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MOC SŁOWA
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
    – 31 marca 2013

J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 

się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od gro-
bu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli 
do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 
także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i 
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, że On ma powstać z martwych.
Refleksja niedzielna:

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwych-
wstał! - To najkrótsze wyznanie wiary. W nim jest 

wszystko, a raczej bez niego nie ma nic. To prawdą, że 
nie możemy powiedzieć nic o tym, jak wyglądał sam 
nujment zmartwychwstania Jezusa. Artyści starali 
się je przedstawiać jako niezwykle dramatyczne wy-
darzenie, pełne dynamiki, ruchu: odwalony kamień, 
przestraszeni rzymscy żołnierze, tryumfujący Chrystus 
- cudowny, przemieniony, w chwale!
Wiemy, jak bardzo wiadomość o zmartwychwstaniu 
poruszyła bliskich Jezusa - Jego uczniów, kobiety, 
które towarzyszyły Mu w czasie Jego ziemskiej misji. 
Zmartwychwstanie Jezusa było dla nich ogromnym 
przeżyciem. Żaden z nich nie mógł pozostać na miej-
scu, tam gdzie go zastała ta niesłychana wiadomość. 
Wszyscy poderwali się, wszyscy chcieli naocznie prze-
konać się o tej niewiarygodnej prawdzie, że On żyje.
W tajemniczy sposób niezwykła siła, potęga zmar-
twychwstania, potężny strumień życia wciągnął 
ich w wir radości, nadziei, uwielbienia... Chfystus 
zmartwychwstał - i oto wszystko stało się nowe! A 
bez zmartwychwstania „nic się nie stało, co się stało” 
(por. J 1,2). W Chrystusie zmartwychwstałym jest życie. 
W Nim jest światło, a ciemność śmierci już nigdy Go 
nie ogarnie.
Zmartwychwstanie! Odtąd cały świat, całe stwo-
rzenie, ziemia i morze, ludzie i zwierzęta, wszystko 
zostało przeniknięte jego mocą, objęte jego łaską, 
otrzymało nowe życie! Bez niego nie ma nic, nie ma 

nas, nie ma świata, bez ntbgo byłaby tylko śmierć... 
Ono przychodzi do nas dzisiaj w Chrystusie. Ono jest 
nam darowane w Nim. Ono przychodzi do nas, „do 
swoich” (por. J 1,11). Niech będzie przyjęte, niech sta-
nie się fundamentem naszej wiary! Tak, Panie, wierzę 
w zmartwychwstanie ciał, wierzę w życie wieczne, 
które dał Ojciec, Bóg i Pan wszelkiego stworzenia! 
Alleluja!

Niedziela Bożego Miłosierdzia
    – 7 kwietnia 2013

J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia ty-
godnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 

były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych 
słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzy-
mane».  Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Di-
dymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy 
Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego 
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli zno-
wu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł 
mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: 
«Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Pod-
nieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiar-
kiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwie-
rzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej 
księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisa-
no, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.
Refleksja niedzielna:

Spotkanie ze Zmartwychwstałym, jak je opisuje Jan, 
jest dopełnieniem tajemnicy wywyższenia Jezusa 

na krzyżu - teraz uczniowie mogą przeżyć i pojąć to, 
co było udziałem Mesjasza. Jego misja zakończyła 
się zwycięstwem: Bóg został uwielbiony, Duch Święty 
został dany. Dopiero teraz uczniowie mogą przyjąć 
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KALENDARZ LITURGICZNYKALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO, 31 MARCA 2013
Słowo Boże: Dz 10,34-43; Kol 3,1-4;  J 20,1-9

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 1 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15

WTOREK WIELKANOCNY, 2 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
VIII. rocznica odejścia do Domu Ojca bł. Jana Pawła II

ŚRODA WIELKANOCNA, 3 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35

CZWARTEK WIELKANOCNY, 4 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48

PIĄTEK WIELKANOCNY, 5 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
Nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych z racji 
oktawy wielkanocnej.

SOBOTA WIELKANOCNA, 6 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15

NIEDZIELA II WIELKANOCNA, UROCZYSTOŚĆ MI-
ŁOSIERDZIA BOŻEGO, 7 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11.12-13.17-19; J 20,19-31
Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas
Taca na duszpasterstwo charytatywne diecezji

PONIEDZIAŁEK, UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA 
PAŃSKIEGO, 8 kwietnia 2013
Słowo Boże: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38
Dzień Świętości Życia i rozpoczęcie Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego

WTOREK, 9 kwietnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 4,32-37; J 3,7-15

ŚRODA, 10 kwietnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21
III. rocznica Katastrofy Samolotowej pod Smoleńskiem 
– zginął Prezydent RP Lech Kaczyński i 95 osób.

