uświęconej
Krwią Pańską skały
Golgoty pod greckim
ołtarzem. Chwila szczególna, niezwykła, która
zdarza się może raz w
życiu. Jesteśmy wybrańcami losu, bo byliśmy tam i przeżyliśmy ten cudowny moment.
W Bazylice Grobu jest jeszcze jedno ważne miejsce
związane ze śmiercią Jezusa – Kamień Namaszczenia
– płyta kamienna upamiętniająca przygotowanie
Pana Jezusa do pogrzebu. Na takiej płycie zostało
złożone ciało, potem namaszczone, owinięte całunem i przeniesione do Grobu. W czasie Wielkiego
Postu wraca wspomnienie naszej kwietniowej Via
Dolorosa, kiedy to szliśmy uliczkami starej Jerozolimy, pokonywaliśmy drobne trudności (upał, zmęczenie, gwar i ścisk bazaru), słuchaliśmy rozważań
i śpiewaliśmy ,,Zbawienie przyszło przez Krzyż…” aż
wkroczyliśmy do Bazyliki Grobu Pańskiego.
				
Renia M.



Pielgrzymka Matki Pa

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

A skądże mi to, że przyszła matka Pana me

W Krzyżu
wezwanie do nawrócenia
Kościół w czasie Wielkiego Postu pragnie
ożywić siebie, przyjmując ze szczególną gorliwością misję swego Pana i Nauczyciela w całej
jej zbawczej wartości. Dlatego słucha z największą uwagą słów Chrystusa, który niezależnie od
rozwoju wydarzeń czasu na różnych płaszczyznach ludzkiego życia, niezmiennie głosi królestwo Boże. A ostatnim Jego słowem jest Krzyż na
górze Kalwarii: to jest ofiara złożona przez Jego
miłość dla pojednania człowieka z Bogiem.
W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy
ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na
nowo zrozumieć jego wymowę. Nie możemy
widzieć w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie
miały miejsce przed około dwoma tysiącami lat.
Powinniśmy rozumieć naukę Krzyża tak, jak on
przemawia do naszych czasów, do dzisiejszego
człowieka: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten
sam także na wieki” (Hbr 13, 8).
W Krzyżu Jezusa Chrystusa wyraża się
usilne wezwanie do metanoi, do nawrócenia:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk
l, 15). I to wezwanie powinniśmy przyjąć jako
skierowane do każdego z nas i do wszystkich w
sposób szczególny z okazji okresu Wielkiego Postu. Przeżywać Wielki Post - znaczy nawrócić się
do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.
Sam Chrystus wskazuje nam w Ewangelii
bogaty program nawrócenia. Chrystus, a po
Nim Kościół, przedkłada nam również w czasie Wielkiego Postu środki, które służą do tego
nawrócenia. Chodzi przede wszystkim o modlitwę, potem o jałmużnę i post. Trzeba przyjąć
te środki i wprowadzić je w życie stosownie do
potrzeb i do możliwości człowieka i chrześcijanina naszych czasów.

Słowami radosnego zdziwienia powitała Elżbieta
Maryję, gdy ta po Zwiastowaniu udała się śpiesznie
w okolicę górzystą do miasta Judy. I weszła do
domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Tak jak kiedyś św. Elżbieta, tak i my przeżywamy
podniosłe chwile i nasze serca napełniają się uczuciami radości,
bo i do nas ma
przyjść Matka
Pana naszego, aby nas
nawiedzić, by
nam okazać
„błogosławiony owoc żywota swego”,
abyśmy jak
św. Elżbieta
byli napełnieni
Duchem Świętym.
Ma przyjść
do nas z „gór
wysokich”, z
Jasnej Góry,
gdzie założyła
przed wiekami Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej
swój tron. Ma przyjść w tak dobrze nam znanym
i drogim naszemu sercu obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.
Przez wieki myśmy szli do jej tronu. Z różnych stron Polski szły w pobożnych pielgrzymkach
wszystkie stany. Oddawali się pod Jej opiekę rządzący, królowie i poddani, uczeni i ludzie prości.
Aż po dziś dzień ciągną na Jasną Górę niezliczone
rzesze pielgrzymów, nie zważając na trud i zmęczenie, aby tylko oglądać łagodne oblicze swej Matki
niebieskiej, serce pokrzepić wiarą i z nowymi siłami
i otuchą wracać do domu. Któż z nas nie doświadczył tych radosnych przeżyć w Częstochowie, w
kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej. Jak żywo biły
serca nasze, gdy na dźwięk fanfar odsłaniało się z

