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Biblio, ojczyzno moja, Wszystko jest
w Tobie, Cokolwiek przeżyłem.
Wszystko jest w Tobie, Cokolwiek kochałem. Wszystko.
Roman Brandstaetter

TRIDUUM PASCHALNE 2013
Wielki Czwartek

Wielki Piątek
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MOC SŁOWA
Niedziela Trzecia Wielkanocna
			
– 14 marca 2013
J 21, 1-14
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon
Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z
Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich:
«Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my
z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy
nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na
brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był
Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy nie macie
nic do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu: «Nie».
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To
jest Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem
prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów
dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od
brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu
łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi
węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do
nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz
ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg
sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu
trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie
rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie
się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu
pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie
i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom
od chwili, gdy zmartwychwstał.
Refleksja niedzielna:
„Czy kochasz Mnie?” Oczywiście Pan Jezus nie pyta
o porywy religijnych uczuć. Jak pamiętamy, takich
Piotrowi nie brakowało. Ta miłość oznacza raczej
przylgnięcie do Ukochanego i takie zjednoczenie z
Nim, które sprawia, że to samo się myśli i tego samego
pragnie. Kochać Jezusa to myśleć coraz bardziej Jego
kategoriami, patrzeć na świat tak jak On, naśladować
Go. Do tego Jezus zaprasza Piotra w swoich ostatnich
słowach: Pójdź za Mną.
Jezus trzykrotnie pyta ucznia o miłość i trudno nie
wiązać tego z jego trzykrotnym zaparciem się Mistrza.
Przez to Pan leczy ranę, jaką Piotr zadał sobie swoją
niewiernością. Jeśli teraz Szymon Piotr odpowiada:
„Kocham Cię!”, to chodzi o coś więcej niż o to, że zmądrzał i chce naprawić swój błąd. Jeśli teraz może poNr 105/2013

wiedzieć Jezusowi: „Kocham Cię”, to dlatego, że sam
zaznał Jego miłości: wyrażonej na Krzyżu, niezmiennej
mimo jego niewierności, przebaczającej.
Na odpowiedzi Piotra Pan Jezus buduje jego nową
misję, powierza mu opiekę nad tymi, którzy stanowią Jego owczarnię. Nie ludzkie predyspozycje, skuteczność ani zdolności organizacyjne, ale miłość do
Zbawiciela stanowi fundamentalne kryterium. Skoro
Apostoł kocha swojego Mistrza, to Ten, choć świadom
jego ograniczeń, kruchości, niestałości, ze spokojem
powierza mu pieczę nad Kościołem. Uporczywie pytając Piotra o miłość, Pan Jezus pokazuje, że chodzi
o rzecz niebagatelną i nieoczywistą, jednak na tyle
konkretną i istotną, że nie można jej z góry założyć.
Jest to klucz do owczarni, do jakiejkolwiek wspólnoty,
jaką człowiekowi powierza Chrystus. Bez tej miłości
pasterz, choćby wyposażony w cały szereg sprawności i zalet, będzie tylko najemnikiem lub złodziejem,
przychodzącym, by kraść, zabijać i niszczyć.
Niedziela Czwarta Wielkanocna
			
– 21 kwietnia 2013
J 10, 27-30
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich
z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy
od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
Refleksja niedzielna:
Zwycięski Pasterz, który zapewnia o swojej mocy, jest
jednocześnie bezbronnym Barankiem. Jeden symbol
nie istnieje bez drugiego, moc nie istnieje bez słabości,
zmartwychwstanie nie jest tylko chronologicznym
następstwem krzyża. W misję Chrystusa wpisana jest
bezbronność, podatność na cierpienie, możliwość
bycia odrzuconym. Odkupienie zostaje uzależnione
od ludzkiej wolności, miłość jest narażona na wzgardę
i kpinę, a świętość na splugawienie. W ten sposób dar
staje się całkowity ~ na krzyżu osiąga pełnię. Wtedy
właśnie, gdy po ludzku Syn Boży doznaje największej
klęski i ostatecznej porażki, objawia się chwała kochającego Ojca walczącego o ludzkość i wielkość ofiary
posłuszeństwa Jego Syna.
W tej perspektywie odczytujemy zapewnienie Chrystusa, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Prawica
Pańska okazała swą moc właśnie w tej tajemnicy
Męki i Zmartwychwstania. Dlatego nie oczekujemy
naiwnie, że w nagrodę za przynależność do Chrystusa
nasze życie stanie się pasmem sukcesów, a trudności
i niepowodzenia, o jakich myślimy z obawą, zostaną



nam oszczędzone. Mimo to ofiara Baranka paschalnego kryje już w sobie zapowiedź wyzwolenia. Dla
podążających za Chrystusem nie ma zła, z którego
On nie wyprowadziłby dobra. Żadne cierpienie nie
pójdzie na marne, żadna odrobina dobra nie zginie.
Uczniowie Pana wybielili swoje szaty we krwi Baranka.
Ich życie nie jest banalne i przypadkowe - dokonuje
się w nim to samo misterium, które najpierw było
udziałem Pasterza idącego na ich czele.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy nadesłali życzenia świąteczne.
Życzenia przysłał także Jego Ekscelencja Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski,
Nuncjusz Apostolski w Kongo i Gabonie
(Afryka), mający stolicę tytularną w naszych Sejnach. Ksiądz Arcybiskup prosi
w życzeniach, aby pozdrowić całą Wspólnotę Parafialną. Pamiętajmy też o Nim w
naszych modlitwach. Polecamy Księdza
Arcybiskupa opiece Matki Bożej naszej
Pani Sejneńskiej.

