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DZIĘKI CI BOŻE ZA CHLEB
POWSZEDNI 14.04.2013
Trzeciego

dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa...

N

iewiasty, które przyszły wczesnym rankiem do
grobu Jezusa usłyszały nowinę o zmartwychwstaniu: Nie ma Go tu, zmartwychwstał! Żyjącego
nie należy szukać pośród umarłych, lecz należy Go
przyjąć jako Tego, który ofiaruje swe życie za nas.
On oddaje życie za owce i dlatego one słuchają
Jego głosu. Nowina o zmartwychwstaniu sprawia, iż na nowo zostaje podjęta pamięć o Jezusie:
„Przypomnijcie sobie, jak mówił, będąc jeszcze w
Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce
grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia
zmartwychwstanie” (Łk 24,6-7). Jakże pouczające
jest w tym względzie spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami idącymi do Emaus. Warto o tym
przeczytać w Ewangelii Łukasza. Jezus tłumaczy
cierpliwie, wyjaśnia, a wreszcie daje się rozpoznać
„przy łamaniu chleba”. Wyraźnie widać w tym wydarzeniu, że Zmartwychwstały Pan to ten sam,
który był Ukrzyżowany. Żyjący Pan jest Ukrzyżowanym, mocą i mądrością Bożą dla tych, którzy
wierzą, słuchają i idą za Nim.
niebowstąpienie Jezusa jest wyrażeniem
symbolizującym Jego ostateczne zwycięstwo nad wszystkimi siłami zła i .śmierci. Jest Jego
powrotem do owego „królestwa niebieskiego”,
o którym tyle mówił swoim braciom. Ono pozwoliło Mu powrócić na miejsce u boku swego
Ojca, „który jest w niebie” (Mt 12,50). Mówienie,
iż wniebowstąpienie jest „powrotem”, jest tym
samym powiedzeniem, że Jezus powrócił tam,
gdzie znajdował się wcześniej: „I nikt nie wstąpił
do nieba, oprócz Tego, który z nieba zsąpił - Syna
Człowieczego” (J 3,13). Wniebowstąpienie Jezusa
jest powrotem do : ojczyzny: zachęca nas do naśladowania Go ze wzrokiem skierowanym w stronę
Jego niebieskiego przybytku i do stwierdzenia, że
On przybył stamtąd. Jezus rzeczywiście jest tym,
dla którego otworzyły się niebiosa (Mt 3,16) i na
którego zstąpił Duch Boży„ 1,32). Owo otwarcie się
niebios jest także obietnicą: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i
aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na
Syna Człowieczego” (J 1,51). Od tego momentu
począwszy, otchłań, która oddziela ziębo od ziemi,
nie jest już więcej nie do przebycia. Wola Boża
może wypełnić się„jako w niebie tak i na ziemi” (Mt
6,10). Wniebowstąpienie Jezusa jest zdarzeniem
dotyczącym naszego zbawienia: mówi nam, że
nasze miejsce będzie z Chrystusem „w niebie”, to
znaczy u boku samego Boga.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz
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MOC SŁOWA
Niedziela Piąta Wielkanocna
			
- 28 kwietnia 2013
J 13,31-35
o wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz uwielbiony,
a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w
Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie
samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd
Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie
nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

P

Refleksja niedzielna:
pokalipsa przedstawia królestwo Boże, obraz
ostatecznego szczęścia, jako Święte Miasto, Nową
Jerozolimę. Urzeczywistnia się ono we wspólnocie
uczniów Baranka, którzy poddają się Jego władzy.
Podobnego obrazu użył później Św. Augustyn, pisząc
o państwie Bożym przeciwstawionym państwu ziemskiemu. Jak pierwsze powstało z miłości Boga posuniętej aż do wzgardzenia sobą, tak drugie - z miłości
siebie posuniętej aż do pogardy Boga. Ciekawe, że
kontrast dla świętej społeczności stanowią nie zbrodniarze, nie państwo diabelskie, ale po prostu ziemskie,
„mieszkańcy ziemi”, jak ich nazywa Apokalipsa. W
odróżnieniu „mieszkańców ziemi” od „mieszkańców
nieba” nie chodzi o skalę zła, jakiego się dopuścili, ale
po prostu o ukochanie życia, które prowadzi do śmierci, o zamknięcie na dar zbawienia. Kiedy przyjdzie
Mesjasz, mieszkańcy ziemi będą wzywać na pomoc
świat, do którego się ograniczyli, wołając do gór: zakryjcie nas, i do pagórków: padnijcie na nas. Dlatego
przeminą wraz z pierwszymi rzeczami.
Miasto Święte nie jest po prostu wspólnotą ludzi przyzwoitych. Jego mieszkańcy to ci, którzy zostali obmyci
krwią Chrystusa. Dlatego ich prawem staje się Jego
przykazanie miłości. To znaczy: Jego miłość uzdalnia
ich, by patrzyli na wszystko tak jak On, by traktowali
innych tak jak On. Uwielbiają Boga, wyróżniając się z
tłumu porządnych i szanowanych mieszkańców ziemi
miłością na wzór tej, jaką zostali ukochani.
Chrystus czyni wszystko nowym przez dzieło odkupienia; przez swoją mękę, krzyż i zmartwychwstanie
buduje Nowe Jeruzalem. Mamy udział w tym dziele,
cierpiąc ucisk, przede wszystkim ze strony naszego
egoizmu, buntującego się przeciw nowemu prawu
miłości.
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Niedziela Szósta Wielkanocna
			