Myśli błog. Jana Pawła II
Odrzucenie Boga, odrzucenie Jego Łaski, a
co za tym idzie, zaprzeczenie zbawieniu – oto
gesty, za sprawą których człowiek dobrowolnie
zamyka za sobą drogę przebaczenia.
wybrał E. Klimaniec



Matka Boża Jasnogórska przybędzie do
w sobotę, 12 października. Będzie u nas je
dnia. Nawiedzenie Obrazu w naszej Diece
w Suwałkach, w konkatedrze Parafii św. A
SIEWCA

ana do naszej parafii

ego do mnie (Łk 1, 43)
wolna słodkie oblicze Matki Najświętszej. Jak pilnie
wpatrywaliśmy się w te miłosierne, zwrócone ku
nam oczy.
Teraz my czekamy na Ciebie, nasza Matko i Królowo. W swojej pielgrzymce odwiedzisz i naszą parafię, bo chcesz przyjrzeć się naszym wysiłkom, trudnościom, aby
nas pocieszyć,
dodać otuchy,
aby nas i nasze prace pobłogosławić i
ubogacić hojnymi łaskami.
Przychodzisz
do nas nie
sama. Przynosisz nam swego Syna „błog o s ł a w i o ny
owoc żywota
s w o j e g o ”.
Przypatrzymy
się Bożemu
Dzieciątku,
którego Mana Jasnej Górze
ryja trzyma
na ręku. Jezus wznosi rączkę, aby nas błogosławić. W drugiej trzyma księgę ewangelii, w której
zawiera się prawda Boża. On – będący odwieczną
Mądrością Bożą, przynosi nam swoją prawdę, aby
nas nią pouczyć, oświecić, wprowadzić na drogę
zbawienia. On – ten sam, który przyszedł do naszego narodu przed ponad tysiącem lat i obdarzył
go największym skarbem wiary świętej, tej wiary,
której światło wydobyło Polskę na arenę dziejową
i która jest ciągle dla nas źródłem odradzania się
duchowego.
Błogosław nam, słodka Pani, w naszych dobrych postanowieniach. Wspomożycielko wiernych, otocz opieką naszą parafię. - Irena –

O SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ

D

laczegóż to, chrześcijanie, Kościół ustanowił
Wielki Post? Powiecie - dlatego, żeby nas
przygotować do dobrej spowiedzi i do godnego
obchodzenia Świąt Wielkanocnych. I rzeczywiście,
tak uczy nas katechizm. Ale gdybym spytał któreś z
dzieci, jaki popełnia grzech chrześcijanin - katolik,
kiedy zaniedbuje spowiedź wielkanocną, odpowiedziałoby mi ono: „Popełnia grzech śmiertelny”.
A na dalsze pytanie ile trzeba popełnić grzechów
śmiertelnych, aby być potępionym, odpowie mi
znowu: „Wystarczy popełnić tylko jeden grzech
ciężki i umrzeć w nim bez pokuty”.
I co na to powiecie? Czyście odprawili spowiedź wielkanocną? Odpowiecie - nie. Będziecie
więc potępieni, jeżeli w tym stanie duszy zaskoczy
was śmierć. I co myślisz, przyjacielu - nie zależy
ci wcale na zbawieniu? Ale powiesz: „Jeśli będę
potępiony, to nie sam.” Biedna duszo! Towarzystwo
w piekle nic ci nie pomoże, więcej - powiększy jeszcze twoje cierpienia. Na próżno będziesz jęczeć i
wzdychać w płomieniach, nie mając żadnej nadziei
na wydostanie się z nich! Ach, czemu duszo nie pamiętasz, ile kosztowałaś Jezusa Chrystusa? Czemu
sama odłączasz się od Niego na zawsze?
Dlaczego, bracie, nie odbyłeś w ogóle spowiedzi wielkanocnej? Powiesz: „Nie chciało mi się”.
Ale jeśli umrzesz w tym stanie, będziesz potępiony.
Czy myślisz, że ze śmiercią wszystko się kończy?
Wiedz, że jest wieczność - szczęśliwa albo nieszczęśliwa! To dogmat naszej świętej wiary!
Nieprawda, siostro - opuściłaś spowiedź wielkanocną? W Poście żyłaś w grzechu i po Wielkanocy tak samo. Dlaczego? Powód jest taki - straciłaś
wiarę, myślisz tylko o przyjemnościach świata i
czekasz na moment, w którym wrzucą cię w
piekielny ogień. Zobaczymy się, droga siostro,
zobaczymy się kiedyś. Tak jest - zobaczymy twoje
łzy, twoją wieczną rozpacz. Czemu, wierni chrześcijanie, odwracamy oczy od tej strasznej prawdy i
żyjemy w brudach grzechu? (...)
Św. Jan Maria Vianney, Kazanie proboszcza z Ars

o nas w Świętym Wizerunku Nawiedzenia
edną dobę, czyli do niedzielnego popołuezji rozpocznie się 21 września tego roku
Aleksandra.
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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 :
Odeszli do wieczności:
UKonstanty Senda, Sztabinki (l. 87) zm. 25/02/2013
UGedymin Boraczewski, Klejwy (l. 81) zm. 28/02/2013
UHalina Gawinowicz, Sejny (l. 59) zm. 02/03/2013
UGenowefa Sienkiewicz, Rachelany (l. 73) zm. 08/03/2013

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 709 rodzin, najczęściej w czasie
kolędy, na sumę 37760 zł. Umieszczamy sukcesywnie listę ofiarodawców.
Olszewscy Bogdan Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Skindzier Aleksander Wanda,Sejny, Woj. Polskiego
Koronkiewicz Ryszard Krystyna,Sejny, Woj. Polskiego
Grochowski Edward,Sejny, Wojska Polskiego
Matan Mirosława,Sejny, Wojska Polskiego
Fiedorowicz Ryszard Stefania,Sejny, Woj. Polskiego
Fiedorowicz Leszek Zofia,Sejny, Woj. Polskiego
Krajewscy Janusz Iwona,Sejny, Wojska Polskiego
Zimnoch Krzysztof Katarzyna,Sejny, Woj. Polskiego
Cyruszys Roman Danuta,Sejny, Wojska Polskiego
Niewulis Witold Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Korzeccy Stanisław Helena Ropel Bernarda,
Sejny, Wojska Polskiego
Ranuszkiewicz Danuta,Sejny, Wojska Polskiego
Stawieccy Zbigniew Teresa,Sejny, Woj. Polskiego
Buchowscy Tomasz Renata,Sejny, Woj. Polskiego
Buchowscy Krzysztof Lucyna,Sejny, Woj. Polskiego
Pawlukiewicz Józef Halina,Sejny, Woj. Polskiego
Kaczanowska Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Kozłowska Wanda,Sejny, Parkowa
Tympalscy Józef Halina,Sejny, Parkowa
Teodorowscy Stanisław Jadwiga,Sejny, Parkowa
Chaber Helena,Sejny, Parkowa
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Kluza Jan Janina,Sejny, Parkowa
Rzepiejewska Genowefa,Sejny, Parkowa
Wilkiel Zofia,Sejny, Parkowa
Litwiniuk Wojciech Sylwia,Sejny, Parkowa
Dzimitko Jadwiga,Sejny, Parkowa
Sekura Robert Aneta,Sejny, Parkowa
Anuszkiewicz Krystyna,Sejny, Parkowa



Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Okulanis Helena,Sejny, Świerczewskiego
Moroz Donata,Sejny, Świerczewskiego
Kamińska Wanda,Sejny, Świerczewskiego
Namiotko Jerzy Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Czarneccy Andrzej Małgorzata,Sejny, Świerczewskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Świerczewskiego
Dochód Andrzej Dorota,Sejny, Świerczewskiego
Miszkiel Stanisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Sokołowscy Janusz Anna,Sejny, Świerczewskiego
Milewska Maria,Sejny, Świerczewskiego
Zdancewicz Halina,Sejny, Świerczewskiego
Jurkiewicz Stanisław Helena,Sejny, Świerczewskiego
Sojko Bogusław Joanna,Sejny, Parkowa
Buchowscy Witold Daniela,Sejny, Świerczewskiego
Kibisz Wiesław Grażyna,Sejny, Świerczewskiego
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Supranowicz Eugeniusz Janina,Sejny, Świerczewskiego
Sapiega Andrzej Halina,Sejny, Świerczewskiego
Makowscy Jerzy Lucyna,Sejny, Świerczewskiego
Grabowska Anna,Sejny, Piłsudskiego
Senda Piotr,Sejny, Piłsudskiego
Glińscy Jan Aniela,Sejny, Piłsudskiego
Żynda Wojciech Izabela,Sejny, Piłsudskiego
Pachuccy Kazimierz Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego
Kąkolewscy Henryk Marcin,Sejny, Piłsudskiego
Andruczyk Teresa,Sejny, Piłsudskiego
Jakubowicz Andrzej Barbara,Sejny, Piłsudskiego
Warsiewicz Sławomir Izabela,Sejny, Piłsudskiego
Borodziuk Bogusław Wioletta,Sejny, Piłsudskiego
Ogórkis Józef Danuta,Sejny, Piłsudskiego
Szkarnulis Jan,Sejny, Piłsudskiego
Pachutko Romuald Irena,Sejny, Lipowa
Grzędzińska Halina,Sejny, Lipowa
Jatkowscy Mariusz Grażyna,Sejny, Lipowa
Wysoccy Walerian Mirosława,Sejny, Lipowa 3
Kotarska/ Gliński Krzysztof Małgorzata,Sejny, Lipowa
Zabłoccy Janusz Grażyna,Sejny, Dębowa
Bizio Tadeusz Władysława,Sejny, Klonowa
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Od Piątej Niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas
towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia,
którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w
kościele zasłaniamy krzyż. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do
udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej: w piątek godz. 16.00 – dla dzieci; o 17.00 – dla starszych;
w języku litewskim o 18.00; nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o 17.00.
Przeżyliśmy rekolekcje wielkopostne, wielu z nas skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania
– Bóg zapłać, którzy to uczynili. Innych zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi
wielkopostnej. Troska o życie wewnętrzne, życie duchowe jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem.
Przykazanie Kościoła mówi o spowiedzi przynajmniej (!) raz w roku i Komunii św. wielkanocnej. Jeśli
tego nie czynimy, nie możemy nazywać się chrześcijanami. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z
bliźnimi jest sercem wielkodusznym.
Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Pana Jezusa obchodzić
będziemy we wtorek, 19 marca. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna
Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne
wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do świętego
Józefa. Zapraszamy na Mszę św.: 6.30; 8.00; 10.00; 17.30.
Niedziela, 24 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi
nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają
nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Przed rozpoczęciem
Mszy św. o godz. 8.30; 10.00 i 11.30 zgromadźmy się przed wejściem do Bazyliki: tu wysłuchamy
Ewangelii i pobłogosławimy palmy. W uroczystej procesji wejdziemy do świątyni na Eucharystię.
Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy,
tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła:
„Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie
przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą
radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały.
Już tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Łączmy się
modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli Chrystusa
i ciągle odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem. Naszą młodzież i wszystkich wierzących w Chrystusa zapraszamy wieczorem o godz. 19.00 na Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Zapraszamy
szkoły, samorządy, formacje mundurowe: policję, straż pożarną i graniczną, urzędy, stowarzyszenia,
wspólnoty do włączenia się w to niezwykłe nabożeństwo, niesienie krzyża i pomoc organizacyjną. Na
to nabożeństwo przynieśmy ze sobą światło – znicze.
Taca w Niedzielę Palmową będzie przeznaczona na kwiaty i świece do Grobu Pańskiego, a także na
przyozdobienie naszej świątyni kwiatami na Wielkanoc. Za złożone ofiary serdeczne „Bóg zapłać”.
Katecheza przed chrztem dzieci, które otrzymają ten sakrament na Wielkanoc będzie we wtorek,
26 marca o godz. 16.30. Jest to katecheza dla rodziców i chrzestnych.
Okazja do spowiedzi św. codziennie rano i wieczorem pół godziny przed Mszą św. W dniach Triduum
Paschalnego również po zakończeniu wieczornej liturgii do północy.

