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MOC SŁOWA
Niedziela XVIII Zwykła – 02.08.2009
J 6,24-35

K

iedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam
Go szukali. Gdy zaś Go odnaleźli na przeciwległym
brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” Odpowiedział im Jezus:„Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że
widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb
do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który
ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam
Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego:„Cóż
mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym
polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście
uwierzyli w Tego, którego On posłał”. Rzekli do
Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go
widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie
nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im
do jedzenia chleb z nieba»”. Rzekł do nich Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec
mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem
chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje
i życie daje światu”. Rzekli więc do Niego: „Panie,
dawaj nam zawsze tego chleba”. Odpowiedział im
Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie”.
Refleksja niedzielna:
Znana jest nienasycona żądza posiadania więcej, niż się ma. Nic nie jest w stanie jej zaspokoić.
Drzemie w każdym, l w wielkich tego świata, czego
wymownym dowodem jest kryzys bankowy, i w małych. Żądza ta może dotyczyć zarówno dóbr materialnych, jak i niematerialnych, na przykład uznania
i poważania. Żądza ta ma swe źródło w lęku przed
utratą wszystkiego, co się ma, zatracenia samego
siebie, stania się niczym. Obawa ta może być większą
udręką niż głód fizyczny.
Tego głodu duszy nie jestem w stanie zaspokoić
sam z siebie. Mogę tylko pozwolić na zaspokojenie
przez coś lub kogoś innego. Nie dokona tego jed-



nak żaden ,,fastfood”, jaki zwykle zalecą wszelkiego
rodzaju doradcy życiowi albo entuzjaści ezoteryki.
,,Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o
ten, który trwa na wieki” – powiada Jezus. A na czym
powinna polegać troska o ,,ten pokarm”? Na wierze w
Tego, którego posłał Bóg, w Jezusa, Chleb Życia. Ale
wiara ta nie zawsze jest prosta. Jest raczej codziennie
podejmowaną próbą powierzenia swojej troski Bogu
z ufnością, że On mnie kocha, że jestem dla Niego
kimś nieskończenie wartościowym,
nigdy niczym. Jeśli
powierzenie swojej troski Bogu jest
szczere, wówczas
Bóg wlewa w nasze
serca większą radość niż innym daje
obfity plon pszenicy i młode wino, jak
mówi psalmista (Ps 4). Ale jak wciąż powraca głód
fizyczny, tak też w duszy rodzi się stale zwątpienie, i
jak ciało codziennie potrzebuje pokarmu, tak i dusza.
Nie mogę uwierzyć raz na zawsze. Jeśli jednak wiara
i modlitwa codziennie sobie towarzyszą, jak jedzenie
i picie, to nie będę odczuwał ani głodu, ani pragnienia.
Michael Tillmann
Niedziela XIX Zwykła – 09.08.2009
J 6,41-51

Ż

ydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który
z nieba zstąpił”, i mówili:„Czyż to nie jest Jezus, syn
Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może
On teraz mówić: „Z nieba zstąpiłem»?” Jezus im
odpowiedział: „Nie szemrajcie między sobą. Nikt
nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go
w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków:
„Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od
Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie
znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie
Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę,
zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy,
SIEWCA

ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie
wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata”.
Refleksja niedzielna:
Marshall Sahlin, jeden z najbardziej znanych
etnologów naszych czasów, zauważył kiedyś z właściwą sobie ironią: jest zdumiewające, że chrześcijanie
ostatecznie nie posunęli się do rytualnego kanibalizmu, jaki był znany wśród (przedkolonialnych) Fidżyjczyków; ostatecznie byli bardzo bliscy tego!-Zdanie to, wyrwane ze swego kontekstu, być może nas
oburza. Ale zgorszenie, jakie w nas
zapewne słusznie
budzi, może okazać się pomocne
w zrozumieniu dzisiejszej Ewangelii.
Mianowicie powinno nam pozwolić
znacznie lepiej
odczuć, jaką prowokacją musiały być dla słuchaczy Jezusa słowa:
„Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało...”. Niezrozumienie, oburzenie, przerażenie, które w dalszym
ciągu tej perykopy (w następną niedzielę) staną się
jeszcze wyrażniejsze.
Co pozostało z tych niesłychanie dosadnych
słów? Jak daleki jest od nich ryt przyjmowania komunii – oczywiście w swoim czysto zewnętrznym
przejawie. Nawet jeśli mówi o uczcie, to jakże to, co
faktycznie doświadczamy i czego jesteśmy świadkami, odbiega swym charakterem od prawdziwej
uczty. Niekiedy chciałoby się, żeby powrócić do jakiejś
innej jej formy albo ją dopiero wymyślić – takiej,
która pozwalałaby zobaczyć również fizycznymi
oczyma, a nie tylko oczyma duszy, przynajmniej
coś z owego elementarnego wydarzenia, w którym
uczestniczymy: spożywania ciała Jezusa i dzielenia
się nim, przyjmowania i spożywania „żywego” chleba, który ma wciąż na nowo tchnąć w nas życie – życie dla nas, życie dla wszystkich. Ta wspólna uczta
nie powinna być wielkim przeżyciem tylko dla dzieci
pierwszokomunijnych, lecz także dla nas dorosłych
i dotknąć samego naszego wnętrza, i przemienić nas,
zaniepokoić i uczynić głodnymi czynu.
Hans Reithofer
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NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 2 sierpnia 2009
Słowo Boże: Wj 16,2-4.12-15; Ef 4,17.20-24; J 6,24-35
PONIEDZIAŁEK, 3 sierpnia 2009, dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 11,4-15; Mt 14,13-21
WTOREK, 4 sierpnia 2009,
wsp. św. Jana Marii Vianeya, prezbitera
Słowo Boże: Lb 12,1-13; Mt 14,22-36
ŚRODA, 5 sierpnia 2009, wsp. Rocznicy Poświęcenia
Rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej
Słowo Boże: Lb 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28
CZWARTEK, 6 sierpnia 2009,
Święto Przemienienia Pańskiego
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14 albo 2P 1,16-19; Mk 9,2-10
PIĄTEK, 7 sierpnia 2009, wsp. św. Męczenników
Sykstusa II, papieża i Towarzyszy
Słowo Boże: Pwt 4,32-40; Mt 16,24-28
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 8 sierpnia 2009,
wsp. św. Dominika, prezbitera
Słowo Boże: Pwt 6,4-13; Mt 17,14-20
Diecezjalna pielgrzymka w intencji trzeźwości do
Studzienicznej
NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 9 sierpnia 2009,
Słowo Boże: 1Krl 19,4-8; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51
PONIEDZIAŁEK, 10 sierpnia 2009,
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Słowo Boże: Mdr 3,1-9 albo 2Kor 9,6-10; J 12,24-26
WTOREK, 11 sierpnia 2009, wsp. św. Klary, dziewicy
Słowo Boże: Pwt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
Zakończenie pielgrzymki pieszej na Jasną Górę
ŚRODA, 12 sierpnia 2009,
wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy
Słowo Boże: Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20
CZWARTEK, 13 sierpnia 2009, wsp. św. Poncjana,
papieża i Hipolita, prezbitera, męczenników
Słowo Boże: Joz 3,7-17; Mt 18,21-19,1
PIĄTEK, 14 sierpnia 2009, wsp. św. Maksymiliana
Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
Słowo Boże: Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień i za rozbite małżeństwa
SOBOTA, 15 sierpnia 2009,
Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
Słowo Boże: Ap 11,19. 12,1-10; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
Rocznica Cudu nad Wisłą (1920); Święto Wojska Polskiego. Błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów.



Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Być trzeźwym
nie tylko w sierpniu

Po raz kolejny słuchamy Apelu naszych
Pasterzy wzywającego nas do trzeźwości
w miesiącu sierpniu.
Tym razem biskupi przypominają nam
hasło tego roku duszpasterskiego w tym
kontekście: „Troska o trzeźwość jest troską
o życie”. Wiemy wszyscy doskonale, że troska
o trzeźwość jest jednym z najważniejszych
wyzwań, przed jakimi dzisiaj stajemy wszyscy.
Od kilku lat wzrasta ilość spożywanych napojów alkoholowych i to niestety przez coraz
młodszą część naszego społeczeństwa. Widać
to podczas różnych wycieczek, biwaków, imprez młodzieżowych, a zwłaszcza teraz w czasie wakacji. Wielu z ludzi młodych regularnie
się upija. Pije coraz więcej dziewcząt. Nie jest
dzisiaj żadnym problemem kupno alkoholu, a też i reklama nie jest tu bez znaczenia.
Rzadko się zdarza dotrzymanie obietnicy nie
spożywania alkoholu przez młodych przynajmniej do ukończenia osiemnastego roku
życia. Brak przykładu ze strony dorosłych, a
co za tym idzie wychowywanie do abstynencji przynajmniej do czasu ukończenia nauki
w szkole średniej właściwie nie funkcjonuje.
To jest ogromne zagrożenie dla przyszłości
młodego pokolenia, a co za tym idzie przyszłości małżeństwa, rodziny i szeroko pojętej
społeczności.

Patrzymy na ten problem także w naszej
parafialnej Wspólnocie. Widać„gołym” okiem
tragedie i nieszczęścia małżeństw, rodzin cierpiących z powodu pijaństwa mężów i ojców.
Matek cierpiących widokiem pijanych synów,
bez nadziei na jakąkolwiek zmianę czy opamiętanie. Przez pijaństwo słabnie uczucie
miłości małżeńskiej, upada w oczach dzieci
autorytet ojca. Zaniedbane jest także życie
religijne i duchowe.
Niestety nadmiar alkoholu oddala od
Boga i pozbawia wrażliwości na właściwe
relacje międzyludzkie. Dlatego zwrócenie
uwagi na sierpień, prośba o trzeźwość to
troska o siebie i o innych. To żarliwa modlitwa i upominanie i nawoływanie: nie pij,
nie częstuj, nie namawiaj, nie kupuj alkoholu. Chrońmy zwłaszcza dzieci i młodzież,
uroczystości związane z dziećmi nigdy nie
mogą być pretekstem do spożywania alkoholu przez dorosłych,„osiemnastka” nie może
być wejściem w świat pijaństwa dorosłych,
to przecież początek odpowiedzialności za
siebie i swoją przyszłość, ale na trzeźwo.
W historii tej dalszej i tej najnowszej wydarzyło się tak wiele: była walka o wolność,
była też solidarność przed zniewoleniem
i ogłupieniem.
To są także motywy naszej trzeźwości
w sierpniu i nie tylko…