– 5 maja 2013
J 14,23-29
ezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą
słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród
was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi,
abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

J

Refleksja niedzielna:
zisiejszy zestaw czytań liturgicznych dobrze oddaje napięcie, w którym żyje chrześcijanin. Z jednej
strony piękno i chwała niebieskiego Jeruzalem, na
którego bramach wypisane są imiona Apostołów. Z
drugiej ostre spory i zatargi między wyznawcami Jezusa, niemogącymi dojść do porozumienia w ważnych
dla nich kwestiach.
Znamy to z własnego doświadczenia. Z jednej strony szczytne ideały, z drugiej banalna rzeczywistość.
Z jednej strony tęsknota za Bogiem, za niebem, za
świętością, z drugiej codzienna gonitwa, nerwy, awantury, kompromisy i grzechy. Jak pogodzić jedno z drugim? Może po prostu uznać chrześcijańskie ideały za
mrzonki, żyć jak inni i mieć wreszcie święty spokój?
Jezus w Ewangelii proponuje nam dziś inną drogę do
pokoju. Zapewnia nas, że nie jesteśmy zdani na własne
siły. Obiecuje Pocieszyciela - Ducha Świętego - który
wchodząc w naszą zwyczajną rzeczywistość, pokaże
nam, jak żyć według nauki Jezusa w konkretnych
życiowych sytuacjach. Da światło i moc. Pocieszy i
wskaże drogę.
Bóg nie żąda od nas samodzielnego przeskoczenia
przepaści pomiędzy ziemią a niebem, pomiędzy tym,
kim jesteśmy, a kim mamy być w Jego planach. Oczekuje natomiast, że widząc swoją bezsilność, przyjdziemy do Niego na modlitwie, prosząc, by wskazał nam
kierunek i pomógł postawić kolejny krok. Oczekuje, że
zechcemy wejść z Nim w relację i damy Mu się popro-
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wadzić. A wtedy zrozumiemy, co znaczą Jego słowa o
pokoju obiecanym już teraz, na tej ziemi, wszystkim,
którzy Go miłują.

Papieskie Intencje Modlitwy
– maj 2013
Ogólna: Aby odpowiedzialni za
wymiar sprawiedliwości kierowali
się zawsze uczciwością i prawym
sumieniem.
Misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza
Kościołów misyjnych, formowały
pasterzy według Serca Chrystusa,
całkowicie oddanych głoszeniu
Ewangelii.

Hymn do Maryi
Matko Radości
spojrzyj na nas
pociesz
wysłuchując modlitw naszych
polecaj nas Synowi Twojemu
Gwiazdo Ocalenia
osłoń nas
płaszczem Matczynym
od zła przemocy i wojen
Matko Błogosławieństwa
spraw aby Twój Syn
był zawsze w naszych
duszach
Maryjo - patronko rozmodlonych serc
Matko najukochańsza
Twój uśmiech niech będzie
odpowie na nasze modlitwy
radością życia
przyjmij o Matko
hymn dziękczynienia
na Twoją cześć.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 28 kwietnia 2013
Słowo Boże: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-35
PONIEDZIAŁEK, 29 kwietnia 2013 Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dK, Patronki Europy
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30
WTOREK, 30 kwietnia 2013 wsp. św. Piusa V, papieża
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,19-28; J 14,27-31
ŚRODA, 1 maja 2013 wsp. św. Józefa Rzemieślnika
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8
Dzień modlitw w intencji pracujących i bezrobotnych.
Rozpoczęcie sezonu motocyklowego – modlitwa za
użytkowników dróg
CZWARTEK, 2 maja 2013 wsp. św. Atanazego, bpa i dK
Słowo Boże: Dz 15,7-21; J 15,9-11
Pierwszy czwartek miesiąca – modlitwa za kapłanów
i o powołania kapłańskie i zakonne
PIĄTEK, 3 maja 2013 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
Słowo Boże: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16;
J 19,25-27
Rocznica Konstytucji 3 Maja z 1791r.
SOBOTA, 4 maja 2013 wsp. św. Floriana, męcz
Słowo Boże: Dz 16,1-10; J 15,18-21
Pierwsza sobota miesiąca
Dzień Strażaka – modlitwa za tych, co bronią życia
i mienia.
Modlitwa za matki oczekujące potomstwa i o ochronę
życia dziecka poczętego



NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 5 maja 2013
Słowo Boże: Dz 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; J
14,23-29
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
Zbiórka do skarbon na fundusz Sióstr Karmelitanek
w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 6 maja 2013 Święto św. Apostołów
Filipa i Jakuba
Słowo Boże: 1Kor 15,1-8; J 14,6-14
WTOREK, 7 maja 2013 wsp. NMP Matki Łaski Bożej
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
ŚRODA, 8 maja 2013 Urocz. Św. Stanisława, bpa,
Głównego Patrona Polski
Słowo Boże: Dz 20,17-18.28-36; Rz 8,31-39; J 10,11-16
CZWARTEK, 9 maja 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 10 maja 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-23
Początek Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za rozbite małżeństwa
SOBOTA, 11 maja 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,23-28; J 16,23-28
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE,
12 maja 2013
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

SIEWCA

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wiara bez miłości nie przynosi owocu

W

iary nie można przeżywać inaczej i konsekwentniej niż właśnie poprzez miłość. Nie
jest ona przecież tylko zbiorem zasad, których
należy przestrzegać. Wiara nie jest także tylko jakimś systemem etycznym. Ona jest konsekwencją
spotkania człowieka z żyjącym Jezusem w Jego
Kościele. Z tego spotkania nie można odejść jak
z jakiejś wycieczki czy przelotnej przygody. Spotkanie z żywym Jezusem, jeśli będzie prawdziwą
wiarą, tak radykalnie zmieni nasze życie, że od
tego momentu jedynym pragnieniem, sensem
i celem życia będzie miłość do Zbawiciela. A ta
przejawia się miłością i miłosierdziem względem
bliźniego: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt
25, 40). Owszem chodzi z pewnością o konkretną
pomoc człowiekowi będącemu w potrzebie. Ale
nie tylko o materialną tu pomoc idzie. Papież Paweł
VI kiedy przybył do Bombaju, w Indiach zobaczył
na lotnisku transparent z napisem: „Daj nam chleba, albo wogóle do nas nie przyjeżdżaj”. Kazał
sprzedać wówczas papieską złotą tiarę, a pieniądze
przeznaczyć na biednych w Indiach. Zadziwia nas
dzisiaj postawa papieża Franciszka, który mówi,
że Kościół ma być ubogi i dla ubogich. Czy tylko
chodzi tu o wymiar materialny? Nie tylko, bo ludzie
są biedni także wtedy, gdy nie znają Boga, nie
doświadczyli miłości, nie ujrzeli Go w ludziach
żyjących według wskazań Ewangelii. Można mieć
wiele, a być nieszczęśliwym, bo brakuje miłości. I
odwrotnie, można być biednym materialnie, nawet chorym i cierpiącym, a być szczęśliwym, jeśli
ma się wokół siebie miłość.
Nie można spać spokojnie, gdy ludzie marnują
swoje życie będąc zabiegani, zagonieni w zdobywaniu coraz więcej i więcej. Nie mając czasu
dla Boga i dla bliźnich. Trzeba im przypomnieć
ewangeliczną piosenkę: Zatrzymaj się i pomyśl,
po co żyjesz? Nie mając czasu dla Boga, nie mam
go również dla rodziny, dla przyjaciół, dla bliskich.
Życie ma sens, gdy umiemy kochać, to znaczy
umiemy poświęcać się dla innych. Ale nauczyć
się kochać można tylko wtedy, gdy poznajemy
Boga, gdy odkrywamy szaleństwo Jego miłości
do człowieka. Miłość będzie owocna tylko wtedy,
gdy jej źródło odkryjemy w Bogu. Wszak On jest
MIŁOŚCIĄ.
Nr 106/2013

List apostolski Papieża Bendykta XVI
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary
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Rok wiary jest również dobrą okazją do wzmocnienia świadectwa miłosierdzia. Przypomina nam
św. Paweł: „Trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich
zaś największa jest miłość” (1 Kor 13,13). Apostoł Jakub
stwierdzał w słowach jeszcze mocniejszych, które zawsze
pobudzały chrześcijan: „Jaki z tego pożytek, bracia moi,
skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał
uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład
brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego
chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się
i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie
potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara,
jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w
sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam
uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę
wiarę ze swoich uczynków”(Jk 2,14-18).
Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary
byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, tak że
jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować. Niemało
chrześcijan rzeczywiście poświęca swoje życie z miłością
samotnym, znajdującym się na marginesie lub wykluczonym, jako tym, do których trzeba pójść jako pierwszych i
najważniejszych, których trzeba wesprzeć, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa.
Dzięki wierze możemy rozpoznać w tych, którzy proszą o
naszą miłość oblicze zmartwychwstałego Pana. „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40): te Jego słowa są ostrzeżeniem,
którego nie wolno zapominać i nieustannym wezwaniem,
aby ponownie ofiarować tę miłość, którą On troszczy się o
nas. A wiara, która pozwala nam rozpoznać Chrystusa jest
tą samą Jego miłością, która pobudza, aby spieszyć Jemu z
pomocą za każdym razem, kiedy czyni się naszym bliźnim
na drodze życia. Umocnieni wiarą, patrzymy z nadzieją na
nasze zaangażowanie w świecie, oczekując„nowego nieba
i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”
(2P 3, 13; por. Ap 21,1).