2
3
4

5
6
7
8

Święty Józef, Oblubieniec NMP i Patron Kościoła

P

ochodził z królewskiego rodu Dawida, ale na życie zarabiał, trudniąc się obróbką drewna. Zaręczony
z Maryją, wkrótce stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie
się usunąć, ale po nadprzyrodzonej interwencji wziął do siebie Maryję, a potem jako prawdziwy Cień
Najwyższego pokornie asystował w wielkich tajemnicach. On to kierował w drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię, przedstawiał je w świątyni, i uciekając do Egiptu ocalał przed prześladowaniem
Heroda. Widzimy go jeszcze w czasie pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Potem się
już w Ewangelii nie pojawia. Wolno - zgodnie z przeświadczeniem wielu - sądzić, że wkrótce potem
zakończył życie w obecności Jezusa i Maryi. Na rozwój jego kultu oddziałali tacy myśliciele Jak Piotr
Damiani, Albert Wielki, Bonawentura, Duns Scot, Gersoni Suarez. Do rozszerzenia czci przyczyniły się
też zakony: brygidki, cystersi, franciszkanie. W liturgii zachodniej znalazła ona swój wyraz w XVI wieku.
Od roku 1621 uroczystość św. Józefa,19 marca była świętem obowiązującym.
Nr 103/2013



Intencje mszalne 03-17.03.2013 r.
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: +Józef Winikajtis (1 rocz.) +Antoni Niewulis
+Józef Makowski +Józef Grygucis
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
PONIEDZIAŁEK, 18 marca 2013
06:30 +Antoni +Marian Malinowscy
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Józefa i dla rodziny
08:00 +Anna (11 rocz.) +Eugeniusz (6 rocz.) Michalscy
08:00 +Janina Wichert (9 rocz.)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
17:30 +Mirosław Kasprzycki (9mc)
17:30 +Andrzej Palewicz (17 rocz.)
WTOREK, 19 marca 2013 Urocz. św. Józefa
06:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
08:00 +Józef +Grażyna +Wiesław z rodz. Wowaków
08:00 +Józefa +Józef Baranowscy i zm. z rodziny
08:00 +Józef +Anna Tomkiewicz i ich rodzice
10:00 +Józef +Anna Grudzińscy
10:00 +Władysław Ostrowski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Józef Matusiewicz
17:30 +Józef Ziniewicz +Józef +Marianna
17:30 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
ŚRODA, 20 marca 2013
06:30 +Wacław +Aleksandra +Józef z rodz. Ogórkis
08:00 +Józef +Leokadia Jodango
08:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa +Feliks
z rodz. Jastrzębskich
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Józefa
17:30 +Jan Pieczulis (11mc)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
CZWARTEK, 21 marca 2013
06:30 +Leokadia Kaufman (4mc)
08:00 +Aleksander Milewski (8 rocz.) i z rodz. Milewskich i Fiedorowiczów
08:00 +Józef +Jerzy Janczulewicz
08:00 +Sigit Czeplik +Jan +Weronika
17:30 +Romuald Bartnik (3 rocz.)
17:30 +Czesław Żegarski (8mc)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
PIĄTEK, 22 marca 2013
06:30 +Genowefa Namiotko (1 rocz.)
08:00 +Antoni Kaufman (1 rocz.) egzekwie
17:30 +Marian Radzewicz (4mc)
17:30 +Stanisław +Anna +Stefania Święciccy
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
SOBOTA, 23 marca 2013
06:30 O błog. Boże, zdrowie i szczęśliwy zabieg dla
Józefa i dla rodziny