Spotkania

Koła Radia Maryja w każdą ostatnią sobotę miesiąca.
O godz. 16.50 – modlitwa Różaniec święty, a o godz. 17.30 Msza święta w intencjach:
Za ojczyznę, R. M. T TRWAM, Ojca Tadeusza Rydzyka, naszego Koła i za cały Kościół Święty.
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Rok Kapłański w Kościele
W Roku Kapłańskim czytamy List Papieża Benedykta XVI, w którym Papież ukazuje nam postać
Świętego Proboszcza z Ars, św. Jana Marii Vianeya – w liturgii wspominamy 4 sierpnia:

D

rodzy bracia w kapłaństwie, prośmy Pana
Jezusa o łaskę nauczenia się metody duszpasterskiej świętego Jana Marii Vianneya! Przede
wszystkim powinniśmy się nauczyć jego całkowitej identyfikacji ze swą posługą. W Jezusie osoba
i misja dążą do zbieżności: całe Jego działania
zbawcze było i jest wyrazem Jego „synowskiego
Ja”, które od wszystkich wieków stoi przed Ojcem
w postawie miłosnego poddanie się Jego woli.
Z pokorną, lecz prawdziwą analogią, także kapłan
powinien pragnąć tego utożsamienia. Nie chodzi
rzecz jasna, by zapominać, że substancjalna skuteczność posługi nie zależy od świętości szafarza;
nie można jednak lekceważyć niezwykłej owocności rodzącej się ze spotkania obiektywnej świętości
posługi z subiektywną świętością jej szafarza. Proboszcz z Ars natychmiast rozpoczął ową pokorną
i cierpliwą pracę harmonizowania swego życia
szafarza ze świętością powierzonej mu posługi,
decydując się na„zamieszkanie” nawet materialne
w swym kościele parafialnym: „Zaledwie przybył
wybrał kościół na swe mieszkanie... Wchodził do
kościoła przed jutrzenką i nie wychodził aż do
wieczornej modlitwy„Anioł Pański”. Tam trzeba go
było szukać, jeśli się go potrzebowało” – czytamy
w jego pierwszej biografii.

P

obożna przesada nabożnego hagiografa nie
powinna nakłaniać nas do przeoczenia faktu,
że Święty Proboszcz potrafił także aktywnie „zamieszkiwać” na całym terytorium swojej parafii:
systematycznie odwiedzał chorych i rodziny: or-
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ganizował misje ludowe i
święta patronalne; zbierał
i rozporządzał pieniędzmi na swe dzieła charytatywne i misyjne; upiększał
swój kościół i obdarzał
go wyposażeniem sakralnym; zajmował się
sierotami z założonego
przez siebie instytutu
„Providence” oraz ich wychowawczyniami; interesował się wykształceniem
dzieci; tworzył konfraternie i wzywał świeckich do
współpracy.

J

ego przykład skłania mnie do uwydatnienia
przestrzeni współpracy, które należy coraz bardziej rozszerzać na wiernych świeckich. Prezbiterzy
tworzą z nimi jeden lud kapłański i pośród nich się
znajdują na mocy swego kapłaństwa służebnego
„by prowadzili wszystkich do zjednoczenia w miłości, „miłością braterską nawzajem się miłując,
w okazywaniu czci jedni drugich uprzedzając” (Rz
12,10)”. W tym kontekście trzeba przypomnieć żarliwe wezwanie jakie II Sobór Watykański kieruje do
prezbiterów, zachęcając ich,„by szczerze uznawali
i popierali godność świeckich i właściwy im udział
w posłannictwie Kościoła... oraz by chętnie słuchali
świeckich, rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencję w
różnych dziedzinach ludzkiego działania, by razem
z nimi mogli rozpoznać znaki czasów”. (cdn).



Zachęcam was do modlitwy o powołania do kapłaństwa
i dziewictwa dla Królestwa Bożego oraz aby ci, którzy
zostali wezwani, umieli z gotowością i wytrwałością na
nie odpowiedzieć. Jan Paweł II

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
Różaniec z ks. Krzysztofem Pawliną