Jego Ekscelencji Ksiêdzu Biskupowi
Jerzemu Mazurowi, Pasterzowi naszej
Diecezji E³ckiej z okazji Imienin,
a tak¿e przypadaj¹cych w tym roku
Jubileuszy: 60-lecia urodzin, 15-lecia
konsekracji biskupiej oraz 10-lecia
pos³ugi duszpasterskiej w Diecezji E³ckiej
sk³adamy najlepsze ¿yczenia mocnej wiary,
niezachwianej nadziei i mi³oœci, która
wszystko zwyciê¿a i powierzamy Osobê
Dostojnego Jubilata Bo¿ej Opatrznoœci i
przemo¿nemu wstawiennictwu
Matki Bo¿ej naszej Pani Sejneñskiej.
Ad multos plurimosque annos.
Duszpasterze i Parafianie Sejneñscy

KALENDARZ LITURGICZNY
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
PONIEDZIAŁEK, 15 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 6,8-15; J 6,22-29
WTOREK, 16 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 7,51-59. 8,1; J 6,30-35
ŚRODA, 17 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,1-8; J 6,35-40
CZWARTEK, 18 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 8,26-40; J 6,44-51
PIĄTEK, 19 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 9,1-20; J 6,52-59
Ósma rocznica wyboru papieża Benedykta XVI
SOBOTA, 20 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 9,31-42; J 6,55.60-69
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 21 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 13,14.43-52; Ap 7,9-17; J 10,27-30
Niedziela Dobrego Pasterza. Tydzień Modlitw o Powałania do służby Bożej w Kościele. Taca na Seminarium
Duchowne w Ełku.



PONIEDZIAŁEK, 22 kwietnia 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 11,1-18; J 10,1-10
WTOREK, 23 kwietnia 2013, Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz. Głównego Patrona Polski i
Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Dz 1,3-8; Flp 1,20-30; J 12,24-26
Dzień imienin J.E. Bpa Jerzego Mazura, Bpa Ełckiego
Kwartalne Dni Modlitw o Powołania Kapłańskie
ŚRODA, 24 kwietnia 2013, Wsp. św. Jerzego, męcz
Słowo Boże: Dz 12,24-13,5; J 12,44-50
IKwartalne Dni Modlitw o Powłania Kapłańskie
CZWARTEK, 25 kwietnia 2013, Święto św. Marka
Ewangelisty
Słowo Boże: 1P 5,5-14; Mk 16,15-20
Kwartalne Dni Modlitw o Powłania Kapłańskie
PIĄTEK, 26 kwietnia 2013, Wsp. NMP Dobrej Rady
Słowo Boże: Dz 13,26-33; J 14,1-6
Kwartalne Dni Modlitw o Powołania Kapłańskie
SOBOTA, 27 kwietnia 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 13,44-52; J 14,7-14
Kwartalne Dni Modlitw o Powołania Kapłańskie
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 28 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-35
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Zobaczyć Ziemię Świętą…
20

Podsumowanie

W

szystko ma swój czas”, więc nadszedł też czas
podsumowania, uporządkowania materiału wspomnieniowego z naszej kwietniowej roku
2012 pielgrzymki do Ziemi Świętej. Cieszę się, że
podjęłam się trudu pisania, bo dzięki temu mogłam
się przenieść myślą, sercem, wyobraźnią do miejsc
wtedy odwiedzanych, wrócić tam jeszcze raz. A
układają się one w
historię ziemskiego
życia Jezusa. Kroczyliśmy śladami Najwyższego od Nazaretu
i Betlejem – miejsc
zwiastowania i narodzin – do Jerozolimy miejsca męki, śmierci
i zmartwychwstania.
Stojąc w wodzie
rzeki Jordan, gdzie
Jezus przyjął chrzest
- odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.
Patrząc na pustynną
Górę Kuszenia, słuchaliśmy biblijnego
opisu z Ewangelii.
W Kanie Galilejskiej
– miejscu I cudu odnowiliśmy ślubowania małżeńskie.
Dane mam było
gościć w miejscach,
gdzie Jezus nauczał
i czynił cuda: na Górze Błogosławieństw,
skąd popłynęły słowa
„Błogosławieni ubodzy w duchu…”, w Kafarnaum,
na wodach Jeziora Galilejskiego, w Betanii, gdzie
ożywił Łazarza; na Górze Tabor - tam objawił się
uczniom w Boskiej chwale; w Jerycho pod sykomorą
Zacheusza, w Tabha w kościele Prymatu, gdzie przekazał Piotrowi zwierzchnictwo nad Kościołem.
Jerozolima to kolejny rozdział posłannictwa Jezusa.
Uroczyście wjeżdżał w bramy tego miasta, płakał
nad jego losem, w Wieczerniku ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, w Getsemani modlił
się przed czekającą Go męką, tam został pojmany.
Drogą Boleści - Via Dolorosa niósł na Golgotę ciężki
krzyż, cierpiał za nasze grzechy, potem zmartwychNr 105/2013