10

08:00 +Marta Staniewicz
08:00 +Jadwiga Motuk +Władysław +Mirosław
08:00 +Józef Fidrych +Józef Ambrosiewicz
i zm. z ich rodzin
16:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Henryka Kunicka (6mc)
17:30 +Bronisław Toczewski (30 rocz.) +Józef
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
NIEDZIELA PALMOWA, 24 marca 2013
07:00 O błog. Boże dla Wojciecha, Beaty, Patryka,
Łukasza z rodz. Palewiczów
08:30 +Józef Szulewski i jego rodzice
10:00 +Józef (5 rocz.) +Stanisław +Maciej +Ludwika
z rodz. Maksimowiczów i Baranowskich
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Piotr Kossa i z rodz. Łatwis +Aniela +Antoni
Krasnowo:
Żegary 10:00 (LT) +Władysław Rakucewicz
			
(mc od pogrzebu)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 25 marca 2013
06:30 +Stefania Ordowska (5 rocz.),
jej rodzice i rodzeństwo
08:00 +Bernard Makarewicz (13 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Ludwik +Anna Wichert
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin i zm. z rodziny
17:30 +Władysława Lauda
17:30 +Jan Sidor (12 rocz.) +Władysława +Stefan
Pietranis
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
WIELKI WTOREK, 26 marca 2013
06:30 +Ludwik +Wiktoria +Teofila Misiewicz i z rodz.
Makarewiczów i Koniuszków
08:00 +Józef +Bronisława Andrulewicz
08:00 +Janina Bartoszewicz (1 rocz.)
08:00 +Józef +Józef Popiel +Anna i zm. z rodziny
17:30 +Janina Klimko 99 rocz.)
17:30 +Halina Zackiewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
WIELKA ŚRODA, 27 marca 2013
06:30 +Józef Totczyk (27 rocz.)
08:00 +Helena Krejczman (10mc)
08:00 +Janina Piotrowska (8 rocz.)
08:00 +Franciszek (11 rocz.) +Eugenia +Stanisław
Szczerbińscy
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Stanisława Massala
w 90 rocz. urodz.
17:30 +Andrzej Butkiewicz (greg)
17:30 +Marianna Rogalewska (16 rocz.)
17:30 +Konstanty Senda (m-c od pogrzebu)
WIELKI CZWARTEK, 28 marca 2013
19:00 Za kapłanów
19:00 +Andrzej Butkiewicz (greg)
19:00 +Leokadia Kubrak (5mc)
19:00 +Ks. Sylwester Domel +Ks. Kazimierz Gacki
(2 rocz.) i zm. kapłani z naszej Parafii
SIEWCA

WIELKI PIĄTEK, 29 marca 2013
19:00 Liturgia Wielkiego Piątku
WIELKA SOBOTA, 30 marca 2013
19:00 Wigilia Paschalna
19:00 +Halina Zackiewicz
NIEDZIELA WIELKANOC, 31 marca 2013
06:00 Za parafian
08:00 LT: +Donat Łatwis +Weronika +Anele +Vektoriene +Stasys +Vitas
10:00 Sakrament Chrztu Świętego
11:30 +Konstanty +Joanna Rapczyńscy
Krasnowo: nie będzie Mszy św.
17:30 +Zofia +Józef Szyryńscy, ich rodzice i rodzeństwo

