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MOTOCYKLIŚCI 
NA POCZĄTKU SEZONU 

U PANI NASZEJ SEJNEŃSKIEJ 
01.05.2013

Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

W którąkolwiek stronę rzeczywistości by 
spojrzeć, jej granice są dla nas nieosiągal-

ne. Patrząc w dal, mamy wszystkie powody do 
przypuszczeń, że chociaż najnowocześniejsze 
teleskopy sięgają odległości, od których aż w 
głowie się kręci, to przecież poza ich zasięgiem 
istnieją dalsze przestrzenie kosmiczne, w ogóle 
niedostępne w tej chwili ludzkiej obserwacji. 
Patrząc w głąb, w najmniejszą odrobinę mate-
rii, coraz więcej zdajemy sobie sprawę z tego, 
że moment, w którym będziemy mogli sobie 
powiedzieć, iż na temat struktury materii wie-
my już wszystko, odsuwa się nam praktycznie 
w nieskończoność. W ten sposób nawet świat 
materialny świadczy o swoim pochodzeniu od 
nieskończonego Boga.

To zaś, że człowiek jest jedyną na tej ziemi 
istotą, zdolną rozpoznać tę bezgraniczność ma-
terialnego kosmosu, też zapewne coś znaczy. 
Czyż nie wolno nam dopatrywać się w tym zna-
ku, że stworzeni zostaliśmy dla nieskończonego 
Boga? Że - jak powiada ostatni sobór - człowiek 
jest jedynym na tej ziemi stworzeniem, którego 
Bóg chciał dla niego samego?

Ale zapatrzyliśmy się ostatnio w bezkres 
materii i zmniejszyły się nasze zainteresowania 
bezkresem świata duchowego. Owszem, jeste-
śmy świadomi naszej niemożności całościowego 
ogarnięcia ludzkich dziejów, ludzkiej myśli, a na-
wet ludzkiej psychiki. Czyżby jednak świat ducha 
ograniczał się do człowieka? Warto zdać sobie 
sprawę z tego, że chociaż o aniołach wiemy z 
Bożego objawienia, przecież istnienia ich domy-
ślali się najwybitniejsi filozofowie starożytności. 
Do jakiego stopnia problem bytów pośrednich 
- wyższych od człowieka, a przecież stworzonych 
i zależnych od Boga - zaprzątał umysły Platona, 
Arystotelesa i innych ojców filozofii, osobiście 
zorientowałem się dopiero w trakcie pracy nad 
przekładem dziełka św. Tomasza pt. O substan-
cjach czystych.

Bezkres Bożego stworzenia
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MOC SŁOWA
Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie
           - 12 maja 2013

Łk 24, 46-53

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, odda-

li Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 
zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przyka-
załem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata».

Refleksja niedzielna:

Wniebowstąpienie Jezusa to nie tylko fakt hi-
storyczny, ale również wydarzenie o kolosal-

nym znaczeniu dla każdego z nas. Przychodząc na 
świat, Jezus stal się człowiekiem nie na chwilę, ale 
na zawsze. Wstępując do nieba, wprowadził tam 
również naszą ludzką naturę. Po raz pierwszy na 
tronie niebieskim zasiadł nie tylko Bóg, ale i człowiek. 
Przywołując obraz Kościoła jako Ciała Chrystusa, 
możemy mieć nadzieję, że skoro nasza Głowa zna-
lazła się już w niebie, to wejście tam reszty Ciała jest 
tylko kwestią czasu. Bramy nieba zostały otwarte 
naprawdę. Nie dziwmy się więc, że Paweł modli się 
o to, byśmy zrozumieli, czym jest nadzieja naszego 
powołania. Godność natury ludzkiej jest tak wielka, 
że aż nie sposób tego pojąć bez szczególnej Bożej 
pomocy.
Dzisiejsza uroczystość ma rozbudzić w nas pragnie-
nie nieba, ale także zachęcić do tego, byśmy już teraz, 
dziś, dali się prowadzić Jezusowi. On mocą swojej 
ofiary krzyżowej oczyszcza nas z grzechu i czyni 
godnymi życia wiecznego. Bez Niego nie weszliby-
śmy tam nigdy. Jednak nawet On nie wprowadzi nas 
do nieba na siłę, bez naszej dobrej woli i współpracy. 
W tych dniach jesteśmy zaproszeni do szczególnie 
intensywnej modlitwy do Ducha Świętego, który 
prowadzi cały Kościół, a także działa w sercu każ-
dego z nas. On - jeśli Mu na to pozwalamy - leczy to, 
co w nas chore, umacnia to, co słabe, nagina to, co 
harde, daje światło w ciemnościach i zagubieniu. 
Przyzywając Go, z ufnością otwierajmy się na Jego 
działanie, abyśmy sami weszli do nieba i pomogli 
wejść do niego innym.

Niedziela Zesłanie Ducha Świętego
           – 19 maja 2013

J 20, 19-23

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, drzwi były za-

mknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, 
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: «Weźmij-
cie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane».