wstał. Byliśmy w najważniejszych dla chrześcijanina
miejscach! Przede wszystkim Jezus Chrystus, ale
też Maryja, św. Józef, Jan Chrzciciel, św. Elżbieta,
Zachariasz, Łazarz i jego siostry, Apostołowie, a
także Mojżesz i Eliasz byli przywoływani na naszym
szlaku pielgrzymim.
Ten kwietniowy pobyt w ziemskiej ojczyźnie Jezusa
przynosi ciągle owoce. Dzisiaj nasz udział w Eucharystii jest na pewno pełniejszy, głębszy, dojrzalszy.
Ileż to razy słuchając Słowa Bożego,
biegniemy myślą
do Ziemi Świętej i
przywołujemy odpowiednie miejsce,
postać, słowo, myśl,
przesłanie z nim
związane? I wtedy ciepło na sercu,
wzruszenie, że dane
nam było chodzić
po drogach, których
stopą dotykał Jezus,
Apostołowie, prorocy…
Mieliśmy możliwość
uczestniczenia w
niezapomnianych
Eucharystiach, modlitwy u źródeł wiary,
dotykaliśmy skały
Synaju, patrzyliśmy
z Góry Nebo na Ziemię Obiecaną, z Góry
Oliwnej na święte
miasto Jeruzalem,
słuchaliśmy szumu
fali jeziora Genezaret…Podziwialiśmy także starożytną Petrę, piramidy i Sfinksa w Gizie, ruiny Cezarei Nadmorskiej.
Wielkie bogactwo przeżyć, wzruszeń, zachwytów!
„Wchłonięte widoki i wrażenia, odgłosy i wzruszenia
powracają później jak przypływ morza, jak muzyczny motyw…” napisał ks. Stanisław Jankowski
w Przewodniku po Ziemi Świętej.
W imieniu całej grupy pielgrzymów dziękuję księdzu Zbigniewowi za duchowe przewodnictwo, za
trudy organizacji wyjazdu. Było to spotkanie z Jezusem w drugim człowieku, bo przez kilkanaście dni
stanowiliśmy jedną serdeczną, rozmodloną rodzinę.
Bóg zapłać! Renia M.



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

Bogarodzica, Dziewica, B
Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła,
Nigdym ci mego nie odjęła lica,
Ja, po dawnemu, moc twoja i siła,
Bogarodzica!
Maria Konopnicka

Łaska wiary

T

ylko dlatego mogę wierzyć w Boga, że On najpierw uwierzył we mnie. W Piśmie Świętym oraz
w nauczaniu Kościoła ta „wiara” Boga w człowieka nazywana jest łaską bądź miłosierdziem. Ale
uwaga! - nasze wyobrażenia na temat łaski Bożej
niekiedy są bardzo dalekie od prawdy. Bierze się
to stąd, że zbyt rzadko nasze wyobrażenia o Bogu
porównujemy z tym, co On sarn nam objawił w
Jezusie Chrystusie.
Łaska Boża powinna by nam się kojarzyć przede wszystkim z dobrym pasterzem, który szuka
zagubionej owieczki - z kochającym ojcem, który
cierpi z powodu swego marnotrawnego syna i
nie może się doczekać jego powrotu - z lekarzem i
samarytaninem, który z miłością pochyla się nad
człowiekiem trędowatym lub poranionym, i doprowadza go do zdrowia.
Moja wiara w Boga jest możliwa dlatego, że Bóg
pierwszy uwierzył we mnie, mimo że tak często
jestem w stosunku do Niego wielkim niewdzięcznikiem. Ten właśnie sens zawiera w sobie tradycyjna
formuła, że wiara w Boga jest darem łaski. Mianowicie łaską jest to, że mogę w Bogu szukać ratunku
i że odnajduję w Nim kochającego Ojca. Łaską jest
to, że mogę Mu zawierzyć siebie samego i ocalić
swoją duszę, choćbym nawet znalazł się w sytuacji
przekraczającej moją ludzką wytrzymałość.
Tym bardziej łaską jest to, że właśnie w Bogu mogę
szukać ochrony przed samym sobą. On bowiem
ma moc wyzwolić mnie nawet z mojej grzeszności.
Wynika stąd, że miarą mojej wiary w Boga nie
jest stan mojej świadomości, ale to, co się zwykło
nazywać stanem mojej duszy. Choćby mówienie
„Panie, Panie!” napełniało mnie niewysłowioną
słodyczą, choćbym mocą mojej wiary wyrzucał
złe duchy i czynił inne cuda, marna jest ona, jeśli
nie przemienia mnie samego.
Ale z drugiej strony: Choćby ogarnęły rnnie
takie ciemności, że nie odczuwam już nawet tego,
ze Bóg istnieje, nic mi to nie zaszkodzi, a może
nawet przyśpieszy moje duchowe dojrzewanie,
jeśli tylko oburącz trzymam się prawa miłości również wówczas, kiedy jest to ponad moje siły i
jakby niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Nie wytrwałbym bowiem w takich sytuacjach w postawie
prawdziwej miłości, gdybym obiektywnie nie był
blisko Boga i gdyby On mnie nie umacniał.