Ofiarodawcy (cd)
Faszczewska Aleksandra,Sejny, Klonowa
Milewscy Henryk Zuzanna,Sejny, Cisowa
Pietuszewscy Grzegorz Ewa,Sejny, Cisowa
Święciccy Sebastian Katarzyna,Sejny, Cisowa
Gryguć Witold Teresa,Sejny, Cisowa
Morgaś Anna,Sejny, Cisowa
Kruszyłowicz Zdzisław Maria,Sejny, Cisowa
Lipiec Józef Helena,Sejny, Cisowa
Ziniewicz Wojciech Lucyna,Sejny, Cisowa
Świerzbinowicz Grzegorz Barbara,Sejny, Cisowa
Bałulis Robert Irena,Sejny, Cisowa
Bukało Joanna,Sejny, Cisowa
Zdanowicz Romuald Alicja,Sejny, Cisowa
Auron Stanisława,Sejny, Strażacka
Auron Zbigniew Aurelia,Sejny, Strażacka
Namiotko Natalia,Sejny, Strażacka
Maksimowicz Adam Wiesława,Sejny, Strażacka
Dziemitko Krzysztof Małgorzata,Sejny, Strażacka
Andrulewicz Kazimierz Marianna,Sejny, Strażacka
Radzewicz Józefa,Sejny, Strażacka
Korenkiewicz Aleksander Zenobia,Sejny, Strażacka
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka

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.
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Rozważania o wierze
Część 3. Aktualizowanie się wiary….
iara winna przenikać całe nasze życie. Wówczas dzięki niej, wierzący całym swoim człowieczeństwem i całą swoją codziennością wchodzi
w związek z Bogiem. Najpełniej aktualizuje się
ona w sakramentach, zwłaszcza w sakramentach
chrześcijańskiej inicjacji. Dzięki wierze możemy dostrzec w nich zbawcze działanie Chrystusa i przyjąć
je. Pierwszym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej jest chrzest. W nim otrzymujemy wraz z życiem nadprzyrodzonym dar wiary. W ochrzczonym
poprzez wszczepienie w Chrystusa dokonuje się
podstawowa konsekracja – poświęcenie osoby
ludzkiej Bogu i powołanie jej do Świętości.
Bierzmowanie jako następny sakrament chrześcijańskiej inicjacji, potęguje dynamizm wiary, obdarza bierzmowanego szczególną mocą Ducha
świętego oraz zobowiązuje do szerzenia wiary i
bronienia jej.
W Eucharystii – sakramencie kulminacji wiary i
trzecim sakramencie inicjacji, możemy w sposób
szczególny jednoczyć się z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Szczytem życia wiarą
jest udział w odkupieńczej Ofierze Chrystusa, w
której oddajemy siebie wraz z Ofiarą Chrystusa
Bogu Ojcu. Eucharystia, podczas której wspólnie
składamy ofiarę i wspólnie jednoczymy się z Chrystusem, tworzy wspólnotę wiary.
Wiara aktualizuje się w szczególny sposób w modlitwie. Jest ona zapoczątkowanym i rozwijanym
przez wiarę dialogiem człowieka z Ojcem przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Swiętym. Realizuje się
też przez tę formę dialogu z Bogiem, jaką jest
wsłuchanie się w Słowo Boże, gdy człowiek dobrowolnie powierza siebie objawiającemu się Bogu,
okazując uległość rozumu i woli w posłuszeństwie
wiary. Konieczne jest również, by wyrażała się ona
w uczynkach miłości, bez których staje się martwa.
Wiara będąc stałym procesem nawracania się, jest
nieustannym otwieraniem się na miłość Boga i
stałym przyjmowaniem tej miłości, by obdarzać
nią innych. Modlitwa pozostaje zawsze w bardzo ścisłym związku z
rzeczywistością wiary.
W miarę rozwoju wiary modlitwa staje się
czystsza i żarliwsza.
Jako aktualizacja wiary, naznaczonej dynamizmem nawrócenia,
modlitwa – podobnie
jak Eucharystia czy
Słowo Boże – prowadzi
człowieka ku przemianie, ku nawróceniu.
- Irena-
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Z ŻYCIA PARAFII
TRIDUUM PASCHALNE W NASZEJ WSPÓLNOCIE
WIELKI CZWARTEK