Refleksja niedzielna:

Gdyby nie dzisiejsza uroczystość, nasze świętowa-
nie Wielkanocy byłoby niepełne. Patrzylibyśmy na 

zmartwychwstałego Jezusa, być może nawet szczerze 
cieszylibyśmy się Jego zwycięstwem, a jednocześnie 
zadawalibyśmy sobie pytanie, co to ma wspólnego z 
nami, skoro nadal jesteśmy słabi, grzeszni i śmiertel-
ni. Jednak uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest 
lekarstwem na nasze rozterki. Wspominamy bowiem 
dzień, w którym moc Ducha Świętego - ta sama moc, 
która działała w Jezusie - wśród wichru, ognia i wielkie-
go poruszenia w jerozolimskim zgromadzeniu zostaje 
dana człowiekowi.
My, w przeciwieństwie do Jezusa, posiadamy dopiero 
„pierwsze dary Ducha” (Rz 8,23), stanowiące jakby 
zadatek życia wiecznego. Czasami doświadczamy 
ich w spektakularny sposób, gdy nagle pojawia się 
w nas pewność, że Bóg istnieje i nas kocha, gdy dane 
nam jest zrozumienie, jak postąpić w trudnej sytuacji, 
gdy doskonale znany nam fragment Pisma Świętego 
przemawia z mocą do naszego serca, gdy jesteśmy 
świadkami zbiegu okoliczności graniczącego z cu-
dem... Innym razem możemy nawet nie zauważyć, że 
jakiś nasz pomysł czy słowa, które podniosły kogoś na 
duchu, nie były wynikiem naszej mądrości, ale poddał 
nam je Duch Święty.
Dzisiejsza uroczystość jest zachętą do bardziej świa-
domej współpracy z Duchem Świętym, który został 
udzielony każdemu z nas w sakramencie chrztu i bierz-
mowania. Wzywajmy Go na modlitwie, zapraszajmy 
do naszego życia, prośmy o mądre decyzje, a przede 
wszystkim o to, by jednoczył nas z Jezusem i prowadził 
ku pełni zbawienia.
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 12 maja
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
PONIEDZIAŁEK, 13 maja 2013 wsp. NMP Fatimskiej
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,29-33
Rocznica Objawień Fatimskich 1917 r.
32. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
WTOREK, 14 maja 2013 Święto św. Macieja Apostoła
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
ŚRODA, 15 maja 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17,11-19
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
CZWARTEK, 16 maja 2013 Święto św. Andrzeja 
Boboli, prezb., męcz. Patrona Polski
Słowo Boże: Ap 12,10-12; J 17,20-26
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
PIĄTEK, 17 maja 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
SOBOTA, 18 maja 2013 wsp. św. Jana I, pap. i męcz.
Słowo Boże: Dz 28,16-20; J 21,20-25
wieczorem: WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Słowo Boże: Rdz 11,1-9; Rz 8,22-27; J 7,37-39
Pielgrzymka dziękczynna do Studzienicznej dzieci 
pierwszokomunijnych, rocznicowych, młodzieży 
bierzmowanej i Podwórkowych Kółek Różańcowych

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 19 maja 
Słowo Boże: Dz 2,1-11; 1Kor 12,3-7.12-13; J 20,19-23
Zakończenie Okresu Wielkanocnego
PONIEDZIAŁEK, ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA, 
20 maja 2013
Słowo Boże: Rdz 3,9-15.20; J 2,1-11
Matka Kościoła jest Główną Patronką naszej diecezji
W katedrze ełckiej Jubileusze kapłańskie i zakonne
Odpust w Żegarach
Rozpoczyna się VII Tydzień Zwykły w Ciągu Roku
WTOREK, 21 maja 2013 wsp. św. Jana Nepomuce-
na, prezb., męcz.
Słowo Boże: Syr 2,1-11; Mk 9,30-37
ŚRODA, 22 maja 2013 wsp. św. Rity z Cascia
Słowo Boże: Syr 4,11-19; Mk 9,38-40
CZWARTEK, 23 maja 2013 Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 5,1-8; Mk 9,41-50
PIĄTEK, 24 maja 2013 wsp. NMP Wspomożycielki 
Wiernych
Słowo Boże: Syr 6,5-17; Mk 10,1-12
Dzień modlitw za Kościół w Chinach
SOBOTA, 25 maja 2013 wsp. św. Bedy Czcigodnego, 
prezb., dK
Słowo Boże: Syr 17,1-15; Mk 10,13-16

NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 26 maja 
Słowo Boże: Pwt 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15
Dzień Matki

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Stanisława Staszica w Sejnach składa ser-
deczne podziękowania za pomoc i współpra-
cę przy organizacji imprezy „Być dobrym jak 
chleb”,  promującej szkołę: 
Parafii p. w. Nawiedzenia NMP w Sejnach, 
Firmie Contractus Sp. z o.o. - Białystok, 
Firmie Pronar Sp. z o.o. z Narwi,
Urzędowi Miasta Sejny,
Ośrodkowi Kultury w Sejnach.
      Dyrekcja i Rada Pedagogiczna ZSCKR w Sejnach