P

o raz kolejny przychodzi do nas Maryja z Jezusem. Cieszymy się z Jej nawiedzenia. Ale
pamiętajmy, że owoce nawiedzenia będą udziałem
tylko czystych serc. Przypomnijmy słowa ślubów
jasnogórskich, które wypowiadaliśmy w czasie
poprzedniej peregrynacji iż “będziemy strzec
w każdej duszy polskiej
daru łaski, jako źródła Bożego życia. Chcemy, aby
każdy z nas żył w łasce
uświęcającej i był świątynią Boga”.
Spójrzmy na własne serca, aby sprawdzić, jak te
słowa urzeczywistniają
się w naszym życiu. Czy
posiadamy zawsze, nie
tylko od święta tę łaskę
uświęcającą i czy czuwamy nad sobą, aby jej nie
utracić. Czy wystrzegamy
się grzechu ciężkiego,
bo tylko on usuwa łaskę Bożą z naszej duszy.
Mamy usuwać grzech
z naszych obyczajów i
bronić się przed nim za
wszelką cenę. Jego miejsce ma zająć cnota i łaska
Boża.
Mamy okazję, aby osobiście zdać rachunek
przed Panią Jasnogórską z pracy nad własnym udoskonaleniem.
Praca nad sobą, nad pielęgnowaniem w duszy
łaski Bożej przyniesie na
pewno korzyści nie tylko
dla życia osobistego, ale
będzie pożyteczna także dla rodziny, społeczności,
w której żyjemy i narodu.
Przypomnijmy inne punkty ślubowań Maryjnych,
które wypowiadaliśmy: “mamy stoczyć najcięższy
bój z naszymi wadami narodowymi: z lenistwem,
lekkomyślnością, pijaństwem, rozwiązłością, a w
miejsce tych wad mamy zaszczepić cnoty :wierSIEWCA

Bogiem sławiena Maryja

ność i sumienność, pracowitość i oszczędność,
wyrzeczenia się siebie i wzajemne poszanowanie,
miłość i sprawiedliwość społeczną”.
Po majowej pielgrzymce Matki Najświętszej w
1957 roku w naszej parafii pojechałam z rodziną
na Jasną Górę. Tu przed Matką Najświętszą w Jej
cudownym obrazie 20 lipca 1957 roku stanęło
21 par ślubujących sobie miłość i wierność małżeńską. Jakaż była i nasza
radość, że wśród nich w
pierwszej parze był mój
brat Ryszard i śp. bratowa Czesława. Przysięgali
przed Mistrzynią władającą ludźmi i aniołami
mocą miłości. Miłości
jako bezinteresownej
służby w małżeństwie,
w rodzinie, wśród ludzi
poprzez których wypełniali swoje powołanie.
Matka Najświętsza odsłania im drogę szczęśliwej
codzienności. Objawiła
dom zbudowany z miłości na którą składały się
tysiące drobiazgów, wykonanych zgodnie z wolą
Boga i w duchu miłości
najbliższych.
Maryjo, zatroskana o to,
byśmy uwierzyli. W Kanie czekałaś na znak, bo
chciałaś, aby uczniowie
patrzyli na Twego Syna
w duchu wiary. Uwierzyli, gdy pili wodę zamienioną w wino. W pełni
jednak uwierzą dopiero
po Zmartwychwstaniu
Twojego Syna.
Maryja stoi u początku
drogi wiary. Wprowadza na nią ludzi i pragnie dzielić się z nami szczęściem, w którym sama
uczestniczy. Wiara to droga do szczęścia. (Irena)

Abyś dzień święty święcił

N

auczanie Jana Pawła II nawiązujące do Dziesięciu Przykazań, a skierowane do nas w czasie
Mszy św. w Lubaczowie 03.IV .1991 „Pamiętaj, abyś
dzień święty święcił” – słowa te dotyczą nie tylko
jednego dnia w tygodniu, ale dotyczą całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu
nieodzowny jest wymiar świętości, jest on nieodzowny dla człowieka, ażeby bardziej „był”- ażeby
pełniej realizował swe człowieczeństwo.
Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną
tylko w tym sensie , że nikt nie zostaje człowiekiem
w jego osobistym spotkaniu z Panem Bogiem, że
nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w
prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam
powiada: Bądźcie świętymi, ponieważ Ja sam jestem święty (Kpł 11,44).
Trzecie przykazanie Boże mówi nam: aby dzień
święty święcić i dlatego niedziela jest dniem Zmartwychwstania Jezusa i jest dla nas przypomnieniem,
co jest najważniejsze w naszym życiu: aby pamiętać
o Bogu, aby Bóg był zawsze na pierwszym miejscu,
gdyż ludzie stawiają na nim inne rzeczy: pieniądze,
samochody i inne sprawy, a nie mają czasu dla dzieci, dla starszych, dla świętowania i mówią bardzo
często:„nie mam czasu”, ale Bóg zawsze ma czas dla
nas i czeka na nas.
W każdą niedzielę, w każde święto, gdy gromadzimy
się wokół ołtarza, ażeby zaczerpnąć u świętości
Chrystusa i ażeby cały nasz tydzień uczynić świętym. Podczas Mszy św. realnie uobecnia się ta niepojęta Miłość, jaka została nam okazana przez Krzyż
Chrystusa. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne”(J3,16).
Każdy dzień, każdy tydzień rozpoczęty obecnością na Mszy świętej to świadome stawanie pod
Krzyżem, to doświadczenie obecności Zbawiciela
Świata, to niepowtarzalna szansa doświadczenia
Komunii Miłości z Bogiem Żywym, a w Nim ze
wszystkimi ludźmi, a odchodząc od źródeł miłości
i świętości, odchodzi się od samego Chrystusa . W
tym trudnym dzisiejszym czasie bardziej potrzebujemy Boga niż kiedykolwiek.
		