Godz. 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej – dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa (tego
wieczoru szczególnie módlmy się za kapłanów).
Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną
dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie w
Ogrójcu. Adoracja w Ciemnicy – dziękczynienie za
dar Eucharystii i Kapłaństwa do godz. 24.00. Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej według porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspóln. Intronizacji Chrystusa Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Nieustającego Różańca;
23.00-23.30 Akcja Katolicka;
23.30-24.00 Młodzież ZSO i CKZSR.
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od 22.00 do północy.
WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. W tym dniu nie sprawuje się
Eucharystii, jest to dzień smutku i żałoby, stąd
zachowujemy post ścisły.
Godz. 7.00 Jutrznia – modlitwa poranna Kościoła.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mając od
rana czas mogą przyjść i w ten sposób rozpocząć
ten niezwykły dzień.
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.00-10.30 kl. VI
Godz. 10.30-11.00 kl. V
Godz. 11.00-11.30 kl. IV
Godz. 11.30-12.00 kl. III
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – godzina śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, zdroje łask płyną
wówczas od Boga, warto na ten moment zatrzymać
się na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, w
świątyni będzie wspólnie odmawiana.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
Godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Piątku:
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i
Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja Najświętszego Sakramentu
do północy. Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej
naszych Parafian z poszczególnych ulic:
21.00-21.30 – 1 Maja
21.30-22.00 – ul. Wojska Polskiego 9,11
22.00-22.30 – ul. Wojska Polskiego 13,15
22.30-23.00 – ul. Wojska Polskiego 17,19,19a,19b

23.00-23.30 – ul. Wojska Polskiego 21, 60
23.30-24.00 – ul. Wojska Polskiego 60c,62
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania od
22.00 do północy.
WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną
modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu zachować post tzw. paschalny, powstrzymując się od
pokarmów mięsnych aż do radosnego poranka
wielkanocnego. Przed południem zapraszamy na
adorację Młodzież Gimnazjum:
9.00-9.30 klasy I; 9.30-10.00 kl. II i III
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od
godz. 12.00 co pół godziny do 15.00. W kościele
w Żegarach poświęcenie pokarmów o 16.00, a o
16.30 w W. Czwartek, W. Piątek i W. Sobotę – liturgia w jęz. litewskim; w Krasnowie poświęcenie
pokarmów o g. 15.30.
WIGILIA PASCHALNA – godz. 19.00 – uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi
zmartwychwstanie Chrystusa. Rozpocznie się na
zewnątrz świątyni poświęceniem ognia, zapaleniem paschału i uroczystym wniesieniem światła
do kościoła. Zabrzmi uroczysty śpiew „Exultet”
– hymnu pochwalnego Chrystusa – Światło Świata.
Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna z poświęceniem
wody i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu, Liturgia
Eucharystii to dalsze elementy Wigilii Paschalnej
(koniecznie przynosimy ze sobą świece paschalne). Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało
uroczystą oprawę, zachęcamy do licznego udziału
wszystkich Parafian. Należy na liturgię przynieść
świece i naczynie na wodę święconą. Po liturgii
Wigilii Paschalnej nie będzie już adoracji nocnej,
trzeba bowiem posprzątać kościół i przygotować
do porannej rezurekcji.
Uroczystą Mszę Świętą Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 6.00. Bazylika będzie otwarta od g. 5.00 (pamiętajmy o zmianie czasu - zegar godzinę do przodu). Aktywnych
uczestników procesji prosimy o przygotowanie:
sztandarów, chorągwi, feretronów. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatów, młodzież do
niesienia poduszek i wstążek. Liczymy na obecność naszej orkiestry. Porządek dalszy Mszy św.
w Niedzielę Zmartwychwstania: godz. 8.00 – w
języku litewskim, 10.00 – z Sakramentem Chrztu
Świętego, 11.30 i 17.30.

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