CZWARTEK, 11 kwietnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36

PIĄTEK, 12 kwietnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15
Modlitwa za borykających się z problemami uzależ-
nień i za rozbite małżeństwa.

SOBOTA, 13 kwietnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 6,1-7; J 6,16-21
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 14 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 5, 27-32.40-41; Ap 5,11-14; J 21,1-19
Niedziela Biblijna - Ogólnopolski Tydzień Biblijny

ten dar, owoc zerwany z drzewa Krzyża. I otwierają 
im się oczy - patrząc na Chrystusowe rany, rozumieją 
królewski majestat Jego męki, chwałę krzyża. Dostrze-
gają prawdę, dla której Syn Boży przyszedł na świat: 
prawdę o tym, że to nie myśmy umiłowali Boga, ale 
On nas umiłował- Tak misja odkupienia osiąga swój 
cel: przezwyciężone zostaje kłamstwo wpojone pierw-
szym rodzicom, że Bóg ich nie kocha i nie chce, by stali 
się tacy jak On. Nad ludzką nieprawością rozciąga się 
Boże przebaczenie. Apostołowie, jako świadkowie 
Zmartwychwstania, stają się szafarzami Bożego miło-
sierdzia. Teraz zbawienie może docierać do wszystkich 
za sprawą ich głoszenia.
Sam Zbawiciel potwierdza rangę apostolskiego po-
słannictwa: jak Ojciec Mnie posłał, tak Ja was posy-
łam. Myli się Tomasz, przedkładający bezpośrednie 
oglądanie Jezusa nad wiarę w słowo świadków. „Boga 
nikt nigdy nie widział, Jednorodzony Syn, który jest 
w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 1,18). Dla tak wielu 
przecież samo oglądanie Jezusa w ludzkiej postaci, 
bez wiary będącej skutkiem przyjęcia Słowa, okazało 
się bezowocne. Jak Syn Boży przyszedł w ciele dla na-
szego zbawienia, podobnie teraz przychodzi i działa, 
wcielony w tekst Pisma - podkreślali Ojcowie Kościoła. 
Dlatego zapisano to wszystko, abyśmy w Niego uwie-
rzyli i wierząc, mieli życie w Jego imię.

Ogólna:  Aby publiczne wyzna-
wanie wiary i modlitwa były dla 
wiernych źródłem życia.
Misyjna:  Aby Kościoły partykular-
ne na terytoriach misyjnych były 
znakiem i narzędziem nadziei i 
zmartwychwstania

Papieskie Intencje Modlitwy 
– kwiecień 2013
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List apostolski Papieża Bendykta XVI 
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

13. Niezmiernie ważne będzie w tym Roku przypo-
mnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się 
niezgłębiona tajemnica świętości i grzechu. Podczas, 
gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki 
wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspól-
noty poprzez świadectwo swego życia, to druga 
musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło 
nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który 
wychodzi na spotkanie każdego człowieka.
W tym okresie będziemy kierować swój wzrok ku 
Jezusowi Chrystusowi, „który w wierze przewodzi i ją 
wydoskonala”:  w Nim znajduje wypełnienie wszelka 
udręka i tęsknota ludzkiego serca. Radość miłości, 
odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc prze-
baczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo 
życia nad pustką śmierci, wszystko znajduje swo-
je dopełnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego 
stawania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej 
słabości, aby ją przekształcić mocą Jego zmartwych-
wstania. W Nim, który umarł i zmartwychwstał dla 
naszego zbawienia, znajdują pełne światło przykłady 
wiary, które naznaczyły te dwa tysiące lat naszej 
historii zbawienia.

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Cieszyć się owocami zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem 
przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość 

Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, 
to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić 
nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu 
Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. 
Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: 
aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycię-
ską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą miłością, 
dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba 
bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego 

życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Tylko na 
Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, 
na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwo-

ści i miłości można budować lepszą przyszłość.
Wszystkim naszym Parafianom i Goœciom ¿yczymy 

radosnych Œwi¹t - weso³ego Alleluja!
Wasi duszpasterze

Świętowanie to nie codzienność, to wyjątko-
wość. Wielkanoc prowadzi nas do źródeł naszej 