(wybrała Jadwiga)

Matka Boża Jasnogórska w Świętym Wizerunku
Nawiedzenia przybędzie do naszej Parafii 12 października br. w sobotę i będzie u nas jedną dobę.
Pożegnamy Obraz 13 października, w niedzielę.
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Ks. Grzegorz Kunko

Jak to było
za czasów
Jezusa

D

rodzy Czytelnicy. Duszpasterze parafii Nawiedzenia Matki Bożej w Sejnach mają zaszczyt zaprezentować specjalne wydanie gazetki
„Siewca” w związku z dniem dziękczynienia Bogu
i Rolnikom za chleb powszedni oraz przy okazji
modlitwy prośby o błogosławieństwo Boże dla
Rolników na czas trwania rozpoczętych prac polowych. Wspomniane wydarzenie dotyczy dnia 14
kwietnia 2013 roku, który wskazuje na Niedzielę
Biblijną. W związku z tym postanowiliśmy przybliżyć sytuację rolnictwa i gospodarstw domowych
w biblijnej Palestynie (obecnie Izrael) w I wieku
po narodzeniu Chrystusa. Z tego wynika, że lepiej
poznamy czasy współczesne Jezusowi i warunki,
w jakich żył w swojej ziemskiej ojczyźnie. Źródłem
wiedzy dotyczącej tematu jest Biblia, jako Słowo
Boga skierowane do ludzi i wyniki badań z dziedziny nauk historycznych.

PIECZENIE CHLEBA W CZASACH JEZUSA
Pieczenie chleba należało do ważnych zadań
wykonywanych głównie przez kobiety i niewolników. Wyrabiany z pszenicy chleb był smaczny
i pożywny. Jednak ci, których nie było stać na
drogą pszenicę, używali jęczmienia. Najpierw zboże było tłuczone w kamiennym moździerzu przy
użyciu tłuczka (Księga Przysłów rozdział 27, wers
22). Gruboziarniste kawałki, ale jeszcze nie mąkę,
przeznaczano do robienia ciasta. Następnie, by
uzyskać mąkę, stosowano ręczne młynki (Księga
Liczb rozdział 11, wers 8). Ziarno było rozdrabniane
pomiędzy dwoma ostrymi kamieniami młyńskimi.
Później używano wygodniejsze w użyciu żarna obrotowe. Chleb pieczono co kilka dni, gdyż szybko

czerstwiał. W miarę upływu czasu, w miastach i
większych wsiach pojawiał się piekarz publiczny.
Kobiety przygotowywały ciasto na chleb w domu,
a potem zanosiły je do ogólnej piekarni, wyposażonej w duży piec. Kiedy bochenki były gotowe, pomocnik piekarza roznosił je właścicielom,
dźwigając chleby w koszu na głowie. Przy „ulicy
piekarzy” w Jerozolimie znajdowała się piekarnia
wojskowa (Księga proroka Jeremiasza rozdział 37,
wers 21).

PRZEPIS NA CHLEB NAZARETAŃSKI
1/ Zemleć zboże (najlepiej pszenicę lub jęczmień) na mąkę i połączyć z wodą.
2/ Posolić lekko sfermentowane ciasto z poprzedniego dnia.
3/ Wymieszać powyższe składniki.
4/ Ugniatać ciasto w misce do momentu aż
będzie sprężyste i nieco lepkie.
5/ Pozostawić ciasto na kilka godzin do wyrośnięcia.
6/ Ukształtować w płaskie bochenki (placki) i
upiec.

RODZAJE PIECÓW DO PIECZENIA CHLEBA
Z CZASÓW JEZUSA
Piec w kształcie miski: jeden z najprostszych
i najdawniejszych pieców. Płaskie podpłomyki
kładziono na glinianą misę odwróconą do góry
dnem, którą ustawiano na kamieniach. Palono
pod nimi wysuszonymi odchodami zwierząt. Piec
w kształcie słoja: wydrążony głaz lub kocioł w
kształcie słoja wypełniano do połowy gorącymi
kamieniami i płonącym drewnem. Kiedy piec był
dobrze rozgrzany, górna część była zamykana, a
ciasto układano na wierzchu i pieczono. Piec w
dołku: ten gliniany piec częściowo znajdował się w
ziemi, a częściowo nad ziemią. Ogień był rozpalany
w środku. Piec beczkowaty: był szczególnie popularny. Dziurę w ziemi w kształcie beczki wylepiano
gliną i podgrzewano, paląc zwierzęce odchody lub
wiązki chrustu, albo słomy.

UPRAWA ZIEMI W BETLEJEM
Nazwę miasta Betlejem możemy tłumaczyć z
hebrajskiego – Dom Chleba, nawiązując w ten sposób do tamtejszych upraw pszenicy i jęczmienia.
Nie było możliwości uprawiania ziemi na terenach
górzystych i wysuszonych. Tam, gdzie były ku temu
sprzyjające warunki wysiewano zboża, zwłaszcza pszenicę i jęczmień. Natomiast najbardziej
popularne owoce hodowane w tamtych czasach
to oliwki, winogrona i figi. Pola uprawne były w
Palestynie tak żyzne, że nie wymagały nawożenia.
(ciąg dalszy na stronie 9)
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Niemniej, co siedem lat każde gospodarstwo rolne,
sad oliwny i winnica miały leżeć ugorem, aby dać
odpocząć ziemi.