W szumie wiatru

Bardzo chciałbym, byś dzisiaj usłyszał szum z nie-
ba i poczuł uderzenie wiatru. Bo przecież i nad 

twoją głową pojawi się język z ognia i spocznie na 
tobie Duch Święty. I zostaniesz napełniony mocą 
i pełnią radości. Musisz tylko uwierzyć; sercem 
uwierzyć, że to właśnie dzisiaj się stanie i będziesz 
miał w tym udział. „Upijesz się” Duchem Świętym 
i zobaczysz, że niczego bez Jego pomocy nie mo-
żesz zrobić. On napełni cię miłością i rozpali serce. 
Stanie się najmilszym gościem twojej duszy. Ale 
Ja dziś proszę cię o wiarę w moc Bożego Ducha; 
proszę, byś otworzył zamknięte „drzwi” swoich 
oczu, uszu, serca, bo chcę przyjść do ciebie i dać 
ci Pocieszyciela. Potrzebuję jednak twojej zgody; 
twojego tak, bym mógł pokazać ci moje ręce i 
bok przebity włócznią. Z moich Ran płynie dla 
ciebie pokój i pewność oddania wszystkiego, byś 
znalazł siłę do dobrego życia i naśladowania Mnie. 
Złącz się dziś z Uczniami i Matką jednomyślnie na 
modlitwie; trwaj w Wieczerniku i czekaj na coś 
wielkiego.
Wieczernik, dom modlitwy, dom oczekiwania na 
coś wielkiego...Wieczernik, dom narodzin Kościoła i 

nowych serc Uczniów przy Sercu Maryi.
Bo wielki i potężny jest mój Duch, który przychodzi 
dziś w „szumie wiatru” modlitwy całego Kościoła; 
który przeżywa na nowo swoje narodzenie w Wie-
czerniku. Módl się dzisiaj, trwając przy Sercu Maryi 
– Przybytku Ducha Świętego o wiarę w moc Ducha, 
który naprawdę dziś do ciebie przychodzi. Proś, by 
był On dla ciebie słodkim tchnieniem duszy i utule-
niem w bólu. Proś, byś wierzył głęboko, że bez Jego 
mocy nie umiesz się modlić tak jak trzeba. I proś, 
byś stał się z Nim jedno; byś był Jego świątynią; byś 
co dnia umiał czekać na Jego tchnienie.

               Ks. Marek Chrzanowski FDP, orionista
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List apostolski Papieża Bendykta XVI 
PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

15 Doszedłszy do końca życia, apostoł Paweł prosi 
swego ucznia Tymoteusza, by „zabiegał o wiarę” z 

tą samą stałością jak kiedy był młodym człowiekiem (por. 
2 Tm 3, 15).     Uważamy, że ta zachęta skierowana jest 
do każdego z nas, aby nikt nie był leniwy w wierze. Jest 
ona towarzyszką życia, która pozwala nam dostrzegać 
nieustannie na nowo cuda, jakich Bóg dla nas dokonuje. 
Wiara nastawiona na uchwycenie znaków czasu w chwili 
obecnej, zobowiązuje każdego z nas, abyśmy stawali 
się żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w 
świecie. Współczesny świat potrzebuje dziś szczególnie 
wiarygodnego świadectwa tych, których umysły i serca 
oświecone są Słowem Bożym i zdolni są otworzyć serca 
i umysły tak wielu ludzi na pragnienie Boga i prawdzi-
wego życia, które nie ma końca.
Oby ten Rok wiary coraz bardziej umacniał naszą więź 
z Chrystusem Panem, gdyż tylko w Nim jest pewność 
przyszłości i gwarancja prawdziwej i trwałej miłości. 
Niech słowa apostoła Piotra rzucą ostatnie spojrzenie 
na światło wiary: „Dlatego radujcie się, choć teraz mu-
sicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych 
doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się 
o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które prze-
cież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, 
miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, prze-
cież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i 
pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary 
- zbawienie dusz”(1 P 1, 6-9). Życie chrześcijan zna do-
świadczenie radości oraz cierpienia. Jak wielu świętych 
doświadczało samotności! Jak wielu wiernych, także w 
naszych czasach, doświadcza milczenia Boga, podczas 
gdy chciałoby usłyszeć Jego pocieszający głos! Do-
świadczenia życia, pozwalając na zrozumienie tajemnicy 
Krzyża i uczestniczenie w cierpieniach Chrystusa, są 
wstępem do radości i nadziei, którym przewodzi wiara. 
Wierzymy z całą pewnością, że Pan Jezus pokonał zło 
i śmierć. Powierzamy się Jemu z tą pewną ufnością:  
On obecny wśród nas, zwycięża moc Złego a Kościół, 
widzialna wspólnota Jego miłosierdzia trwa w Nim jako 
znak ostatecznego pojednania z Ojcem.
Ten czas łaski zawierzamy Matce Bożej, nazwanej „bło-
gosławioną, która uwierzyła” .

Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Aby nie być leniwym w wierze

Szukając w sobie refleksji na temat wiary, pytając 
siebie jaka ona jest, zajrzałem co na to internet. 