wiary. W niej szukamy naszej chrześcijańskiej toż-
samości. Zmartwychwstanie Chrystusa to najważ-
niejsza prawda wiary, której przecież nie byłoby, 
gdyby nie fakt „pustego Grobu” Pana Jezusa. Dla-
tego Święta Wielkanocne niosą ze sobą pewność 
wiary, że Chrystus ukazuje nam perspektywę życia 
nieograniczonego ziemskimi trudami, kłopotami, 
zmartwieniami - one skończą się, gdy przyjdzie 
śmierć - życia wiecznego. On nam pokazał drogę 
i zapewnia nas, że jest z nami nieustannie, żeby-
śmy się nie bali, On nas nie opuści, daje nadzieję i 
prowadzi nas jak uczniów do Emaus, pozwala się 
rozpoznać na Eucharystii. To jest powód ogrom-
nej radości, wystarczy się otworzyć na Boga, a 
będziemy zdumieni owocami Bożego zatroskania 
o każdego z nas. Bo miłość Boża nie zna granic, 
nawet mój grzech jej nie ogranicza. Przeciwnie, 
miłość jest mocniejsza od grzechu, od zła, które po-
pełniam, ale wracam, żałuję, dotykam przebitego 
boku Pana i wyznaję: „Pan mój i Bóg mój”.
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

   „Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowane-
go: powstał, nie ma Go tu” (Mk 16, 6).

„Prawica Pańska moc okazała!” (Ps 118).
Na to miejsce, „gdzie był położony” (por. 

Mk 16, 6), pielgrzymują wieki. Pokolenia stają 
wobec pustego grobu, tak jak kiedyś stanęli 
pierwsi świadkowie.

W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, idzie-
my w pielgrzymce do grobu Chrystusa.

Wracamy do najpierwszych, obwieszczo-
nych pobożnym Niewiastom słów, z których 
rosło orędzie wielkanocne.

Odkupienie wyrasta z Krzyża - a wypełnia 
się w Zmartwychwstaniu.

Oto człowiek został odebrany śmierci - od-
dany życiu. Oto człowiek zostaje odebrany 
grzechowi - oddany Miłości. Wy wszyscy, któ-
rzy gdziekolwiek wstępujecie w mroki śmierci, 
słuchajcie: Chrystus zmartwychwstał!

Wy wszyscy, którzy żyjecie z brzemieniem 
grzechów, słuchajcie: Chrystus zwyciężył grzech 
w swym Krzyżu i Zmartwychwstaniu. Poddajcie 
się Jego mocy!

Świecie współczesny! Poddaj się Jego 
mocy!

Im bardziej odkrywasz w sobie zastarzałe 
struktury grzechu, im bardziej wyczuwasz grozę 
śmierci na horyzoncie swych dziejów - poddaj 
się Jego mocy!

O Chryste, któryś w swym Krzyżu przyjął 
nasz ludzki świat - świat wczorajszy, dzisiejszy 
i jutrzejszy: stary świat grzechu, pozwól mu 
istnieć na nowo w Twym Zmartwychwstaniu! 
Pozwól mu stawać się nowym przez każde serce 
człowieka nawiedzone mocą Odkupienia.

Chrystus Zmartwychwstały 
zwyciężył śmierć

wybrał E. Klimaniec

Myśli błog. Jana Pawła II

Kto wierzy w ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego Jezusa, nosi krzyż z dumą, jako niezaprze-
czalny dowód, że Bóg jest miłością. Przez całko-
wity dar z siebie, czyli właśnie przez krzyż, nasz 
Zbawiciel ostatecznie zwyciężył grzech i śmierć. 

Maryjo, Królowo Polski, Czekamy na Ciebie…

W czasie oczekiwania oprócz gorącej modlitwy, 
dobrych uczynków chciejmy też zapoznać się z 

najważniejszymi wydarzeniami związanymi z historią 
Jasnej Góry i historią Cudownej Ikony Matki Bożej 
Częstochowskiej. Przypomnijmy sobie jaki wpływ 
na nasze życie miała Matka Najświętsza i podzielmy 
się tymi refleksjami na łamach Siewcy.
Przyjmij Ją i Ty do siebie!     Każdego dnia o godzinie 
21.00 dzięki przekazowi Telewizji Trwam mogę być 
duchowo w Sanktuarium Matki Bożej Częstochow-
skiej na Jasnej Górze. W ten sposób codziennie odda-
ję cześć swojej Pani i Matce. Od 1382 roku spotykają 
się wierni w Sanktuarium Narodu Polskiego przy 
wizerunku Matki z cięciami na twarzy. Jest to miejsce 
wspólnej modlitwy i jedności ludzi wspólnej wiary. 
Spoglądając na Wizerunek Jasnogórskiej Pani widzę 
jakąś ciszę łaski, która zwycięża gwar ludzi. Coś waż-
nego dzieje się wówczas w sercu i myśli człowieka, 
który znajdzie się w zasięgu atmosfery tej kaplicy. 
Coraz częściej przychodzą tam ci, którzy chcą być 
blisko, nawet, gdy nie mają nic do powiedzenia.
Anonimowy malarz tego Wizerunku zamknął piękno 
w rysach nałożonych w miłości i modlitwie. Nie tyle 
wartość artystyczna, co nastrój duchowy udziela się 
i przenika tych, którzy otworzą duszę na działanie ła-
ski. Piękno tego 
miasta, urok 
s k u p i o n y c h 
ludzi, ich po-
stawa, szepty, 
czy wyciszenia 