NARZĘDZIA ROLNICZE W CZASACH JEZUSA
Biblia wspomina o różnych pracach związanych
z uprawą roli, ale nie opisuje dokładnie używanych do tego narzędzi. Zawarte w niej informacje
w pewnym stopniu uzupełniają jednak wizerunki
takich sprzętów utrwalone na zabytkach egipskich
oraz przedmioty odnalezione w Palestynie. A proste narzędzia używane po dziś dzień na tamtych
terenach są zapewne bardzo podobne do swych
odpowiedników z czasów biblijnych.
Brona- Biblia nie wspomina o samej bronie,
ale mówi o bronowaniu, które odróżnia od orki.
Obecnie bronowanie służy głównie kruszeniu i
wyrównywaniu gleby, choć niekiedy ma na celu
także przykrycie nawozu czy zasianego ziarna lub
zniszczenie chwastów. W czasach starożytnych chodziło głównie o rozbicie grud ziemi i jej wyrównanie;
w tym celu najprawdopodobniej przeciągano po
zaoranym polu obciążoną deską albo nieociosaną
kłodą.
Kopaczka- Zapewne wykorzystywano ją do przekopywania i spulchniania ziemi. Odnalezione kopaczki
z żelaza i miedzi przypominają nieco współczesne
motyki.
Motyka- Służyła do usuwania chwastów i zapewne także do rozbijania grud ziemi. W niektórych
proroctwach nawiązano do okopywania motyką
winnicy.
Noże ogrodnicze- Biblia wspomina o tym narzędziu w związku z przycinaniem winorośli. Ponieważ
mówi też o przekuciu włóczni na noże ogrodnicze i
noży ogrodniczych na dzidy, można przypuszczać,
że narzędzie to składało się z ostrza osadzonego w
uchwycie i było podobne do sierpa.
Pług- W krajach biblijnych do dziś używa się gdzieniegdzie drewnianego pługa, który niewiele się
zmienił od czasów starożytnych, o czym świadczą
rysunki na starożytnych zabytkach i tabliczkach
glinianych. Nie miał kół ani nie odwracał skiby; po
prostu robił w ziemi bruzdę na głębokość 8—10 cm.
Z metalu wykonywano tylko lemiesz. Zasadniczą
część pługa stanowił kij, do którego ów lemiesz był
przymocowany. Miedziane i brązowe lemiesze, odnajdywane podczas wykopalisk na terenie Izraela,
są na ogół mocno wyszczerbione od używania.
Sierp- Tego narzędzia używano głównie do żęcia
zbóż, choć Biblia mówi też o zapuszczaniu sierpa
podczas winobrania. Sierpy odnalezione w Palestynie są lekko zakrzywione. Niektóre wykonano z ostrych kawałków krzemienia, osadzonych
za pomocą asfaltu w ramce z drewna lub kości.
Znaleziono również żelazne ostrza sierpów, które
mocowano w uchwycie przy użyciu nitów, trzpieni
lub tulei.
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Szufla do odwiewania- Prawdopodobnie była drewniana, a służyła do podrzucania wymłóconego ziarna, żeby wiatr mógł wywiać słomę i plewy.
Widły- Służyły do odwiewania ziarna i podobnie
jak w nowszych czasach zapewne były wykonane
z drewna i miały kilka zagiętych zębów.
Wóz i sanie młockarskie- Były używane do wyłuskiwania ziaren z kłosów. Zapewne przypominały dwa
urządzenia stosowane również dzisiaj w krajach
biblijnych. Sanie młockarskie składają się z połączonych ze sobą drewnianych desek, z przodu lekko
wygiętych do góry. Od spodu są do nich przymocowane ostre kamienie lub żelazne ostrza. Woźnica
staje na saniach, by je dociążyć. Wóz młockarski
jest wyposażony w siedzenie. Ma postać niskiej,
prostokątnej ramy, w której osadzono równolegle
dwa lub trzy walce obite żelazem.

ROK ROLNICZY W CZASACH JEZUSA
Wrzesień – październik: chłodne wiatry północne
przynoszą deszcze, co zmiękcza glebę. Jest to
dobry czas na przygotowanie ziemi pod uprawę.
Październik – listopad: idealna pora na siew
jęczmienia i pszenicy a następnie żyta, prosa, lnu
oraz warzyw.
Listopad – grudzień: zimowe miesiące są nieprzewidywalne. Trzeba doglądać wyrastających roślin.
Grudzień – styczeń: nadchodzą zimowe deszcze!
Styczeń – luty: powinny pojawić się pierwsze
kwiaty na drzewach. Pod koniec miesiąca należy
zasiać zboże jare.
Luty – marzec: kwitną drzewa migdałowe. Czas
zbierać cytrusy.
Marzec – kwiecień: zaczyna się zbiór jęczmienia.
Rolnicy modlą się o późne deszcze. Obawiają się
gorących, wschodnich wiatrów, które przynoszą
suszę, jak też burz gradowych.
Kwiecień – maj: zbiór jęczmienia. Plony mogły
zniszczyć liczne wtedy szkodniki, np. gąsienice,
chrząszcze, szarańcza.
Maj – czerwiec: przy gorącym, letnim słońcu dojrzewają winogrona, figi, oliwki. Trzeba szczególnie doglądać latorośli i odpowiednio je podlewać.