Wszak to medium wszędobylskie. I natrafiłem na 
ciekawą refleksję ks. Jacka Jezierskiego, pallotyna. 
Oto jej fragment: „Zachęcając do lektury (listu Porta 
Fidei), chciałbym dać okazję, by „tu i teraz” chwilę 
zatrzymać się nad choćby jednym fragmentem: 
„Doszedłszy do końca życia, apostoł Paweł prosi 
swego ucznia Tymoteusza, by „zabiegał o wia-
rę” (2 Tm 2,22) z tą samą stałością jak kiedy był 
młodym człowiekiem (por. 2 Tm 3, 15). Uważamy, 
że ta zachęta skierowana jest do każdego z nas, 
aby nikt nie był leniwy w wierze. /rozdz.15/”. No 
właśnie… Czy zabiegam o wiarę? Patrząc z boku, 
nieraz wydaje mi się, że wiara traktowana jest 
jak jakiś przedmiot. Może nawet i cenny. Niech 
będzie: skarb. Ale z różnych powodów /także i tej 
ogromnej, może nie do końca uświadomionej, 
wartości/ jest przechowywany na naszej jakiejś 
półce życia. Bywa, że nawet od chrztu nie jest on 
rozpakowywany. Choć przez kolejne lata chodze-
nia na religię /świadomie nie piszę: katechizację, 
bo to zakładałoby wcześniejszą ewangelizację, a jej 
nieraz nie widzę/ owijamy ten skarb w kolejne opa-
kowania wiedzy o Bogu, Kościele, sakramentach, 
przykazaniach, itp. itd. Bywa, że te opakowania 
mogą nas nawet zachwycać, tak jak niewierzą-
cy /zdeklarowani/ podziwiają piękny kościół czy 
śpiew gregoriański. W tym skarbie najważniejszy 
jest Bóg i moja z nim relacja. To jest wiara. Papież 
nas zachęca, byśmy nie byli leniwi w wierze. Moim 
zdaniem, konsekwencją tego lenistwa jest nasza 
„letniość” w wierze. Nie rozwijamy tej przyjaźni 
z Bogiem, choć nasze życie się toczy i zmienia. 
W Księdze Apokalipsy św. Jan napisał: „Obyś był 
zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani 
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” 
(3,15n). Poważna przestroga. Ale i zachęta”.
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
I Jego Matka Najświętsza Maryja Panna!
Tak, z Nią i przez Nią w tym momencie wznoszę 
z głębi serca modlitwę tyle razy tu wypowie-
dzianą i wyśpiewywaną: „O mój Boże, wierzę w 
Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i kocham 
Cię!”

Ku Przenajświętszej Trójcy kieruję te pierwsze 
słowa adoracji, wypowiedziane na błogosła-
wionej ziemi fatimskiej: niech będzie błogo-
sławiony Bóg bogaty w miłosierdzie za wielką 
miłość, którą nas umiłował! Stworzeni w Jego 
Słowie, Synu, pojednani krwią tegoż Syna, stali-
śmy się Jego rodziną, budowani na fundamen-
cie Apostołów w budowli Kościoła, ażeby stać 
się mieszkaniem Boga przez Ducha Świętego 
(por. Ef 2, 4n), musimy powtarzać nieustannie: 
„O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, 
ufam Tobie i kocham Cię!” Ave Maria! 

Błogosławiona jesteś Ty i błogosławiony 
owoc Twojego łona Jezus! Ave, pełna łaski, 
Matko Boża i nasza Matko! Pozwól, o Panie, że 
wypełniając Twoje proroctwo, na tym miejscu, 
kiedy wchodzę do Twojego domu w Fatimie i 
pozdrawiam Cię, ukochana Matko, użyję słów, 
których nas nauczyłaś, ażeby je głosić wobec 
braci: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się mój 
duch w Bogu, Zbawcy moim” (Łk 1, 46).

Objawienia w Fatimie

wybrał E. Klimaniec

Myśli błog. Jana Pawła II

Bóg nie przestaje kochać tych, którzy się rozstali, 
a bycie dzisiaj ojcem czy matką oznacza wiele 
trosk i trudności, ale niesie też dużo radości i za-
dowolenia. Dzieci są waszym skarbem. One was 
bardzo kochają, choć niekiedy mają trudności z 
wyrażeniem swojej miłości. Chcą być niezależne 
i niechętnie się podporządkowują. Niekiedy chcą 
odrzucić stare tradycje, a nawet swoją wiarę.

Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca jasnej Góry…

W   2013 roku obchodzić będziemy 410 rocznicę uro-
dzin i 330 rocznicę śmierci tego wielkiego kapłana, 

przeora i obrońcy Jasnej Góry, który w trudnych chwilach 
wszystko zawierzył Bogu i 
Maryi.
Jest 1655 rok. Nad Polskę 
nadciągają czarne chmury. 
Zbliża się najazd szwedzki. 
Szwedzi chcą swym woj-
skiem obsadzić klasztor 
Jasnogórski. W razie od-
mowy grozą zburzeniem 
kościoła i klasztoru oraz wy-
mordowaniem wszystkich 
zakonników i szlachty, która 
schroniła się za murami. O. 
Kordecki zdecydował się 
na zbrojny opór, ponieważ 
zdawał sobie sprawę z mo-
ralnego znaczenia obrony 
Jasnej Góry dla Polski. Siłą 
woli i charakteru dorówny-
wał wielkim mężom Starego 
Zakonu. Nocami, leżąc krzy-
żem w kaplicy cudownego 
obrazu, prosił Boga i Maryję 
o zmiłowanie i zwycięstwo.
O. Augustyn swym uporem 
wytrwaniem oraz zrozumie-
niem znaków czasu sprawił, 
że Jasna Góra stała się, po-
śród szwedzkiego potopu, 

SZÓSTY 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 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, aby wstawiennictwo Matki Kapłanów wypraszało 
powołanym wierność Bożym tajemnicom i owocowało w życiu młodych radosną odpowiedzią na wezwanie 
Zbawiciela.
Modlitwa miesiąca: Maryjo, łaski pełna i Matko łaski, Matko Kapłanów, otaczaj opieką biskupów i 
prezbiterów, którzy podobnie jak Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby 
Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Wypraszaj biskupom i prezbiterom, u troskliwego 
Ojca łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech przy Twojej pomocy, Matko 
Najlepsza, wprowadzają ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem 
siły w życiu wiernych, nad którymi sprawują pieczę pasterską. Razem z Tobą Maryjo, wołamy 
do Jezusa w III tajemnicy chwalebnej Różańca Zesłanie Ducha Świętego.

Modlitwa w maju:  O liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
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Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca jasnej Góry…
polską Arką. Wieść o obronie tego świętego miejsca ro-
zeszła się lotem błyskawicy po całym kraju, wywołując 
ogromne poruszenie w sercach Polaków. Wzbudziła du-

cha walki, co zmusiło na-
jeźdźców do odwrotu spod 
Jasnej Góry, a następnie z 
Polski.
Echem jasnogórskiego 
zwycięstwa były śluby Ma-
ryjne, złożone przez Jana 
Kazimierza, 1 kwietnia 
1656 roku w katedrze we 
Lwowie, w której ogłasza 
Maryję Królową Polski.
Pamięć o bohaterskim 
przeorze trwa do dziś dzię-
ki prozie, poezji, pieśniom, 
a szczególnie wspaniałym 
opisom Henryka Sienkie-
wicza w Potopie. Przeor 
Kordecki, to przykład wier-
ności Bogu i zawierzeniu 
wszystkiego Bogurodzicy, 
Królowej Polski.

    Zapraszam do biblio-
teki parafialnej. Tu można 
znaleźć cenne pozycje 
dotyczące tego ważnego 
wydarzenia i tej ważnej 
postaci związanej z Jasną 
Górą.    - Irena-

Historia Akcji Katolickiej 
w Sejnach

SZÓSTY 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 w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, aby wstawiennictwo Matki Kapłanów wypraszało 
powołanym wierność Bożym tajemnicom i owocowało w życiu młodych radosną odpowiedzią na wezwanie 
Zbawiciela.
Modlitwa miesiąca: Maryjo, łaski pełna i Matko łaski, Matko Kapłanów, otaczaj opieką biskupów i 
prezbiterów, którzy podobnie jak Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby 
Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Wypraszaj biskupom i prezbiterom, u troskliwego 
Ojca łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech przy Twojej pomocy, Matko 
Najlepsza, wprowadzają ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem 
siły w życiu wiernych, nad którymi sprawują pieczę pasterską. Razem z Tobą Maryjo, wołamy 
do Jezusa w III tajemnicy chwalebnej Różańca Zesłanie Ducha Świętego.

Modlitwa w maju:  O liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Cześć 1.

Świadkowie już nie żyją. Miałam jednak to szczęś-
cie, że z niektórymi kilkakrotnie rozmawiałam. 