SZÓSTY MIESIĄC NOWENN
ŚWIĘTEGO WIZERUN
MATKI BOŻEJ JA

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

KLĘKAMY W MODLITWIE U

Maryja, Królowa Polski
Szczególnym znakiem obecności, macierzyńskiej obecności Bogurodzicy pośród nas
jest Jasna Góra. Wspominamy o tym w dniu
dzisiejszym, bo jest 3 maja. Wspominamy również i dlatego, ponieważ... do Wizerunku Jasnogórskiego sercem pielgrzymujemy, a staramy
się pielgrzymować także i drogami naszego
życia.
Myślę o tej mojej drodze na Jasną Górę, myślę o niej od dawna i pragnę ją odbyć. Uważam
to za mój obowiązek, obowiązek serca, obowiązek syna wobec Matki. Wobec Niej i wobec
mojego narodu. Jestem moralnie zobowiązany,
ażeby... być wspólnie z moimi rodakami u stóp
Pani Jasnogórskiej. Uważam też, że powinny
być stworzone odpowiednie po temu warunki
i na to liczę, w imię dobrego imienia Polski i w
imię honoru milenijnego narodu.
Moi drodzy Bracia i Siostry... czujemy się jak
gdyby obecni duchowo na Jasnej Górze i przeżywamy całą tajemnicę tego świętego miejsca,
cała wymowę tego obrazu, tego macierzyństwa, które zostało dane ku obronie naszego
narodu. Bo macierzyństwo jest zawsze dla życia, dla obrony życia.
Myśli błog. Jana Pawła II
Bóg nie przestaje kochać tych, którzy się rozstali,
ani nawet tych, którzy zawarli nowy, niezgodny
z prawem kościelnym związek. Bóg zawsze towarzyszy tym ludziom z niezmienną wiernością
swojej miłości, zwracając uwagę na świętość
naruszonej normy, a jednocześnie zachęcając
ich, by nie tracili nadziei.
Braga - Monte Sameiro, 15.05.1982

wybrał E. Klimaniec



W

ołamy więc do Matki o pomoc i wsparcie, przez
Jej serce otwórzmy drogę do wolności. Ona nas
przeprowadzi przez labirynt grzechu, idąc przez nasze
życie z kompasem miłości. Tyle wieków nasz naród
podążał jej śladem. Ona zawsze pod krzyżem narodu
czuwała. Tyle razy swym duchem szumiała w sztandarach, gdy w opiekę nasz Naród
pełna troski brała.
Była z nami na polach Grunwaldu
i Wiednia, Kircholmu i Chocimia i
nad Wisłą cudu. W czasie powstań z
Narodem w krwawych rękach niosła skarb wiary i nadziei dla polskiego ludu. I moglibyśmy powracać z
każdego nieszczęścia poranieni, o
kulach, w płaczu trudnych dni. Z
tylu powstań i krzyży przy drogach
do Polski, składając u jej kolan każdą kroplę krwi. I wszystkie nasze
żale, niedole i krzyże, zamieniała
w nadzieję, wiarę oraz męstwo.
Zostawiała nam znaki na ziemi i
niebie, by po klęskach znów przyszło w Jej imię zwycięstwo.
Szła z nami na Sybir przez śnieżne gułagi. Szła pośród skazańców
gdzie gwizdały kule. Widzieli Ją w
płomieniach ginącej Ojczyzny ci, co z ostatnim „ Zdrowaś ” żegnali Ją czule. Płakała nad grobami w Katyniu i
w Ponarach. Stała pełna boleści pod krzyżem Wołynia.
Dźwigała nas cudami polskiego Papieża spod czerwonej niewoli w imię ocalenia. I ciągle na nas czeka o

Modlitwa w kwietniu: O liczne i dobre pow

•Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza n
dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Ja
•Módlmy się w intencji powołań kapłańskich i zakonny
powołanym wierność Bożym tajemnicom i owocowało
Zbawiciela.