PIĄTY MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w 
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
•Módlmy się o gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim, aby cotygodniowe spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Chrystusem czyniło Jego uczniów coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii 
i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości.
Modlitwa miesiąca: Matko Chrystusa, wpatrujemy się w Ciebie, gdy słuchamy słowa głoszonego 
podczas niedzielnego zgromadzenia, ucząc się zachowywać je i rozważać w sercu. Od Ciebie, 
Maryjo, uczymy się stać pod krzyżem, aby składać Bogu ofiarę własnego życia. Matko Kościoła, 
uproś naszej wspólnocie parafialnej łaskę gorliwego świętowania niedzieli, która jest Dniem 
Pańskim. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa rozważając pierwszą tajemnicę chwalebną 
Różańca Świętego: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Modlitwa w kwietniu:  O gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim
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Maryjo, Królowo Polski, Czekamy na Ciebie…

lęków, działają kojąco. Pośrednictwo Matki Bożej, 
które zaczęło się już w  Kanie Galilejskiej pozwala być 
bardzo blisko ze swymi ludzkimi  kłopotami. Zaufanie 
Synowi jest wzorem dla tych, którzy przychodzą 
z pustymi naczyniami serc i myśli. Nadzieją, która 
była u Matki pewnością często jest chwiejna wśród 
pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium, ale 
prostota gestu Maryi proszącej, by Pan spojrzał i uzu-
pełnił zasoby, które wyczerpały się w człowieku, jest 
przepięknym pośrednictwem, bo przecież wszystko 
może Ten, który jest Jej i nasz, bo tak pozwolił o 
sobie myśleć. 
Spełniają się modlitwy, które stąd idą do tronu Boga i 
napełnione wracają pokojem i siłą życia. Modlimy się 
w sprawach Kościoła. Ojczyzny, rodzin i dusz kocha-
jących, napełniają się tutaj i dają świadectwo. Wiele 
ułożonych pieśni, napisanych książek, drogie wota 
są ważne, ale jeszcze droższe są uczucia serc, które 
przechowuje się, jak klejnoty dla życia najważniejsze, 
bo dla Tej, która jest tak blisko nas, by można Jej 
wszystko powierzyć i zaufać.
Przywołaj nas byśmy wspólnie stanęli u stóp Syna, 
który nas rozpozna i uzna za lud, który zaufał Jego 
Matce. 
Z historią cudownego obrazu Matki Bożej Często-

chowskiej moż-
na zapoznać 
się sięgając po 
książki z biblio-
teki parafialnej. 
Zapraszamy!
   - Irena-

Niezgłębione Miłosierdzie Boże

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto 
Miłosierdzia Bożego ma swój głęboki sens, który 

wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy 
tajemnicą odkupienia tajemnicą Miłosierdzia Bożego. 
Święto to jest nie tylko dniem szczególnego uwielbie-
nia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski 
do wszystkich ludzi. Wielkością tego święta mierzy się 
miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem 
związał: „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia 
– powiedział Chrystus, ten dostąpi zupełnego odpusz-
czenia win i kar” (Dzienniczek,300)
     Tajemnica Bożego Miłosierdzia jest pełna prostoty, 
dostępna zarówno wielkim jak i małym tego świata. 
Nic tam nie jest potrzebne człowiekowi jak Boże Mi-
łosierdzie, które jest nam coraz pilniej potrzebne. Cóż 
lepiej może uleczyć rany grzechów jeśli nie orędzie o 
Bożym Miłosierdziu. Jest ono wielkim darem Zmar-
twychwstałego Chrystusa dla znamion i umęczonej 
nieprawością ludzkości. Otrzymaliśmy je jako owoc 
męki, śmierci Zmartwychwstania naszego Zbawiciela 
- Jezusa Chrystusa. Bóg chce abyśmy przyjęli ten dar 
jako lekarstwo, trzeba nam tylko otworzyć się na Boże 
Miłosierdzie i błagać o przebaczenie grzechów całego 
świata, naszej Ojczyzny i nas samych. 
      Bóg jest niewyczerpany w swojej miłości do czło-
wieka, jest źródłem wszelkich łask, które nie wysycha i 
życiem, które nie zna końca. Pan Jezus poprzez cuda, 
które czynił, objawił człowiekowi prawdę o Bogu, któ-
ry jest wrażliwy, troskliwy i dobry, ale jednocześnie 
poprzez ten znak miłosierdzia zaprasza człowieka w 
świat wiary i ufności. Zbawiciel nigdy nie czynił cudów 
na pokaz , ale w każdym znaku chciał ukazać wszech-
moc Bożego Miłosierdzia. Jeśli największym cudem 
Bożym w dziejach świata jest zbawienie człowieka: 
„Tak bowiem umiłował Bóg świat, że Syna swego Je-
dynego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3:16). W tych słowach Pan 
Jezus mówi właśnie o Bożym Miłosierdziu, bo czymże 
jest miłość do grzesznego świata, która daje światu 
siebie w ofierze, by grzeszny człowiek uwierzył w Boże 
Miłosierdzie, nie zginął i miał życie wieczne i dla tego 
Bóg Miłosierny jest Panem rzeczy niemożliwych. 
                        (wybrała Jadwiga)