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 :
Sakrament Chrztu Świętego:
31/03/2013 Julia Sawicka, Zuzanna Ołów, Helena
Gałażyn, Szymon Kamiński

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Cezary Hołubowicz, kawaler, Posejanka, Parafia
tutejsza i Agnieszka Borowska, panna, Sejny, Parafia
tutejsza.
2/ Aureliusz Jarzębowicz, kawaler, Sejny, Parafia tut.
i Żaneta Kuźnicka, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Sakrament małżeństwa:
13/04/2013
Kinga Sieńko i Tomasz Poszwa

Odeszli do wieczności:
UJulita Głembocka, Krasnopol (l. 28) zm. 01/04/2013
UNikola Janczulewicz, Sejny (l. 5) zm. 02/04/2013
UHenryka Staniewicz, Sejny (l. 88) zm. 03/04/2013

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. Ofiarodwacy,
którzy złożyli ofiary w 2013 roku w czasie kolędy, jak dotąd na sumę 39970 zł.:
Kalwejt Halina,Sejny, Słowackiego
Klucznik Jerzy Krystyna,Sejny, Słowackiego
Majewski Marek,Sejny, Słowackiego
Lewandowscy Marek Zofia,Sejny, Słowackiego
Koźlak Marianna,Sejny, Ogrodowa
Korzenieccy Józef Aldona,Sejny, Ogrodowa
Pajewska Helena Jarosław,Sejny, Ogrodowa
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa
Protasiewicz Jarosław Elżbieta,Sejny, Ogrodowa
Jarzębowicz Andrzej Jadwiga,Sejny, Ogrodowa
Anuszkiewicz Zbigniew Marianna,Sejny, Ogrodowa
Karpowicz Marek Zofia,Sejny, Głowackiego
Teodorowscy Marian Halina,Sejny, Konopnickiej
Jaśkiewicz Antoni Krystyna,Sejny, Głowackiego
Wołukanis Sabina,Sejny, Głowackiego
Sankowscy Mieczysław Bożena,Sejny, Głowackiego
Mackiewicz Andrzej Teresa,Sejny, Głowackiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