Modlitwa miesiąca: Maryjo, łaski pełna i Matko łas
prezbiterów, którzy podobnie jak Ty, zostali wez
Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Wy
Ojca łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożyc
Najlepsza, wprowadzają ludzi na drogę pojedn
siły w życiu wiernych, nad którymi sprawują pi
do Jezusa w III tajemnicy chwalebnej Różańca Z
SIEWCA

NY PRZED PEREGRYNACJĄ
NKU NAWIEDZENIA
ASNOGÓRSKIEJ

U TWYCH KOLAN, MATKO…
każdej godzinie i dzwoni głośno w sercu sygnaturką
trwogi. Staje czujnie pomiędzy Moskwą i Brukselą, by
Boże nam pokazać do Ojczyzny drogi. I liczy nieustannie paciorki różańca przesuwane w Jej imię w każdej
polskiej dłoni i wykuwa z nich tarczę przed obliczem
Boga, którą nas przed nieszczęściem i rozpaczą broni.
Wołajmy więc do Matki o mądrość
i wiarę, o opiekę by trwała nad naszym Narodem, o odwagę miłości
co wyrasta z Krzyża gdy świat podpisał podłą z szatanem ugodę.
Klękamy więc w modlitwie u
Twych kolan Matko, by prosić
nieustannie o orędowanie przed
tronem Twego Syna, który nam
pokazał, że to jedynie wiara czyni
zmartwychwstanie!
Zdrowaś Maryjo! Ty jesteś zawsze łaski pełna, więc bądź błogosławiona wśród swego Narodu.
Matko stojąca czujnie na polskim
rozdrożu, gdy płyną czarne chmury z Zachodu i Wschodu. Gdy nas
dzisiaj przygniata drugi krzyż z Katynia i popiołem Bóg sypie na głowy Narodu, wołamy pełni trwogi,
chroń nas Matko nasza od wojny
i niewoli, nieszczęścia i głodu. A bolesne tajemnice
pomóż nam rozwiązać wiarą, nadzieją, miłością i bólem,
który możesz jedynie Ty Matko ukoić, gdy nas przytulisz
mocno, serdecznie i czule… (Kazimierz Józef Węgrzyn
„Różaniec Polski” - Wybrała Irena)

wołania kapłańskie, zakonne i misyjne

naszej Parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w
asnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
ych, aby wstawiennictwo Matki Kapłanów wypraszało
o w życiu młodych radosną odpowiedzią na wezwanie

ski, Matko Kapłanów, otaczaj opieką biskupów i
zwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby
ypraszaj biskupom i prezbiterom, u troskliwego
ch tajemnic. Niech przy Twojej pomocy, Matko
nania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem
ieczę pasterską. Razem z Tobą Maryjo, wołamy
Zesłanie Ducha Świętego.
Nr 106/2013

Maryja - Patronką szczęścia
rodzinnego

S

łabną więzy rodzinne, coraz powszechniej łamana jest wierność małżeńska, szerzy się„kultura śmierci”, rośnie lekceważenie ludzi starszych,
zaniedbuje się wychowanie dzieci, dla których
brak czasu, cierpliwości i miłości. W tak trudnej
sytuacji nie wolno nam ulegać zniechęceniu i
rezygnacji z trudu uzdrowienia i umacniania rodzin ponieważ „ przyszłość świata i Kościoła idzie
przez rodzinę”-uczył błog. Jan Paweł II.
Obraz Matki Bożej jest często nazywany obrazem
szczęścia rodzinnego. Patrząc na Matkę Bożą
jesteśmy zachęceni, aby zastanowić się nad naszym poszukiwaniem szczęścia, oraz nad tym,
jaką rolę spełnia w tym Maryja - Patronka rodzinnego szczęścia. Każdy człowiek pragnie szczęścia ze wszystkich sił. Wszyscy o nim marzą. To
nie jest chwilowy odruch, ale pragnienie, które
wlał w nasze serca sam Bóg. Niektórzy szukając
szczęścia wybierają jednak drogę przyjemności,
chcą „używać życia” – nie tędy wiedzie droga
do szczęścia, ze szczęściem zawsze związany
jest wysiłek.
Czymże jest szukanie szczęścia? Niczym innym
jak tylko poszukiwaniem Boga i tylko ten jest
szczęśliwy, kto Go znalazł. „Szczęśliwi wszyscy,
co w Nim szukają ucieczki” - zapewnia Pismo
Święte (PS 2; 12).
Przykładem człowieka szczęśliwego jest Maryja,
która najdoskonalej przyjęła do swojego życia
Boga. Nazwana przez Elżbietę błogosławioną
czyli szczęśliwą. Maryja jest szczęśliwa, ponieważ
uwierzyła słowu Panu, słuchała Go i towarzyszyła
Mu aż po Krzyż.
Matkę Jezusa spotykamy na naszej drodze do
szczęścia wpatrując się w oblicze Matki BożejPatronki rodzinnego szczęścia, coraz lepiej rozumiemy, że nie wystarczy nasza obecność przed
Jej obrazem, ale musimy zaprosić Ją do swoich
serc i swoich rodzin. Maryja chce być zawsze
obecna w naszych sercach, a więc powinniśmy
w pełni wprowadzić Ją do domu naszego życia,
naszych obowiązków, do naszej wiary. Zaprosić Maryję do domu, to znaczy otworzyć drzwi
naszych serc i pozwolić Jej działać jako Matce
i Nauczycielce. Przykład świętości Maryi przynagla nas, aby naśladować Ją w codziennym
życiu czyniąc dobro, a unikając zła. Maryja - wychowawczyni rodzin, pragnie dokonywać cudu
przemiany naszych serc.
Troską Maryi obecnej w sercu chrześcijańskiego
domu jest szczęście wszystkich, którzy w nim
mieszkają - całej rodziny, a obraz Matki Bożej jest
naprawdę obrazem szczęścia rodzinnego.
			