TAJEMNICE ŚWIATŁA
I. Chrzest w Jordanie
Od chrztu zaczyna się nowe życie. Od chrztu
Jezusa zaczyna się Jego misja. Słyszy On: „Tyś jest
mój Syn umiłowany”.
Powołanie – to nowe życie, to nowa misja.
Módlmy się za powołanych, aby na drodze powołania towarzyszyła im świadomość, że i oni są
umiłowani.
II. Cud w Kanie Galilejskiej
Cud – woda w wino; kolega z klasy, a za sześć
lat ksiądz. Cud – ale potrzebny wysiłek. Napełnić
stągwie i czynić wszystko, o co Jezus poprosi.
Módlmy się za powołanych, aby podjęli trud
napełnienia swego życia nauką, posłuszeństwem
i modlitwą.
III. Głoszenie królestwa Bożego
Jezus mówi o Ojcu – słowem, czynem i milczeniem modlitwy. Potrzeba znaków częściej niż słów.
Potrzeba modlitwy, aby więcej było świadectwa
o Bogu.
Sutanna na ulicy, codzienna wytrwała modlitwa, mą-dre słowa zrodzone w milczeniu – Królestwo już tak blisko.
Módlmy się, aby ci, którzy mają je głosić, nie
poddawali się zniechęceniu.
IV. Przemienienie na górze Tabor
Jego zwykłe odzienie stało się lśniąco białe.
Te zwykłe ludzkie dłonie, namaszczone – zostaną
przemienione. „Czyliż wy jeszcze jesteście własne,
czy Chrystusowe?”.
Módlmy się za tych, których ręce przygotowują
się do przemiany w Chrystusowe – kapłańskie.
V. Ustanowienie Eucharystii
Patrzeć na ołtarz każdego dnia. Codziennie
słyszeć: Ciało Chrystusa, l mówić: amen.
Uczyć się służyć temu Ciału. Uczyć się miłości do tego chleba, który tworzy Ciało. Uczyć się
być tabernakulum, które chroni Jezusa, aby Co
dawać.
Módlmy się za seminaria duchowne i domy formacyjne, by były wieczernikiem Jezusa.

SENS
PIELGRZYMOWANIA
Polska bogata jest w święte miejsca. Miejsca, w których Bóg w sposób szczególnie hojny
obdziela łaskami. Można powiedzieć, że Polskę
oplata sieć pątniczych szlaków krzyżujących się
i powiązanych ze sobą węzełkami sanktuariów. Powinniśmy być Bogu za to wdzięczni. Wdzięczność
tę można wyrazić, nawiedzając święte miejsca,
a jeszcze bardziej – przyjmując w nich to wszystko,
co w nich Bóg dla nas przygotował.
Pielgrzymka ma na nowo ukazać niezwykłą
wagę Twojego spotkania z Bogiem. Ale zarazem
intensywnego przeżywania licznych spotkań
z innymi ludźmi. W naszej codzienności nie zawsze jesteś świadom, że drugi człowiek najczęściej
przekazuje Ci dary pochodzące od samego Boga.
Właśnie pielgrzymka może Ci ukazać, że jesteśmy
dla siebie nawzajem – człowiek dla człowieka – darem. I że Bóg przez Ciebie obdarza innych swoimi
darami; a Ty również dary od Boga otrzymujesz
poprzez innych.
Pielgrzymka to rekolekcje. A rekolekcje to trud,
to wysiłek. Ty przyjąłeś na siebie i trud fizyczny,
i trud duchowy. Pielgrzymka powinna być wyrzeczeniem, bo rezygnujesz z tego, co normalnie
ułatwia Ci życie. Ale pielgrzymka bez wyrzeczenia,
bez rezygnacji, to tragiczna pomyłka.
Zostałeś pielgrzymem, więc rezygnujesz
z wygody. Rezygnujesz z kalorycznego i pełnego
witamin pożywienia oraz posiłków, których regularności przestrzegałeś. Czasem rezygnujesz nawet z tego, że będziesz syty. Rezygnujesz z lodów
i deserów. Rezygnujesz z ubierania się w krótkie
spodenki, które na upalne dni wydają Ci się najlepszym ubiorem.
Pielgrzymka jest też czasem uświadamiania
sobie, czym modlitwa jest, a czym modlitwa nie
jest. Jak często Twoja modlitwa to zwyczajna
paplanina bogata jedynie w prośby i życzenia?
Modlitwa pielgrzymów powinna być modlitwą
dojrzałych chrześcijan, to znaczy modlitwą przebłagania, dziękczynienia, prośby i uwielbienia.
Jeżeli w prawdzie staniesz przed Bogiem na modlitwie, to jedynie właściwe wydaje Ci się przebłaganie, dziękczynienie i uwielbienie. Gdy sobie to
uświadomisz to dostrzeżesz, że tradycyjne formy
modlitwy są niezwykłym bogactwem. Czy aby na
pewno słusznie postępujemy, gdy uciekamy od
Różańca, litanii czy psalmów? Pielgrzymka pozwala odkryć na nowo znaczenie modlitwy tradycyjnej, która dla współczesnego człowieka tak często
jest trudna, ale przecież bardzo owocna.
Żeby w pełni zrozumieć istotę pielgrzymki,
trzeba ją po prostu przejść.
ks. Piotr

Fot. R. Sobkowicz
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PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra,
Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę
wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich:
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa:„Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z
obłoku odezwał się głos:„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”
Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo

się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich
i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!” Gdy podnieśli
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc:
„Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie. Wtedy zapytali Go
uczniowie: „Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł:
„Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz
powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali
go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie
zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Giovanni Bellini „Przemienienie” – ok.1487, Muzeum Capodimonte, Neapol.