PIĄTY MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 
ŚWIĘTEGO WIZERUNKU NAWIEDZENIA 

MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w 
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
•Módlmy się o gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim, aby cotygodniowe spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Chrystusem czyniło Jego uczniów coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii 
i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości.
Modlitwa miesiąca: Matko Chrystusa, wpatrujemy się w Ciebie, gdy słuchamy słowa głoszonego 
podczas niedzielnego zgromadzenia, ucząc się zachowywać je i rozważać w sercu. Od Ciebie, 
Maryjo, uczymy się stać pod krzyżem, aby składać Bogu ofiarę własnego życia. Matko Kościoła, 
uproś naszej wspólnocie parafialnej łaskę gorliwego świętowania niedzieli, która jest Dniem 
Pańskim. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa rozważając pierwszą tajemnicę chwalebną 
Różańca Świętego: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Modlitwa w kwietniu:  O gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim
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W OSTATNIM CZASIE :

Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Ogłoszenia duszpasterskie

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

Ofiarodawcy na remont

23/03/2013
Agnieszka Milewska i Leszek Milewski

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont 
domu parafialnego, remont okien w Bazylice 
i wymianę okien w klasztorze. Ofiarodwacy, 
którzy złożyli ofiary w 2013 roku w czasie ko-
lędy, jak dotąd na sumę 38360 zł.:
Moroz Marek Julita,Sejny, Strażacka 
Baranowscy Marcin Marta,Sejny, Grodzka 
Radzewicz Krzysztof Barbara,Sejny, Grodzka 
Turowicz Leszek Danuta,Sejny, Grodzka 
Twardowscy Marian Teresa,Sejny, Grodzka 
Twardowska Marianna,Sejny, Grodzka 
Sznejkowscy Marek Katarzyna,Sejny, Grodzka 
Nubert  Danuta,Sejny, Grodzka 
Klukińscy Konstanty Bronisława,Sejny, Grodzka 
Jakubowscy Roman Irena,Sejny, Grodzka 
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka 
Maksimowicz Danuta,Sejny, Grodzka 
Naumowicz Jan Agnieszka,Sejny, Przyrzeczna 
Maksimowicz Mariusz Renata,Sejny, Przyrzeczna 
Macianis Piotr Marzena,Sejny, Przyrzeczna 
Winiewicz Lucyna,Sejny, Krzywa 
Gawinowicz Marian,Sejny, Krzywa 
Czokajło Marek Irma,Sejny, Krzywa 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

UGrzegorz Luto, Sejny (l. 55) zm. 13/03/2013
UJerzy Radzewicz, Sejny (l. 77) zm. 19/03/2013
UStefania Iwaszewska, Posejny (l. 94) zm. 23/03/2013

1/ Paweł Klukowski, kawaler, Strzelcowizna, Parafia 
Mikaszówka i Joanna Borowska, panna, Romanow-
ce, Parafia tutejsza.
2/ Tomasz Poszwa, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Kinga 
Sieńko, panna, Suwałki, Parafia Św. Piotra i Pawła.
3/ Wojciech Pawełek, kawaler, Radziucie, Parafia tut. 
i Marta Drażba, panna, Cimoszki, Parafia Cimochy.

Dzisiejsza Uroczystość Zmartwychwstania Pań-
skiego przedłuża się na cały tydzień, ponieważ 

obchodzimy oktawę wielkanocną. Cały tydzień jest 
świąteczny. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, Msze 
św. jak w niedzielę. Słuchać będziemy tradycyjnie 
listu Rektora KUL-u i taca będzie przeznaczona na tę 
katolicką uczelnię. Zachęcamy do udziału w Eucha-
rystii w tym świątecznym czasie. Z uwagi na oktawę 
wielkanocną, post piątkowy nie obowiązuje.