Dotarłam również do fragmentów pamiętników- 
kronik pisanych na ich własne potrzeby. Byli oni 
członkami Akcji Katolickiej w latach 1930- 1939 
w naszej parafii. O tych świadkach będę wspomi-
nać w dalszym opisie. Choć opowieść nie będzie 
pełna, to mam nadzieję, że przybliży początki 
działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii, a 
były to lata trzydzieste XX wieku.
Opis zaczynam od wypowiedzi Ojca Świętego 
Jana Pawła II podczas pielgrzymki Akcji Katolickiej 
do Rzymu w dniu 12 stycznia 1993 roku. Wów-
czas powiedział między innymi: „ Odwołuję się do 
tych faktów historycznych, aby wskazać na pewną 
analogię między tamtymi początkami, a począt-
kami odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. Jak 
wtedy, tak i teraz, u źródeł jej istnienia i działania 
jest głębokie pragnienie wiernych świeckich, aby 
aktywnie współuczestniczyć z biskupami i kapła-
nami w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i 
za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie zmienił się też cel 
duchowy i cel działalności: odnawiać siebie, włas-
ne środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu 
cały świat, w oparciu o miłość i moc Chrystusa. W 
końcu łączy te dwa początki to samo wyzwanie, 
jakie niesie ze sobą sekularyzacja różnych sekto-
rów życia społecznego”.
A teraz trochę historii. Jest rok 1918. Polska odzy-
skuje po 123 latach niewoli rozbiorowej niepod-
ległość. W związku z tym przychodzi nadzieja do 
zorganizowanego działania i to w wielu kierun-
kach. Episkopat Polski zebrany na konferencji w 
Warszawie w 1919 roku postanawia by powołać 
katolickie struktury organizacyjne przy diecezjach 
i parafiach powołując się na Encyklikę z 1903r.         „ 
E Supremi  Apostolatus” papieża Piusa X, w której 
czytamy: „ Zatem nie tylko kapłani, ale i wszyscy 
bez wyjątku wierni mają współpracować w spra-
wie Bożej. Rzecz to jest bowiem od dawna uznana 
i błogosławiona przez naszych poprzedników, że 
katolicy w różnych celach zawsze jednak dla dobra 
religii, łączą się w stowarzyszenia”.
Encyklika ta dała podstawy dla utworzenia w póź-
niejszych latach stowarzyszenia o nazwie Akcja 
Katolicka w całej Polsce i w naszej parafii również, 
która obejmowała w każdym następnym roku 
coraz szersze grupy laikatu. Ideą przewodnią było 
hasło: Odnowić wszystko w Chrystusie. (cdn)

Świadkowie o początkach Akcji Katolickiej w naszej 
parafii: lata 1930- 1939; Na podstawie relacji świad-
ków w latach 70-tych XX  wieku oraz ich pamiętników, 
opracowała Irena Zajkowska
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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

05/05/2013 Aleksandra Jasińska

27/04/2013 Radosław Wroński i Aneta Jastrzębska

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 jak dotąd na 
sumę 44 470 zł.:
Januszanis Piotr Anna,Romanowce 
Groblewska  Bronisława,Romanowce 
Wojciechowscy Jerzy Teresa,Romanowce 
Wojciechowska Anna,Romanowce 
Wojciechowska Janina,Romanowce 
Misiukanis Mirosław Ewa,Romanowce 
Brunejko Aleksander Irena,Romanowce 
Kisielewscy Józef Lucyna,Romanowce 
Borowscy Grzegorz Maria,Romanowce 
Gudziewscy Andrzej Beata,Gawiniańce 
Chabrewicz Zbigniew Irena,Gawiniańce 
Klepaccy Jan Teresa,Konstantynówka 
Wydra Irena,Konstantynówka 
Radzewicz Sławomir Barbara,Konstantynówka 
Sadłoń Alfred,Konstantynówka 
Jarzembowicz Dariusz Beata,Gawiniańce 
Chmielewska Lucyna,Gawiniańce 
Dudanowicz Czesław Zofia,Gawiniańce 
Karłowicz Karol Angelika,Gawiniańce 
Pietranis Wacław Zofia,Gawiniańce 
Szczudło Krzysztof Halina,Gawiniańce 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UIrena Krupińska, Sejny (l. 72) zm. 26/04/2013

1/Tomasz Mateusz Korpak, kawaler, Dąbrowa Gór-
nicza, Parafia NMP Matki Kościoła i 
Katarzyna Adamowicz, panna,Posejny, Parafia tut.
2/Robert Dariusz Puchłowski, kawaler, Sejny,Parafia  
tut. i Aneta Luto, panna, Krejwińce, Parafia Berżniki.

(cd – na stronie 9)

Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
W Kościele jest obchodzona już od V wieku. 

Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział 
do Apostołów i mówi do swego Kościoła: Oto Ja 
jestem z wami aż do skończenia świata”. To zapew-
nienie budzi nadzieję w każdym z nas.

Matkę Bożą Fatimską wspominamy 13 maja. 
Jest to także 32. rocznica zamachu na bł. 

Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie 
wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór 
starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem 
i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze 
osobiste codzienne sprawy.

Święto św. Macieja Apostoła, wybranego do 
Grona Dwunastu w miejsce Judasza obchodzić 

będziemy we wtorek, 14 maja. Hebrajskie imię 
„Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego 
Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codzien-
nego stawania się darem Boga dla braci.

Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczen-
nika przypada we czwartek, 16 maja. Jest On 

Patronem Polski. Żył na przełomie XVI i XVII wieku 
i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz 
jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 
maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. 
Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w 
Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w 
kościele Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie. Niech ten święty Patron będzie dla 
nas wzorem bezkompromisowości wiary i przy-
wiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem 
w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej 
Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy 
okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, 

nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twoje-
go Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć 
tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej 
prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co 
błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosła-
wieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu 
i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół 
Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć 
w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszyst-
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(cd - na stronie 10)

Intencje mszalne 
12-26.05.2013 r.