PIELGRZYMKA DO WŁOCH
Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 7–16 października 2009 r. na
uroczystość kanonizacji błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Marii pracujących od ponad
80 lat w Sejnach. Oprócz uroczystości w Rzymie i modlitwy przy grobie Jana Pawła II, zwiedzania
Wiecznego Miasta będziemy również w Padwie (św. Antoni), San Giovanni Rotondo (o. Pio), Asyżu
(św. Franciszek), Loreto (Domek Maryi i cmentarz żołnierzy polskich), Lanciano (cud eucharystyczny), Wenecja i Wiedeń. Droga bez nocnych przejazdów, noclegi w pokojach 2–3 osobowych,
śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie. Koszt wyjazdu około 1700 zł. Zachęcamy do wyjazdu
i przekazania informacji dalej. Zapisy i szczegóły u proboszcza.
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 0875162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Radosław Góralski, ks. Piotr Swędrowski

Zapowiedzi przedślubne:
02-09.08.2009
1. Karol Żegarski, kawaler, Skustele, Parafia
tutejsza i Biruta Poźniak, panna, Szlinokiemie,
Parafia Puńsk.
2. Włodzimierz Krakowiak, kawaler, Huta
Drewniana, Parafia Kobiele Wielkie i Ewelina Moroz, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
3. Radosław Bielawski, kawaler, Choroszcz,
Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika i Natalia Januszanis, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
4. Kamil Kościuch, kawaler, Berżniki, Parafia
Wniebowzięcia NMP i Urszula Jarmołowicz, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
5. Piotr Głowacki, kawaler, Siedlce, Parafia
Bożego Ciała i Jolanta Wołągiewicz, panna, Zaleskie, Parafia tutejsza.
6. Piotr Biziewski, kawaler, Iwanówka, Parafia
tutejsza i Katarzyna Kolenda, panna, Żarnowo Pierwsze, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
7. Rafał Turowicz, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Izabela Iwanowicz, panna, Białystok, Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
8. Karol Mikłaszewicz, kawaler, Sejny, Parafia
tutejsza i Julita Guzek, panna, Gawrych Ruda,
Parafia św. Maksymilina Kolbe.

Módlmy się za narzeczonych, aby z wiarą
i roztropnie przygotowali się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Sakrament małżeństwa:

25/07/2009
Marcin Mazalewski i Magdalena Pachucka

Sakrament Chrztu Świętego:

19/07/2009 – Piotr Miszkiel
25/07/2009 – Arletta Żegarska
26/07/2009 – Katarzyna Harackiewicz, Mateusz
Staśkielunas, Gabriela Czeropska, Wioletta Budzińska, Kamil Marcinkiewicz.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na
tzw. wkład własny na remont klasztoru (wymiana stolarki okiennej i dokończenie remontu
wirydarza klasztoru). Jak dotąd ofiary złożyło
185 rodzin na sumę 12 870 zł.
Andrulewicz Stanisław, Marynowo
Andrulewicz Janina i Teresa, Sejny, Zawadzkiego
Chraboł Alicja i Renata, Sejny, Wojska Polskiego



Chraboł Marianna, Sejny, 11 Listopada
Letkiewicz Daniela i Czesław, Sejny, Wojska Polskiego
Staśkiel, Sejny, Konarskiego
Teodorowscy Jadwiga i Stanisław, Sejny, Parkowa
Twardowska Marianna, Sejny, Grodzka
Grzędzińscy Otylia i Stanisław, Sejny, Strażacka
Bogdanowicz Tadeusz i Zofia, Sejny, Wojska Polskiego
Rybczyński Józef, Kielczany
Cewkowicz Danuta i Stanisław, Sejny, Wojska Polskiego
Żagunis, Sejny, Zawadzkiego
Milewscy Józef i Weronika, Sejny, Łąkowa
Jastrzębski, Zaleskie
Jodzio Tadeusz, Sejny, Mickiewicza
Gerwel Mirosław, Łumbie
Suchodolski Mirosław, Zaruby
Auron Marian, Sejny, Konarskiego
Zianowicz Alicja i Czesław, Sejny, Nowa
Staśkiewicz Alicja, Sejny, Konarskiego
Daniłowicz Zofia, Sejny, Wojska Polskiego
Bronejko Stanisław, Romanowce
Krzywak Julian i Maria, Sejny, Wojska Polskiego
Małkińscy, Zaleskie
Fiedorowicz Halina, Sejny, Wojska Polskiego
Tujakowska Marzena, Sejny, Emilii Plater
Trofimiuk A.J., Sejny, Łąkowa
Klucznik Jan, Nowosady
Andruszkiewicz Kazimierz, Gryszkańce
Koneszko Sławomir, Łumbie
Tydman, Zaleskie
Okulanis Aldona, Sejny, Konarskiego
Dziemido Stanisław, Marynowo
Urwanowicz, Sejny, Zawadzkiego
Małkiński Tadeusz, Sejny, Wojska Polskiego
Lisewski Henryk, A., Sejny, Elektryczna
Klahs Andrzej i Zofia, Sejny, Elektryczna
Bielecka Alicja, Sejny, Mickiewicza
Anonimowo
Misiewicz Bernard, Sejny, Wojska Polskiego
Wróblewska Krystyna, Sejny, 1 Maja
Kamińscy Józef i Bożena, Sejny, Wojska Polskiego
Hołdyńscy Lucyna i Henryk, Sejny, Zawadzkiego
Tomkiewicz Wiesław i Barbara, Sejny, Zawadzkiego
Witkowscy Teresa i Czesław, Rugienis Jadwiga, Sejny
Brzezińscy Stanisława i Jan, Sejny, Zawadzkiego
Bykas Jolanta i Wojciech, Sejny, Piłsudskiego
Jakubowscy Marian i Zofia, Sejny, Łączna
Basińska Krystyna, Kolonia
Szymańscy Jerzy i Jadwiga, Sejny, Łąkowa
Tydman Tadeusz i Janina, Sejny, Konopnickiej
Woźnialis Józef i Zofia, Nowosady
Staśkiel Genowefa, Sejny, Konarskiego
Deguć Mieczysław, Sejny, Zawadzkiego
Szczudło Jadwiga, Gawiniańce
Sankowscy, Konstantynówka
Krupowicz Danuta i Tadeusz, Sejny, 1 Maja