We wtorek, 2 kwietnia, przypada 8. rocznica 
śmierci błog. Jana Pawła II. Przez jego wsta-

wiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla 
nas łaski. On przez długie lata swojego pontyfikatu 
własnym przykładem uczył nas, jak naprawdę być 
solą dla ziemi. Starajmy się go w tym naślado-
wać! Zapraszamy na wieczorną Mszę św., po której 
będzie program przygotowany przez młodzież 
Gimnazjum Jana Pawła II. Będziemy modlić się o 
rychłą kanonizację największego z Rodu Polaków 
i  Wielkiego Papieża.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, 
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i ka-
płaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do 
pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty 
parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić proś-
bę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za 
grzechy nasze i całego świata. Przed południem 
odwiedziny chorych w domach. Po Mszy św. o 8.00 
adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Matki Bo-
żej. O godz. 16.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży, 
wcześniej okazja do spowiedzi św. W sobotę czci-
my Matkę Najświętszą powierzając Jej matczynej 
opiece nasze sprawy. Żywy Różaniec zapraszamy 
na 17.00 na krótką katechezę i modlitwę.

Kierujemy słowa serdecznego podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby 

liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i 
godną oprawę, a więc Liturgicznej Służbie Ołtarza, 
Chórowi, Scholi Dziecięcej i Zespołowi Młodzieżo-
wemu. Serdeczne Bóg zapłać Panu Markowi Kar-
powiczowi i osobom pomagającym Mu za przy-
gotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, także s. 
Barbarze, Panu Kościelnemu i Panu Organiście. 

(cd – na stronie 9)
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(cd - na stronie 10)

Niedziela Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia jest 
zgłębianiem tajemnicy Miłości Boga. Przypo-

minają się słowa błog. Jana Pawła II: „Trzeba prze-
kazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu 
Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To 
zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, 
Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszyst-
kim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj 
przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie 
świadkami miłosierdzia!”. W Godzinie Miłosierdzia 
o 15.00 Koronka i zawierzenie Parafii Bożemu Miło-
sierdziu. Zapraszamy. Święto Bożego Miłosierdzia 
jest świętem Caritas, czyli kościelnej organizacji 
działającej na całym świecie pomagającej ludziom 
najbiedniejszym. Taca dzisiaj jest przeznaczona na 
dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas 
naszej diecezji.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego została 
przeniesiona z 25 marca na 8 kwietnia, z uwagi 

na  Wielki Tydzień i oktawę wielkanocną, w czasie 
których nie można obchodzić żadnych świąt ma-
ryjnych i ku czci świętych. Tak więc w poniedziałek, 
8 kwietnia będziemy obchodzić tę uroczystość, jak 
również Dzień Świętości Życia oraz Dzień Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar 
Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż 
do śmierci – domaga się poszanowania i obrony. 
Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem 
nie ma władzy. Msze św. 6.30; 8.00; 10.00; 17.30 
– z aktem Duchowej Adopcji, do podjęcia której 
zachęcamy. 

W środę, 10 kwietnia, przypada 3. rocznica 
katastrofy polskiego rządowego samolotu 

pod Smoleńskiem. Zginął wtedy Prezydent RP i 95 
osób towarzyszących, którzy udawali się na Groby 
Katyńskie, aby oddać hołd pomordowanym pol-
skim oficerom.  Nie wolno nam o tym tragicznym 
wydarzeniu zapomnieć. Zapraszamy na Mszę św. 
w intencji poległych w niedzielę, 7 kwietnia o 
godz. 10.00.  Po Mszy św. przy Pomniku Smoleń-
skim złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. 
Mamy nadzieję na udział we Mszy św. pocztów 
sztandarowych i delegacji z kwiatami i zniczami.

Trwają prace wykończeniowe w remontowanym 
budynku parafialnym. W tej chwili przygotowu-

jemy piętro budynku, które będzie plebanią.  Na 
piętrze, czyli na plebanii bedą mieszkać wszyscy 
księża. Chcielibyśmy jak najprędzej mieszkać pod 
jednym dachem tworząc w ten sposób wspólno-
tę kapłańską. Łatwiej się wtedy komunikować, 
ustalać wspólne działania duszpasterskie. Dolna 
część budynku będzie miejscem kancealrii, bi-
blioteki i archiwum, sale spotkań wspólnot i grup 
istniejących w Parafii. Do zagospodarowania bę-
dzie również piwnica budynku, gdzie planujemy 
umieścić coś dla młodzieży, np. siłownię, miejsce 
gier i zabaw. Poddasze budynku również jest za-
gospodarowane. Bóg zapłać za ofiary składane na 
prace remontowe.

Intencje mszalne 
31.03.-13.04.2013 r.