(Wybrała Jadwiga)



Bazylika Mniejsza

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

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
14/04/2013 Aleksander Zdzisław Beda

Zapowiedzi przedślubne:
1/Adrian Łabanowski, kawaler, Sejny, Parafia tut. i
Agnieszka Milewska, panna,Giby, Parafia Św. Anny.
2/Cezary Fidrych, kawaler, Sejwy,Parafia Smolany i
Jolanta Miszkiel, panna, Kolonia Sejny, Parafia tut.

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

Odeszli do wieczności:
UBronisław Kulesza, Ogrodniki (l. 82) zm. 08/04/2013
UKrystyna Kowalczyk, Sejny (l. 65) zm. 10/04/2013
UZofia Plewińska, Sejny (l. 96) zm. 12/04/2013
UStefania Sapiega, Babańce (l. 104) zm. 15/04/2013
URyszard Maksimowicz, Sejny (l. 52) zm. 13/04/2013
UEdward Bobrowski, Sztabinki (l. 54) zm. 17/04/2013
USabina Miszkiel, Stabieńszczyzna (l. 87) zm. 20/04/2013

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 jak dotąd na
sumę 42370 zł.:
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Bizio Mariusz Barbara,Sejny, Szkolna
Bobrowscy Bogusław Bożena,Sejny, Szkolna
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa
Czeszkiewicz Teresa,Sejny, Targowa
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Marcin Magdalena,Sejny, Targowa
Iwaszewscy Tadeusz Halina,Sejny, Targowa
Chmielewscy Piotr Teresa,Sejny, Targowa
Sankowscy Tomasz Justyna,Konstantynówka Gib.
Sankowscy Ireneusz Danuta,Konstantynówka Gib.
Miszkiel Marianna,Iwanówka
Biziewscy Henryk Zofia,Iwanówka
Świsłowscy Ryszard Janina,Iwanówka
Borkowscy Grzegorz Małgorzata,Iwanówka
Koncewicz Zygmunt Agnieszka,Iwanówka
Krajewscy Zdzisław Krystyna,Iwanówka
Karpowicz Grzegorz Lucyna,Iwanówka



Ogłoszenia duszpasterskie

P

iąta niedziela wielkanocna uświadamia nam,
że ciągle budujemy swoją wiarę na obecności
Zmartwychwstałego Pana, który gromadzi nas w
parafialnym Wieczerniku na Eucharystii zachęcając
do odwagi, porzucenia lęku i otwarcia się na Jego
pokój. Tylko wtedy będziemy w stanie przezwyciężać nasze słabości i dźwigać się z grzechów.
chodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie
po Mszy wieczornej, a w niedzielę o 17.00
będziemy odprawiali majowe nabożeństwo. To w
szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Bogu
i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych
domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie
gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny
Apel. Zachęcamy naszych Parafian mieszkających
na wsi do zapraszania nas, kapłanów, byśmy przy
kapliczkach, czy przydrożnych krzyżach modląc
się z Wami i za Was mogli sprawować Msze św. i
wspólnie z Wami uczestniczyć w nabożeństwie
majowym.
ozpoczęcie sezonu motocyklowego będzie 1
maja, w środę. Msza św. o 12.00 i piknik na Placu
Dominikańskim (parking przy Bazylice).
roczystość Matki Bożej Królowej Polski. obchodzić będziemy w piątek, 3 maja. Msze św. jak w
niedzielę. O godz. 10.00 Msza św. w intencji naszej
Ojczyzny w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Modlitwa za Ojczyznę to nasz obowiązek,
budujmy patriotyzm w sobie, w dzieciach, pokażmy naszą miłość do Ojczyzny wywieszając naszą
flagę biało-czerwoną i weźmy udział w liturgii tej
uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę
miłości naszego narodu do Maryi.
racji pierwszego piątku, którym świętować
będziemy powyższą uroczystość chorych
w domach odwiedzimy w sobotę w godzinach
przedpołudniowych.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na remont Domu Parafialnego, w którym mieścić
się będzie plebania, sale spotkań różnych grup
i wspólnot parafialnych, kancelaria, biblioteka
parafialna, poradnia rodzinna, pokoje gościnne.
W tej chwili trwają prace wykończeniowe piętra
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(cd – na stronie 9)
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budynku, a więc plebanii. Księża mieszkają w tej
chwili w domu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Siostrom za gościnę
i przyjęcie kapłanów pod swój dach, ale kapłani
muszą mieszkać na plebanii, tworzyć wspólnotę
kapłańską, by jeszcze owocniej pracować dla dobra Wspólnoty Parafialnej. Dlatego odwołujemy się
do naszych Parafian i prosimy o modlitwę i pomoc
materialną, by można było kontynuować prace
remontowe. Dzisiejsza taca będzie przeznaczona
na ten cel.
dniach majowych obchodzić będziemy
następujące uroczystości i święta: 4 maja
- wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona
strażaków; 6 maja - święto św. Apostołów Filipa i
Jakuba; 8 maja - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski.