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Naszą modlitewną pamięcią ogarniamy pielgrzymów zdążających na Jasną Górę. Wspólnie zanosimy
do Matki Bożej Królowej Polski wszystkie nasze sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste.
Czynimy to z głęboką wiarą w sercu, wierni tradycji, którą otrzymaliśmy od naszych ojców. Polecamy
również Bogu korzystających z urlopów i wakacji, a także tych, dla których jest to czas ciężkiej pracy. W osobistych modlitwach prośmy o sprzyjającą plonom pogodę, a w szczególny sposób także
o trzeźwość w naszym narodzie.
2. Niedziela 2 sierpnia to Odpust Porcjunkuli. Wywodzi się z dawnej franciszkańskiej tradycji, która
w późniejszych latach została rozciągnięta na wszystkie kościoły, duchownych i świeckich. Warto
skorzystać z tego „skarbca Bożego Miłosierdzia” i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św.
Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.
3. W pierwszy czwartek miesiąca, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele
obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i
nam zrozumieć, jak mizerne i niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu
Bożej potęgi. Dziś Chrystus wzywa każdego z nas do przemiany. Obiecuje, że będziemy razem z Nim królować, jeśli tylko będziemy pamiętali o tym, co dla nas Bóg przygotował, jeśli będziemy karmili się Jego
słowem i Ciałem, ufnie i wytrwale się do Niego modlili i służyli bliźnim. Przemienienie Pańskie to święto
radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich. Msze św. 6.30, 8.00,17.30.
4. W pierwszy piątek miesiąca okazja do sakramentu pokuty i Komunii Świętej wynagradzającej rano
przed Mszą św. i po południu od 17.00. Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach.
5. Diecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeźwości do sanktuarium w Studzienicznej będzie w sobotę,
8 sierpnia. Początek o godz. 10.00: Różaniec (okazja do sakramentu pokuty); 11.00 Msza św. celebrowana przez bpa Romualda Kamińskiego; ognisko i miting otwarty, a na zakończenie koronka do Bożego
Miłosierdzia. Zachęcamy do uczestnictwa w tej pielgrzymce.
6. W piątek, 14 sierpnia, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada
liturgiczne wspomnienie kapłana i męczennika, franciszkanina, świętego Maksymiliana Marii Kolbego
(1894–1941). Jest bliski naszym czasom, dobrze znamy jego życie i okoliczności męczeńskiej śmierci
w oświęcimskim obozie koncentracyjnym. „W tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć
czterem milionom ludzi z różnych narodów, ojciec Maksymilian Kolbe odniósł duchowe zwycięstwo,
podobne do zwycięstwa samego Chrystusa, oddając się dobrowolnie na śmierć w bunkrze głodu za
brata” – tak mówił o tej pięknej postaci Ojciec Święty Jan Paweł II w 1979 roku. Niech heroiczna miłość
Boga i bliźniego o. Maksymiliana będzie dla nas zobowiązującym przykładem.
7. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy w sobotę, 15 sierpnia. Prawdę wiary
o tym, iż Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały niebieskiej i wywyższona
przez Pana jako Królowa, ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja dogmatu było przypieczętowaniem starodawnej tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w Kościele święto Wniebowzięcia
właśnie 15 sierpnia. Myśli i serca nas, Polaków, podążają razem z tłumami pielgrzymów na Jasną Górę,
gdzie od wieków z głęboką wiarą wspólnie zanosimy do Matki Bożej Królowej Polski wszystkie nasze
sprawy narodowe, sprawy naszych rodzin i osobiste. Dziękujemy za tyle dowodów Jej wielowiekowej
opieki nad naszą Ojczyzną wśród wielu zawirowań historii, także tej najnowszej. Ofiarujmy Maryi nie
tylko poświęcone w tym dniu bukiety i wieńce, ale przede wszystkim serca i codzienny trud przybliżania
się do Boga. Msze św. jak w niedzielę. Uroczystości odpustowe w dekanacie w Puńsku i Berżnikach.
8. W ramach wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, jaka odbywa się w poszczególnych kościołach naszej diecezji Parafia Sejneńska adorować będzie Chrystusa Eucharystycznego w dniach 1618 sierpnia. Będą to dni eucharystyczne w naszej Parafii. O szczegółach poinformujemy w przyszłym
numerze „Siewcy”.
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Intencje mszalne 02–16.08.2009 r.
NIEDZIELA XVIII W CIĄGU ROKU,
2 sierpnia 2009 r.
07:00 +Piotr Jakubowski +Paweł +Helena Kabrońscy +Janina Stefanowicz
08:30 +Bożena Cicha +Eugeniusz Przekopski
10:00 +Piotr Żukowski (14 rocz.)
11:30 O błog. Boże i miłość w rodzinie Katarzyny i Marcina Gałażyn w 1 rocz. ślubu i dla rodziny
13:00
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Władysła16wa Sznejkowska (8mc)
PONIEDZIAŁEK, 3 sierpnia 2009 r.
06:30 O powrót do domu Piotra za przyczyną Matki Bożej Sejneńskiej i św. Antoniego
08:00 Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Haliny i Jana
Wilkielów i o błog. Boże na dalsze lata
08:00 +Krzysztof Pierożyński
17:30 +Józef Ogórkis (6 rocz.)
17:30 +Stanisława Alboszta (3 rocz.) +Józef
WTOREK, 4 sierpnia 2009 r.
06:30 +Jadwiga +Aleksander Andruszkiewicz
08:00 +Jan Wyżlański (46 rocz.)
08:00 +Stanisław Majewski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Emilii
17:30 +Wacław Adamowicz (6 mc)
Kaplica Sióstr: +Teresa Pawlik (miesiąc po śmierci)
ŚRODA, 5 sierpnia 2009 r.
06:30 +Olgierd Budowicz (19 rocz.)
08:00 +Stefania Makowska (1 rocz.) +Aleksander
+Józef Makowscy
08:00 +Franciszka Przekopska
17:30 +Wiesław Kalwejt (8mc)
17:30 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz +Jerzy
Budowicz
CZWARTEK, 6 sierpnia 2009 r.
06:30 +Józef +Stanisława Turowicz +Bożena Gościewska
08:00 +Witold Skrypko (11mc)
08:00 +Władysław Motuk (24 rocz.) +Mirosław
17:30 +Romuald Benczyk (3 rocz.)
17:30 +Witold Buczyński (12 rocz.) +Zdzisław Olejniczak
PIĄTEK, 7 sierpnia 2009 r.
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Józef Godlewski (rocz.) +Józef Okulanis
09:00 +Anastazja Jachimowicz (15 rocz.) egekwie
17:30 +Daniel +Bronisław Lewkowicz