NIEDZIELA WIELKANOCNA, 31 marca 2013
06:00 Za parafian
08:00 LT: +Donat Łatwis +Weronika +Anele +Vekto-

riene +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 ro-

dzeństwo
PONIEDZIAŁEK WIEKANOCNY, 1 kwietnia 2013
07:00 +Zygmunt Rzeniecki (8rocz.)
08:30 O błog. Boże i zdrowie dla Wincenty Raglis w 

80 rocz. ur. i dla rodziny
10:00  Za parafian
11:30 +Tadeusz Czeszkiewicz (4mc) 
13:00 LT +Edmund Żukowski (7mc) +Albinas
Krasnowo: +Leokadia Łebkowska (5 rocz.) +Grażyna 

Strokosz
17:30 +Jan Toczewski (6 rocz.)
WTOREK WIELKANOCNY, 2 kwietnia 2013
06:30 +Wacław +Weronika +Henryka +Czesław z 

rodz. Gobczyńskich i Pietkiewiczów
08:00 +Władysław Cichanowicz (22 rocz.) i jego ro-

dzice i rodzeństwo
08:00 +Czesława (2 rocz.) +Stanisław (29 rocz.) Ciesińscy
08:00 +Danuta +Stanisław Bugielscy
17:30 +Franciszek Tujakowski +Maria +Zofia
17:30 +Janina (25 rocz.) +Bolesław (2mc) Kutyło 
17:30 +Antoni Skrypko
ŚRODA WIELKANOCNA, 3 kwietnia 2013
06:30 +Albina (32 rocz.) +Antoni i z rodz. Niewulisów
08:00 +rodz. Wojtyrów, Kozickich, Strzałkowskich
08:00 +rodz. Dochów, Jaworowskich, Gerchenów, 

Kasperowiczów
08:00 +Janina +Jan +Wiktoria Senda
17:30 +Halina Namiotko (4 rocz.)
17:30 +Józef Niemkiewicz (33 rocz.) +Aleksandra
17:30 +Ryszard Masiewicz
CZWARTEK WIELKANOCNY, 4 kwietnia 2013
pierwszy czwartek miesiąca 
06:30 +Leontyna +Aleksander Krawczyk
08:00 +Kazimierz Łyskowicz (10mc)
08:00 +Helena (5 rocz.) +Marian +Czesław Luto
08:00 +Mieczysław Deguć (2 rocz.)
17:30 +Zofia (6 rocz.) +Marian (23 rocz.) Makarewicz 
17:30 +Grzegorz +Jan Bukało +Józef +Wacław Ma-

karewicz
17:30 +Jan Lupo
PIĄTEK WIELKANOCNY, 5 kwietnia 2013 
pierwszy piątek miesiąca
06:30 +Andrzej +Małgorzata +Mieczysław Balewicz
08:00 +Antoni +Andrzej +Józef +Waleria z rodz. Ka-

mińskich
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08:00 +Stefan Sikorski (10 rocz.)
08:00 +Jan +Anna +Helena +Bronisław z rodz. 

Piliczewskich
16:00 +Henryk (34 rocz.) i z rodz. Myszczyńskich
17:30 O błog. Boże o opiekę MB dla Ewy Tokarskiej 

w 50 rocz. ur. i dla rodziny
17:30 +Marianna Chraboł (6mc)
SOBOTA WIELKANOCNA, 6 kwietnia 2013
pierwsza sobota miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Albin Misiukanis
08:30 LT: +Władysław Dabulis (1 rocz.) +Józef +Witold
17:30 +Antoni Bałakier (15 rocz.)
17:30 +Waleria Sojka
17:30 +Kazimierz Matwiejczyk (3 rocz.)
17:30 +Halina Gawinowicz (m-c od pogrzebu)
NIEDZIELA II WIELKANOCNA 7 kwietnia 2013
Uroczystość Bożego Miłosierdzia
07:00 +Marek (16 rocz.) +Zofia (3 rocz.) Moroz +Zofia 

Perwejnis (2 rocz.)
08:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Aliny w dniu 

urodzin
10:00 +Prezydent Lech Kaczyński i 95 ofiar Katastrofy 

Smoleńskiej (3 rocz.)
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard 

Obuchowscy
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O gorliwe 

świętowanie niedzieli jako Dnia Pańskiego
13:00 LT: +Jonas +Weronika +Grażyna Wajlonis +Je-

rzy +Anna +Witold
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Henryk Jurkun (9 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, 
 8 kwietnia 2013
06:30 +Józef +Antoni i z rodz. Wołyniec
08:00 +Gedymin Boraczewski ( m-c od pogrzebu)
08:00 +Edmund Sapiega (3 rocz.)
08:00 +Kazimierz Koneszko (4 rocz.)
10:00 +Zofia +Wacław Staśkiel i ich rodzice  
17:30 +Józef Wołyniec (17 rocz.) 
17:30 +Gabriela Janczulewicz (6 rocz.)
17:30 +Teresa Łabanowska (1 rocz.)
WTOREK, 9 kwietnia 2013
06:30 +Jerzy Rogucki (8 rocz.)
08:00 +Marian (8 rocz.) +Janusz +Marek Kaufman
08:00 +Helena (32 rocz.) +Aleksander (6 rocz.) z rodz. 