W
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RISTIADA - to film, który warto zobaczyć. Opowiada historię ludzi wierzących, katolików,
którzy w latach dwudziestych ubiegłego wieku
w Meksyku podjęli walkę o wiarę. Cristiada to
krucjata przeciwko tyranii rewolucyjnych władz
Meksyku. Za wyznawanie wiary katolicy są torturowani i zabijani. A mimo to są odważni i mocni
mocą samego Chrystusa. Film będzie wyświetlany
w Kinie Plaza w Suwałkach we wtorek, 30 kwietnia.
Organizujemy wyjazd na ten film. Prosimy o zgłaszanie się chętnych - zapisy w zakrystii.

Ofiarodawcy (cd)
Czokajło Stanisław Halina,Iwanówka
Czokajło Przemysław Angelika,Iwanówka
Strękowscy Stanisław Barbara,Lasanka
Kaufman Grzegorz Zofia,Lasanka
Zackiewicz Leokadia,Lasanka
Staśkiel Tadeusz Teresa,Sejny, Konarskiego
Groblewski Stanisław,Romanowce
Bronejko Stanisław Ewa,Romanowce
Okulanis Kamil Urszula,Romanowce
Masianis Marian Jadwiga,Romanowce
Dąbrowscy Witold Julia,Romanowce
Czarneccy Józef Janina,Sztabinki
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki
Warakomscy Stefan Zdzisława,Sztabinki
Dzimitko Czesław,Sztabinki
Kalinowska Eugenia,Sztabinki
Gryziewicz Stefan Cecylia,Sztabinki
Bobrowska Anna,Sztabinki
Jakuć Józef Eugenia,Sztabinki
Misiukanis Klemens Anna,Romanowce
Werelich Jarosław Janina,Romanowce
Kosakowska Jadwiga,Romanowce
Miszkiel Józef,Romanowce
Roguccy Józef Biruta,Romanowce
Słysz Irena,Romanowce
Hołubowicz Bożena,Romanowce
Ogórkis Kamil Joanna,Romanowce
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Intencje mszalne
28.04.-12.05.2013 r.
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
PONIEDZIAŁEK, 29 kwietnia 2013
06:30 +Aniela (8 rocz.) +Jan Głoniatowscy
08:00 +Zofia Moroz (3 rocz.) egzekwie
17:30 +Marian Szułowicz (1 rocz.)
17:30 +Waldas Bielak (27 rocz.)
17:30 +Henryka Kunicka
WTOREK, 30 kwietnia 2013
06:30 +Józefa +Zygmunt Moroz
08:00 +Weronika +Stanisław +Bronisław
z rodz. Buchowskich
17:30 +Helena Krejczman (11 mc)
17:30 +Jadwiga +Józef Butanowicz
i z rodz. Andruczyków
17:30 +Julita Głembocka (m-c od pogrzebu)
ŚRODA, 1 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (5mc)
08:00 +Anna +Wincenty Miszkiel +Mateusz
12:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla motocyklistów rozpoczynających sezon
17:30 +Stanisław Motuk
17:30 +Zdzisław Radzewicz (6mc)
CZWARTEK, 2 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Helena Tomkiewicz (37 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 Dziękczynno-błagalna o Boże błog. i zdrowie
dla Krystyny, Huberta i Ewy i całej rodziny.
17:30 +Janina Stankiewicz (6 rocz.) +Czesław Pawlukiewicz (25 rocz.)
17:30 +Władysława +Józef +Henryk z rodz. Pileckich
17:30 +Józef Sienkiewicz (11 rocz.)
PIĄTEK, 3 maja 2013 Urocz. NMP Królowej Polski
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +z rodz. Bykowskich +Józef (19 rocz.) +Zofia
(18 rocz.) + z rodz. Juszkiewiczów +Stanisław
(31 rocz.) +Kazimiera (24 rocz.)
10:00 Za Ojczyznę w 222 rocz. Konstytucji 3 maja
11:30 +Andrzej Jakubowski (7 rocz.)
13:00 LT
17:30 +Leokadia Kubrak (greg)
(cd - na stronie 10)