D

ziś trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki
tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od
krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc
uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z
nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres
od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan
Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy
się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez
nasz pełny udział w Eucharystii. Pamiętajmy też o
wypełnieniu obowiązku spowiedzi i komunii św.
wielkanocnej.
zisiaj w Polsce jest obchodzona Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. Niedziela
i Tydzień Biblijny to inicjatywa kierowana do tych
wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się
Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w
obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na
budowaniu i pogłębianiu naszej wiary, więc gdzie
znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii
zbawienia, jeśli nie w Biblii!? Zatem nie tylko dzisiaj,
w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego, wczytujmy się z
ochotą i rozważajmy słowo Boże.
zwarta Niedziela Wielkanocna, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza, przeżywana jest jako
Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i
Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić
Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy
nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania
kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec
współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask
płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że
tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe
przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas
Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w
sakramencie pokuty. Taca będzie zbierana na Semi-
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(cd – na stronie 11)
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narium Duchowne w Ełku.
odczas tego tygodnia szczególnie będziemy
prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej
wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego
wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko
nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy córka
podejmą decyzję o poświęceniu życia dla Boga i
bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie
wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę,
która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i
przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i
wychowawczynią powołań kapłańskich.
roczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i naszej diecezji obchodzić
będziemy we wtorek, 23 kwietnia. Jak co roku, w
Ełku odbędą się uroczystości świętowojciechowe:
Nieszpory o godz. 17.00 w kościele NSPJ, procesja
do katedry i Msza św. o godz. 18.00. Jest to także
dzień imienin Pasterza Diecezji Ełckiej Biskupa Jerzego Mazura. Polecamy w modlitwie Drogiego
Solenizanta.
zieci klas drugich przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich rodziców zapraszam na Mszę św. w niedzielę, 28 kwietnia
o godz. 15.00.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remont domu parafialnego, w którym mieścić się
będzie plebania (piętro budynku), sale spotkań,
kancelaria, archiwum, poradnia rodzinna (parter)
oraz zagospodarowane poddasze z pokojami gościnnymi (skromny dom pielgrzyma). W tej chwili
trwają prace wykończeniowe plebanii, chcemy
bowiem jak najprędzej zamieszkać pod jednym
dachem tworząc wspólnotę kapłańską. Ofiary składane na tacę w ostatnią niedzielę kwietnia (28) będą
jak dotąd przeznaczone na remonty.
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Ofiarodawcy cd.
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Głowackiego
Jodango Janina,Sejny, Głowackiego
Waszkiewicz Józef Jadwiga,Sejny, Głowackiego
Rutkowscy Mieczysław Anna,Sejny, Głowackiego
Groblewscy Zbigniew Justyna,Sejny, Głowackiego
Klucznik Robert Teresa,Sejny,Strażacka
Wróblewska Janina,Sejny,Strażacka
Czajka Bogdan Marzena,Sejny,Strażacka
Sławińscy Rafał Renata,Sejny,Strażacka
Jasionowska Czesława,Sejny,Stra żacka
Lauda Andrzej Maria,Sejny,Żwirki i Wigury
Mielech,Sejny,Żwirki i Wigury
Krupińscy Andrzej Alicja,Sejny,Żwirki i Wigury
Klimasara Józef Marianna,Sejny,Żwirki i Wigury
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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.)
PONIEDZIAŁEK, 15 kwietnia 2013
06:30 +Zofia +Zdzisław Milewscy
08:00 +Tadeusz Rasiul (1 rocz.)
08:00 +Józef Choroszko (1 rocz.)
+Witold Woźnialis (12 rocz.)
08:00 +Grzegorz Luto (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Franciszek Miszkiel (7mc)
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy (6 rocz.)
17:30 +Leokadia Kaufman (5mc)
WTOREK, 16 kwietnia 2013
06:30 +Franciszek Turowicz (19 rocz.) +Władysław
+Andrzej +Teofila +Antoni +Antonina z rodz.
Przeorskich i Siemanowiczów
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Franciszka w 1 rocz. urodz. i dla jego rodziców
Agnieszki i Marcina
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Żanety
Raglis w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Grzegorz Matan (11mc)
17:30 +Tadeusz Rasiul (1 rocz.)
ŚRODA, 17 kwietnia 2013
06:30 O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla
Genowefy Marcinkiewicz
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Aleksandry
Maksimowicz w 85 rocz. urodz. i dla rodziny
08:00 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
17:30 O zdrowie dla Andrzeja Czarneckiego
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (10mc) i z rodz. Łabanowskich
17:30 +Janusz Bulwin (2 rocz.)
CZWARTEK, 18 kwietnia 2013
06:30 +Antoni Okulanis (43 rocz.)
08:00 +Weronika +Michał z rodz. Michalskich
+Bronisław Gawinowicz
17:30 +Leon +Zofia Izbiccy
17:30 +Czesław Żegarski (9mc)
17:30 +Franciszek +Anna +Stanisław Zajko
PIĄTEK, 19 kwietnia 2013
06:30 +Ignacy +Helena Rydzewscy
08:00 +Wojciech Domoracki (10 rocz.)
08:00 +Jerzy +Albin +Józef z rodz. Macianis
+Alicja Duda
(cd - na stronie 12)
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17:30 +Mirosław Kasprzycki (10mc)
17:30 +Zofia (10 rocz.) +Stefan Winiewicz
i o wiarę dla Eugeniusza
SOBOTA, 20 kwietnia 2013
06:30
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Zenobii i Józefa
Szczerbińskich w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Leszek Stachurski
17:30 O błog. Boże, światło Ducha Świętego na egzaminy maturalne dla Pauliny i dla rodziny
17:30 O błog. Boże i miłość dla Renaty i Mariusza
Bałakier w 15 rocz. ślubu i dla rodziny
NIEDZIELA IV WIELKANOCNA 21 kwietnia 2013
07:00 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Miłosza
Rybczyńskiego w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
08:30 +Witold Krejczman (12 rocz.)
10:00 O błog. Boże i miłość dla Bernadety i Andrzeja
Kęsek w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Benedykt Buraczewski (9mc) +Magdalena
+Petras
Krasnowo: +Wanda +Stanisław Bobrowscy +Helena
Tomaszycka
17:30 Dziękczynno-błagalna dla Grażyny i Czesława
w 31 rocz. ślubu i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK, 22 kwietnia 2013
06:30 +Jerzy Radzewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 O błog. Boże dla Krzysztofa Dąbrowskiego w 33
rocz. urodz. i dla żony Joanny i syna Michała
08:00 +Jerzy +Genowefa Szczerbińscy
08:00 +Piotr Soroka (12 rocz.)
17:30 +Marian Radzewicz (5mc)
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
WTOREK, 23 kwietnia 2013 Urocz. Św. Wojciecha,
bpa i męcz. Głównego Patrona Diecezji
06:30 +Gabriela Rudolf (37 rocz.)
08:00 +Jerzy +Stanisława +Jerzy z rodz. Wiźlańskich
08:00 +Jan Pieczulis (1 rocz.)
08:00 +Jerzy Pietranis
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże, opiekę MB Sejneńskiej dla Zenobii w 75 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Macieja
Sokołowskiego w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Wojciech Wydro
ŚRODA, 24 kwietnia 2013
06:30 +Jadwiga +Franciszek +Stanisław Wojciechowscy i ich rodzice
08:00 +Michał +Jadwiga +Józef +Antoni Szczuko
08:00 +Teresa Alboszta
17:30 +z rodz. Okulanisów i Czarnieckich
17:30 +Stanisława (4 rocz.) +Wacław Draugialis
CZWARTEK, 25 kwietnia 2013
06:30 +Eugeniusz +Krzysztof Kordowscy +Anna
Janczulewicz
08:00 +Leonarda Błaszczak
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08:00 +Weronika Marcinkiewicz (16 rocz.) i zm. z
rodziny +Tadeusz Okulanis
17:30 +Józef Jodango (33 rocz.)
17:30 +Janina Polakowska (17 rocz.)
PIĄTEK, 26 kwietnia 2013
06:30 +Stanisława (6 rocz.) +Henryk Surażyńscy
08:00 +Stanisław Rekuć (8 rocz.)
08:00 +Halina Zackiewicz
17:30 +Genowefa (1 rocz.) +Józef Polanis
17:30 +Stefania Iwaszewska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Leokadia Ołów +Ryszard
SOBOTA, 27 kwietnia 2013
06:30
08:00 +Bogusław Kaufman (4 rocz.)
08:00 +Józef Wróblewski (18 rocz.)
08:00 +Marian Motuk (3 rocz.)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże i miłość dla Magdaleny i Pawła
w 1 rocz. ślubu
17:30 +Anna +Wacław +Wiesław Malinowscy i z
rodz. Zajewskich
17:30 +Halina Błaszczak +Jadwiga Gołębiewska
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 28 kwietnia 2013
07:00 +Weronika (11 rocz.) +Mieczysław Żylińscy
08:30 +Leokadia Kubrak (6mc)
10:00 +Maciej +Ludwika +Stanisław +Józef i z rodz.
Maksimowiczów i Baranowskich
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Gedymin Boraczewski (2mc) +Julia +Antoni +Stanisław +Anna +Antoni
Krasnowo:
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Miłosza
Rybczyńskiego w 18 rocz. urodz. i dla rodziny

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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TRIDUUM PASCHALNE 2013
Wigilia Paschalna

Foto. Andrzej Sidor

Rezurekcja

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