10

SOBOTA, 8 sierpnia 2009 r.
06:30 +Cecylia Zadrożna
06:30 +Franciszka Polakowska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Stanisław Waboł (5mc)
14:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Helena Jakubowska (15 rocz.)
NIEDZIELA XIX W CIĄGU ROKU,
9 sierpnia 2009 r.
07:00 +Weronika +Antoni +Jan Raglis
08:30 +Anna Polgrimas (10mc)
10:00 +Romuald Szczerbiński (5 rocz.)
11:30 O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla
Mirosława w 50 rocz. urodzin i dla rodziny
13:00 +Jerzy Auruszkiewicz
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Lucjan +Anna +Ignacy Sidorowicz
PONIEDZIAŁEK, 10 sierpnia 2009 r.
06:30 +Zofia Namiotko (6mc)
06:30 +Piotr Wojciechowski (3mc)
08:00 +Marian Szczudło (7 rocz.) egzekwie
08:00 +Helena Szczerbińska (1 rocz.)
17:30 +Józef Fidrych (7mc) i z rodz. Fidrych
17:30 +Anastazja +Wiktor +Marcela +Feliks Alba
WTOREK, 11 sierpnia 2009 r.
06:30 +za dusze w czyśćcu cierpiące
06:30 +Stefan Kaufman (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +zm. z rodz. Rekuć i Pawłowskich
08:00 +zm. z rodz. Leonowiczów
17:30 +Władysław Zdancewicz (8mc)
17:30 +Bronisława Pietruszkiewicz (m-c od pogrzebu)
ŚRODA, 12 sierpnia 2009 r.
06:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Agnieszki w
dniu urodz. i dla rodziny
08:00 +Kazimierz Basiaga i zm. z rodziny
08:00 +Stanisław Bizio
17:30 +Józef Kubylis (12 rocz.)
17:30 +Wacław Radziun
CZWARTEK, 13 sierpnia 2009 r.
06:30 +Genowefa Czajka (2 rocz.)
06:30 +za zm. kapłanów i siostry zakonne
08:00 +Stanisława +Stanisław +Mieczysław Adamowicz
08:00 +Romuald Maksimowicz (10 rocz.)
17:30 +Robert Polens (14 rocz.) +Józef +Bronisława
17:30 +Aleksander Gober
PIĄTEK, 14 sierpnia 2009 r.
06:30 +Józef +Józefa Baranowscy
06:30 +Janusz Pietkowski (15 rocz.)
SIEWCA