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 12 maja
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +Czesława +Józef Koronkiewicz i ich rodzice
10:00 +Lucjan Karłowicz (12 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby odpowie-

dzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali 
się zawsze uczciwością i prawym sumieniem

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 Mieczysła-

wa Łebkowskiego w 90 rocz. urodzin 
17:30 +Władysław Derdzikowski (12 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 13 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Henryk +Stanisław Pietkiewicz
08:00 +Stanisław +Marianna +Stanisław Moroz
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 

dla Zofii Łabanowskiej
17:30 O błog. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy 

Kędzierskiej i dla rodziny
17:30 +Krystyna Kowalczyk (m-c od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga +Józef i z rodz. Jodzio
WTOREK, 14 maja 2013 
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Janina Lutecka (14 rocz.)
08:00 +Leokadia Chrulska (14 rocz.) +Waleria +Jan 

Korzenieccy
17:30 +Czesław Krejczman (9 rocz.) +Julita Głembocka
17:30 +Mieczysław Staniewicz (13 rocz.)
17:30 +Zofia +Franciszek Klidzio
ŚRODA, 15 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Zofii
08:00 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
08:00  +Jerzy +Aniela Misiewicz
17:30 +Franciszek Miszkiel (8mc)
17:30 +Zofia +Józef Moroz
17:30 +Leokadia Kubrak (greg)
CZWARTEK, 16 maja 2013 
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Kółka 

Rożańcowego z Łumbii
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Stanisław +Joanna Dąbrowscy
17:30 +Grzegorz Matan (1 rocz.)
17:30 +Czesława Krzemińska (2 rocz.)
17:30 +Leokadia Kaufman (6mc)
PIĄTEK, 17 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)

kiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego 
światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest 
wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Drugi dzień Zielonych Świąt, w poniedziałek, to 
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Koś-

cioła. Msze św. będą jak codziennie, ale będzie 
również Msza św. o godz. 10.00. Tradycyjnie tego 
dnia przeżywać będziemy odpust drugorzędny w 
Żegarach. Zapraszamy na Mszę św. do Żegar: 14.30 
w języku litewskim, a o 16.00 po polsku. Skorzy-
stajmy z okazji uzyskania odpustu zupełnego za 
popełnione grzechy.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ma-
jowych: w niedzielę o 17.00, a codziennie po 

Mszy św. wieczornej. Zbierajmy się też na „majo-
wym” przy krzyżach i kapliczkach wiejskich.

Święto Straży Granicznej obchodzić będziemy w 
piątek, 24 maja. Msza św. w intencji funkcjona-

riuszy SG i ich rodzin będzie o godz. 11.00. Zachę-
camy do włączenia się we wspólną modlitwę.

Ofiarodawcy  (cd)
Szczudło Jadwiga,Gawiniańce 
Szczudło Irena,Gawiniańce 
Wojciechowscy Zbigniew Teresa,Gawiniańce 
Kulesza Lech Biruta,Gawiniańce 
Kulesza Kamil Marta,Gawiniańce 
Przeborowscy Marian Maria,Zaleskie 
Małkińscy Krzysztof Edyta,Zaleskie 
Wołągiewicz Czesław Bożena,Zaleskie 
Wołągiewicz Antoni,Zaleskie 
Jastrzębscy Stanisław Helena,Zaleskie 
Maksimowicz Janusz Zofia,Zaleskie 
Turowicz Henryk Anna,Zaleskie 
Pachutko Zdzisław Barbara,Zaleskie 
Dziemitko Dariusz Zofia,Zaleskie 
Moroz Romuald Helena,Zaleskie 
Moroz Mirosław Bożena,Zaleskie 
Draugialis Stanisław Teresa,Zaleskie 
Buchowscy Wacław Genowefa,Zaleskie 
Buchowscy Marek Iwona,Zaleskie 
Wowak  Emilia,Sejny, Konarskiego 
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa 
Zwolińscy Leszek Beata,Sejny, Zawadzkiego 
Radziun Jarosław Elżbieta,Sejny, Emilii Plater 
Trofimiuk Jerzy Alicja,Sejny, Łąkowa 
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Szyłak Stanisław Maria,Sejny, Konarskiego 
Ołów Zofia,Sejny, Konarskiego 
Rakucewicz Adam Joanna,Żegary 
Dębski Waldemar,Sejny, Konarskiego 
Żegarscy Stanisław Leonarda,Sejny, Nowa 
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby 
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego 
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego 
Dulewicz Bogumiła,Podlaski 
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08:00 +Leon Werelich (32 rocz.) +Zofia Marcinkiewicz
08:00 +Katarzyna +Petronela +Bronisław Bałulis i 

zm. z rodziny
08:00 +Ryszard Maksimowicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
17:30 +Czesław Żegarski (10mc)
17:30 +Marianna (13 rocz.) +Edward Gasińscy
SOBOTA, 18 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Irena Baran (11 rocz.) 
08:00 +Wincenty Anuszkiewicz (32 rocz.) +Helena 

(2 rocz.)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Marty 

w dniu urodzin i dla rodziny
17:30 +Krystyna Fiedorowicz (11mc) i z rodz. Łaba-

nowskich
17:30 +Wacław Luto (20 rocz.)
NIEDZIELA ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 19 maja
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
10:00 +Marian +Aleksander Bobrowscy +Stefania 