Letkiewiczów, Działakowskich, Pachuckich i 
Wołukanisów

08:00 +Marianna +Henryk i z rodz. Radzewiczów i 
Dulewiczów

17:30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Krysty-
ny i Andrzeja Czakisów w 30 rocz. ślubu

17:30 O błog. Boże i szczęśliwe życie w małżeństwie 
Lindy i Kamila

17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska

Intencje mszalne c.d.
ŚRODA, 10 kwietnia 2013
06:30 +Józef +Józefa Zawadzcy
08:00 Za Ojca Św., Ojczyznę, Radio Maryja
08:00 +Wacław +Jadwiga Radziun
08:00 +Zofia Wysocka (1 rocz.) +Czesław +Henryk
17:30 +Maria Plesiewicz (5 rocz.)
17:30 +Józef Deguć (17 rocz.)
17:30 +Weronika +Józef +Marianna +Romuald z 

rodz. Buchowskich
CZWARTEK, 11 kwietnia 2013 
06:30 Za parafian
08:00 +Albin Misiukanis
08:00 +Biruta Urbańska (2mc)
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Wiktoria +z rodz. 

Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
17:30 +Anna Jasiewicz +Ewa i +Antoni Jurczukanis 
17:30 +Wincenty Pietruszkiewicz (6 rocz.)
PIĄTEK, 12 kwietnia 2013 
06:30 +Danuta Janiszewska (13 rocz.)
08:00 +Jan Sabok (1 rocz.)
08:00 +Genowefa Sienkiewicz ( m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Kap (26 rocz.)
17:30 +Anna +Piotr Koncewicz
SOBOTA, 13 kwietnia 2013
06:30 O szczęśliwe rozwiązanie i błog. Boże dla mat-

ki, dziecka i rodziny
08:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Anny 

Jachimowicz w 18 rocz. ur. i dla rodziny
08:00 +Józef (42 rocz.) +Aleksandra Jarzębowicz i 

ich rodzice
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Wincenty Kowalewski (6 rocz.)
17:30 +Anna Kuklewicz (4 rocz.) +Romuald i +Jozef
NIEDZIELA III WIELKANOCNA, 14 kwietnia 2013
07:00 +Tomasz Żeladonis (8 rocz.)
08:30 +Paweł Żegarski (10 rocz.)
10:00 Dziękczynna za chleb powszedni i o błog. Boże 

sołtysów i mieszkańców wsi
10:00 +Anna Leszkiewicz (15 rocz.)
11:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Pelagii 

Klimaniec w 75 rocz. ur. i dla rodziny
13:00 LT: O błog. Boże i zdrowie dla Ireny Czarnieckiej 

w 50 rocz. urodz. i dla Norberta
Krasnowo: +Anna Łobik
17:30 +Bolesław Krejczman (10 rocz.)
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BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

NIEDZIELA
14 kwietnia

DZIĘKUJEMY BOGU 
ZA CHLEB
PROSIMY 

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DLA ROLNIKÓW

10:00 Msza Święta w intencji sołtysów 
i mieszkańców wsi

BAZYLIKA W SEJNACH

PLAC DOMINIKAŃSKI

11:00 Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sejnach prezentuje:

 - gorący posiłek z kuchni szkolnej
 - dobra muzyka
 - promocja naukowa
 - spotkanie z nauczycielami i uczniami 
 - wystawa sprzętu rolniczego
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

www.sejny.diecezja.elk.pl

OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK
KARD. JORGE MARIO BERGOGLIO

Urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna)  jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie 
włoskiego imigranta - pracownika kolei. 13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po 

czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 złożył śluby wieczyste w Zakonie 
Jezuitów. Był m.in. mistrzem nowicjatu, prowincjałem Jezuitów w Argentynie.  20 maja 1992 Jan 
Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos 
Aires; 28 lutego 1998 Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą Buenos Aires.  Na 
konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Jako biskup 
i kardynał uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z Synodami Biskupów na 
czele.  13 marca 2013 roku został wybrany 266. Następcą św. Piotra - Biskupem Rzymu i Głową 
Kościoła Katolickiego. Jest człowiekiem bardzo skromnym. Jest też autorem książek na temat 
duchowości.