08:00 +Józef +Konstanty Misiukanis
08:00 +Anna Wołyniec (miesiąc od pogrzebu)
09:00 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Energetyków z Rejonu Sieci Sejny z okazji ich święta
17:30 Dziękczynna w 38 rocz. ślubu Teresy i Mieczysława Jatkowskich i o błog. Boże na dalsze lata
17:30 +Józef Palanis (14 rocz.)
SOBOTA, 15 sierpnia 2009 r.
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
07:00 +Wincenty +Anna Ogórkis
08:30 Za parafian
10:00 Intencja Nieustającego Różańca: Za wszystkich przeżywających trudności w życiu duchowym, aby znaleźli światło pomagające
odkryć prawdziwe szczęście
11:30 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Bolesławy
i Stanisława Maksimowicz i o błog. Boże dla
dostojnych Jubilatów i ich rodziny
16:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zdzisława Milewskiego w 85 rocz. urodz.
Żegary: O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA XX W CIĄGU ROKU,
16 sierpnia 2009 r.
07:00 +Grzegorz Biziewski i z rodz. Budukiewiczów
08:30 +Władysław Wasilewski
10:00 +Anna +Andrzej Lewkiewicz i ich rodzice
11:30 Dziękczynna w 100 rocz. urodzin Marianny
Dziemido i o błog. Boże dla całej rodziny
13:00 +Weronika Grygucis +Magdalena Staśkiel
13:00 Krasnowo: Za parafian
17:30 +Wojciech Ogórkis (17 rocz.)

Odeszli do wieczności:

Aniela Ardziejewska z Sejn (l. 96) zm. 12/07/2009
Anna Wołyniec z Sejn (l. 85) zm. 11/07/2009
Jan Staśkiel z Sejn (l. 58) zm. 15/07/2009
Zygmunt Godlewski z Sejn (l. 90) zm. 15/07/2009
Leokadia Majewska z Sejn (l. 80) zm. 18/07/2009
Walerian Moroz z Gawiniańce (l.73) zm. 25/07/2009
Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30
(suma), 13:00 (w jęz. lit.), 17:30. W kaplicy dojazdowej w Krasnowie o godz. 13.00;
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30
W kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna:
wtorek, piątek w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30 w
pilnych sprawach tel. 0875163090
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

• 4 VIII – św. Jan Maria Vianney (1786-1859),
prezbiter, proboszcz, gorliwy spowiednik, który
miłością, surową pokutą i wytrwałą modlitwą dokonał cudu nawrócenia swojej parafii w Ars koło
Lyonu (wspomnienie obowiązkowe);
• 7 VIII – bł. Edmund Bojanowski (1814-1870),
Wielkopolanin, świecki założyciel Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, który szczególnie ukochał wiejskie dzieci, chorych
i ubogich (wspomnienie obowiązkowe);
• 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez
głoszenie słowa i świadectwo życia (wspomnienie
obowiązkowe).
• 11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, która
idąc za wzorem św. Franciszka z Asyżu, wybrała
życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych
od jej imienia klaryskami (wspomnienie obowiązkowe);
• 12 VIII – św. Joanna Franciszka de Chantal
(1572-1641), zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
– wizytek (wspomnienie dowolne).

Intencje modlitwy
na sierpień

Módlmy się, aby chrześcijanom, dyskryminowanym i prześladowanym w wielu krajach
z powodu imienia Chrystusa, przyznano ludzkie
prawa, równość i wolność religijną, by mogli żyć
i wyznawać swoją wiarę w wolności.
Módlmy się na nas samych, abyśmy właściwie potrafili korzystać z wolności religijnej, czynić
użytek z praw obywatelskich i z poszanowaniem
innych realizować swoje życiowe plany.
Katolicka Poradnia Rodzinna czynna w każdą
środę w godzinach 16.00 –18.00 na plebanii
1 piętro.
Spotkania modlitewnych grup „WIECZERNIK”: dorośli – w każdy czwartek, osoby uzależnione od nałogów – w każdy piątek, młodzież
– w każdą sobotę. Wszystkie spotkania po wieczornej Mszy św. w salce katechetycznej obok
zakrystii w bazylice.
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w czasie
Eucharystii o godz. 10.00 w II i IV niedzielę miesiąca.
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Z ŻYCIA PARAFII

Doroczna pielgrzymka
Suwałki – Wilno
16 lipca dotarła do Sejn.
Pielgrzymi uczestniczyli w uczcie
duchowej dla duszy i ciała.
Dziękujemy wszystkim, którzy po
raz kolejny okazali pomoc w przyjęciu
pielgrzymów w naszej parafii.
Fot.: J. Lupo

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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