Intencje mszalne c.d.
SOBOTA, 4 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Grażyna i Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Andrzej Marciniak
17:30 +Leontyna +Aleksander Krawczyk
17:30 +Józef (24 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Kazimierz Łyskowicz (11mc)
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 5 maja 2013
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +Magdalena Grablun (7 rocz.)
10:00 +Helena Krzywicka (1 rocz.) +Feliks i ich rodzice
11:30 +Leokadia Kubrak (greg)
13:00 LT: +Edward Żukowski (8 mc)
+Anna +Wincenty
Krasnowo: +Anna Łobik
17:30 +Jan Grabowski (45 rocz.) +Czesław Puczyłowski
PONIEDZIAŁEK, 6 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Weronika +Henryka +Wacław +Czesław
z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Bolesław +Marianna Gerwel
17:30 +Albin Misiukanis
17:30 +Teofila (26 rocz.) +Wincenty Kubylis
i zm. z rodziny
17:30 +Andrzej Balewicz +Małgorzata
+Mieczysław
WTOREK, 7 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Henryk Staśkiel (20 rocz.)
17:30 +Henryka Staniewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Stanisława (4 rocz.) +Jan (48 rocz.) Wichert
17:30 +Stanisław Kubaszewski i jego rodzice
17:30 +Piotr Wojciechowski (4 rocz.) i jego rodzice
ŚRODA, 8 maja 2013 Urocz. św. Stanisława,bpa
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Stanisław +Marianna +Robert Czeszkiewicz
08:00 +Stanisław i z rodz. Maksimowiczów
08:00 +Stanisław Leszkiewicz
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
oraz za Koło Radia Maryja z naszej Parafii
17:30 +Stanisław Grzędziński
17:30 +Stanisław Tarasiewicz +Stanisław Ponganis
+Józef +Zofia Wróblewscy i zm. z ich rodzin
CZWARTEK, 9 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Stanisław +Maria Rosińscy
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Stanisława +Władysław Milewscy
17:30 +Stanisław Rejmontowicz
17:30 +Józef +Stefania Święciccy
17:30 +Stanisław Pilecki
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PIĄTEK, 10 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Leon Luto +Feliksa +Andrzej Nowak
08:00 +Stanisława +Jerzy +Lila +Aleksander Czarkowscy i ich rodzice
17:30 +Stanisław +Paulina i z rodz. Małkińskich
17:30 +Stanisław +Stanisława Adamowicz
i zm. z rodziny
17:30 +Stanisław Delnicki
SOBOTA, 11 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Julia +Józef +Weronika +Michalina
08:00 +Biruta Urbańska (3mc)
17:30 +Jan Radzewicz (7 rocz.) +Leon Luto
17:30 +Waleria Sojka (7mc)
17:30 +Genowefa Dzimitko (2 rocz.)
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE,
12 maja 2013
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +Czesława +Józef Koronkiewicz i ich rodzice
10:00 +Lucjan Karłowicz (12 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Leokadia Kubrak (greg)
Żegary LT: +Bronisław Kulesza (m-c od pogrzebu)
13:00 LT: +Benedykt Buraczewski (10mc) +Józef +Jerzy
Krasnowo: Dziękczynna i o błog. Boże dla Mieczysława Łebkowskiego w 90 rocz. urodzin
17:30 +Władysław Derdzikowski (12 rocz.)

Księżom, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, pracownikom Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego i wszystkim, którzy uczestniczyli w pożegnaniu śp. Stefanii Sapiega
za obecność, wsparcie, modlitwę, złożone
kwiaty składam serdeczne Bóg zapłać.
Córka Halina Gajdzińska

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.
SIEWCA
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Z ŻYCIA PARAFII
NIECODZIENNE WOTUM
DLA MADONNY SEJNEŃSKIEJ

Ostatnio odkryliśmy znaczenie ozdobnej tabliczki umieszczonej we wnęce ołtarza, gdzie
umieszczona jest Figura Matki Bożej Sejneńskiej. Tabliczka widoczna jest ponad koroną Matki
Bożej. Jest to wotum dziękczynne z 1678 roku. Tu dostrzegamy, jak wcześnie Cudowna Figura
zaczęła przyjmować dziękczynienie za łaski. Już w drugiej połowie XVII wieku rozsławia się
kult Pani Sejneńskiej.
Treść napisu na tabliczce objaśnia to wotum:
Z stołecznego miasta wileńskiego Arcybractwo Różańca św.
Najświętszej Pannie Sejneńskiej
której przemożną przyczyną zachowan jest od powietrza morowego
to wotum ofiarują.
Fot.: Andrzej Sidor
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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