+Jan +Józef Jasińscy
11:30 +Leokadia Kubrak (greg)
13:00 LT: +Antoni (18 rocz.) +Albina Niewulis i ich 

rodzice
Krasnowo: Za parafian 
17:30 +Mirosław Kasprzycki (11mc) +Albin Szlaużys 

(40 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 20 maja 2013 
Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Mieczysław Ramel (23 rocz.)
08:00 +Zofia Plewińska (m-c od pogrzebu)
10:00 +Leokadia Kubrak (greg)
Żegary odpust: 14:30 LT; 16:00  PL
17:30 +Marian Luto (3 rocz.)
17:30 +Bernardyna Karłowicz
17:30 +Krzysztof Podolewski (26 rocz.)
17:30 +Edward Bobrowski (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 21 maja 2013 
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Kazimiera +Bolesław +Edmund +Feliks Tameccy
08:00 +Stanisław +Agata +Marcin +Jan Buchowscy
17:30 +Zenon Kisielewski (2 rocz.)
17:30 +Jarosław +Weronika z rodz. Szymańskich i 

Domańskich
17:30 +Stanisław +Leokadia Namiotko
ŚRODA, 22 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 O Boże miłosierdzie i odpuszczenie grzechów 

i szczęśliwą śmierć dla Jadwigi
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00  +Bronisława +Józef Andrulewicz
08:00 +Sabina Miszkiel (miesiąc od pogrzebu)

Pielgrzymka do Fatimy
Organizujemy pielgrzymkę samoloto-
wo-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.

Intencje mszalne c.d.
17:30 +Jadwiga (10 rocz.) +Czesław Bronejko
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Marian Radzewicz (6mc)
CZWARTEK, 23 maja 2013 
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Jan Miszkiel (15 rocz.)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Stefania Iwaszewska (2mc)
17:30 +Leokadia Jarzębowicz
17:30 +Tadeusz Gilewski (10 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Józef +Gabriela +Stanisław +Helena +Józef 

z rodz. Bornejko
PIĄTEK, 24 maja 2013 
06:30 O Boże błog. i zdrowie dla Zofii i Ireneusza
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
11:00 O błog. Boże dla Funkcjonariuszy Straży Gra-

nicznej i dla ich rodzin
17:30 +Sabina Sienkiewicz (2 rocz.) 
 +Wacław (24 rocz.)
17:30 +Helena Pankiewicz (1 rocz.)
17:30 +Kazimierz Wyrzykowski i z rodz. Abramowi-

czów i Zachariaszów
SOBOTA, 25 maja 2013
06:30 +Stanisław Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (greg)
08:00 +Stanisław +Anna Korzenieccy 
08:00 +Halina Stroniewska (35 rocz.) +Krystian
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 

dla Martyny w 3 rocz. urodz. i dla rodziców
17:30 +Regina Ponganis
17:30 +Janina Ambrosiewicz (13 rocz.) +Aleksander
NIEDZIELA PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 26 maja
07:00 +Stanisław Okulanis (greg)
08:30 +Stanisław Buchowski (1 rocz.)
10:00 +Regina Andrejczyk +Helena Gajdzińska
11:30 +Leokadia Kubrak (greg)
13:00 LT: +z rodz. Marcinkiewiczów i Słabińskich 

+Józef Zdanowicz
Krasnowo: Za parafian 
17:30 +Joanna +Konstanty Rapczyńscy
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Świętowaliśmy Uroczystość 
Matki Bożej Królowej Polski i 

222 Rocznicę Konstytucji 
Trzeciego Maja

Akt zawierzenia 
Niepokalanemu Sercu Maryi, 

Królowej Polski

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja - Ma-
ryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór bł. Jana 

Pawła II, mówię dziś: cały jestem Twój. Twojemu 
Niepokalanemu Sercu zawierzam całego siebie, 
wszystko, czym jestem; mój umysł, serce, wolę, 
ciało, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, 
moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość 
i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną - każdy mój 
krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu 
Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, 
co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, 
modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń 
mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski 
potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź 
po drogach życia i posługuj się nami w budowaniu 
królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa - je-
dynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi 
wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.
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Nawa prawa - patrząc od lewej: I - św. Teresa od Dzieciątka Jezus (od roku 1936; wcześniej św. Wincenty 
Fereriusz; u góry - św. Katarzyna Sieneńska; II - Anioł Stróż; u góry - św. Paweł Apostoł; III - św. Franciszek 
z Asyżu (od 1886 roku); wcześniej św. Róża z Limy; u góry - św. Teresa z Avili; IV - św. Antoni Padewski; 
u góry - św. Jan Nepomucen.

Czy znasz swoją świątynię?
Ołtarze w bocznych nawach

Nawa lewa - patrząc od prawej: I - św. Józef (od 1890 r.); wcześniej św. Jacek; u góry - św. Jan Chrzciciel; 
II - św. Anna (od 1908 r.); wcześniej - św. Maria Magdalena; u góry - św. Piotr Ap.; III - św. Pius V; u góry 
- św. Augustyn; IV - św. Juda Tadeusz; u góry św. Katarzyna


