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Wybierz się na pielgrzymi szlak
do Ostrej Bramy
a może na Jasną Górę

Bóg bezgranicznie miłosierny

D

wie elementarne zasady odczytywania zawartych w Ewangeliach pouczeń trzeba
sobie przypomnieć, ażeby prawidłowo zrozumieć, co znaczą słowa Pana Jezusa mówiące o
potępieniu wiecznym. Po pierwsze: Nie ma w
Ewangeliach (i w całym Piśmie Świętym) ani
jednego zdania, które w wymiarze ostatecznym nie byłoby słowem Bożej miłości do nas.
I zasada druga: Skoro wierzymy, że całe Pismo
Święte zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, to zawarte w nim zdania i twierdzenia należy odczytywać w świetle wszystkich
innych wypowiedzi biblijnych na dany temat.
W myśl zasady drugiej, jest czymś oczywistym, że wypowiedzi Pana Jezusa mówiące o
potępieniu wiecznym należy porównać choćby na przykład z następującym fragmentem
Księgi Mądrości: „Nad wszystkim masz litość,
bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz
na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz
bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie
brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w
nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś
trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by
się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie,
miłośniku życia! Bo we wszystkim jest Twoje
nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie
karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w
Ciebie, Panie, uwierzyli” (Mdr 11,23-12,2).
Zresztą sam Pan Jezus mówił przecież: „Nie
przyszedłem po to, aby świat sądzić, ale aby
świat zbawić” (J 12,47).
Co do zasady pierwszej: Czyżby nawet słowa
Pana Jezusa o potępieniu wiecznym były słowami miłości? Oczywiście! Cała Ewangelia jest
jedną wielką obietnicą zbawienia i wezwaniem
do tego, żeby się na nie otworzyć. Wezwaniem
do zbawienia przeniknięte są również Chrystusowe ostrzeżenia przed potępieniem wiecznym. Podobnie jak znaki drogowe informujące
o utrudnieniach i ostrzegające przed niebezpieczeństwami przeniknięte są obietnicą bezpiecznego przejazdu przez tę drogę.
Prawdziwa miłość sięga niekiedy po środki
twarde i ostre - jeśli nie ma innego sposobu,
żeby doprowadzić do opamiętania tego, kogo
się kocha. Serce ludzkie może bowiem stwardnieć i obrosnąć kamieniem. Może do tego stopnia utracić wrażliwość, że nie rozumie nawet



moralnego i duchowego elementarza. Wtedy
nie ma rady, trzeba nieraz sięgnąć nawet po
młotek, żeby ten kamień rozbić i dotrzeć do
żywego serca. Pan Jezus próbował dotrzeć nawet do takich serc i używał wówczas środków
różnych. Potrafił w oczy powiedzieć faryzeuszom, że są plemieniem żmijowym i grobami
pobielanymi, ostrzegał nas wszystkich, żebyśmy
sobie nie przygotowywali ognia wiecznego.
Mówił tak, bo nas kocha.
Nie wiemy, czy piekło jest puste, ale z całą pewnością Pan Jezus jest pierwszym, który chciałby,
żeby było ono puste. Jeżeli ktoś tam się znajdzie,
to dlatego, że sam tego będzie chciał. Pewien
kaznodzieja poglądowo tak to wyjaśniał: Na
swoim sądzie Bóg zada mi jedno jedyne pytanie:
„Czy ty Mnie kochasz?” Kłamstwo i udawanie
będą na sądzie Bożym niemożliwe, tam człowiek będzie mówił czystą prawdę. Ci, którzy na
pytanie: „Czy ty Mnie kochasz?” odpowiedzą:
„tak” - od razu znajdą się wśród zbawionych.
Pozostałych Bóg zapyta: „Czy przynajmniej
pozwolisz Mi, abym ja ciebie kochał?” Ci, którzy na to pytanie odpowiedzą: „tak” - pójdą do
czyśćca, gdzie miłość Boża będzie ich ogarniała
coraz więcej, aż cali i bez reszty rozkochają się
w swoim Bogu i Zbawicielu, i staną się zdolni
do przebywania przed Bożym obliczem twarzą
w twarz. Aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś na
to drugie pytanie samego Boga mógłby odpowiedzieć przecząco.
Jednak nie posuwajmy już dalej naszego zgłębiania tej tajemnicy. Raczej przywołajmy dwuwiersz Antoniego Góreckiego:
Pytali:„Czy jest piekło?” Ten rzekł:„Co żartować? Lepiej nie iść do niego, niż czy jest, próbować”.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz
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MOC SŁOWA
Niedziela XIV Zwykła w Ciągu Roku			
			
- 23 czerwca 2013
Łk 10,1-9

J

ezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed
sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce
między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani
sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:
„Pokój temu domowi”. Jeśli tam mieszka człowiek
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie,
powróci do was. W tym samym domu zostańcie,
jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na
swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych,
którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was
królestwo Boże”».
Refleksja niedzielna:
ezwania do radości i jej opisy przewijają się wielokrotnie w dzisiejszej liturgii słowa. Od początku
uznawano ją za naturalny stan ducha chrześcijanina.
U Ojców Kościoła znajdujemy wręcz uznanie smutku
w dzień Pański za grzech. Choć radość niewątpliwie
może być pięknym zewnętrznym znakiem naszej wiary, to jednak trudno sobie wyobrazić, aby mogła być
prostym wypełnieniem polecenia albo wyrazem wzorowej postawy misjonarza, który uśmiechem rozprasza
wątpliwości nie przekonanych. Jest ona zatem owocem
wdzięczności i zachwytu wobec działania Boga. To
On ‘daje radość, to On z czułością i dobrocią rozprasza
nasz smutek.
Oczywiście, może nam zagrażać niebezpieczeństwo
zamknięcia się na Jego działanie i trwania w ciągłym
niezadowoleniu. Pan Jezus jednak zwraca uwagę również na przeciwną pokusę: czerpania radości skądinąd z własnych działań. „Cieszcie się z tego, że wasze imiona
zapisane są w niebie”. Oto prawdziwy powód do wesela.
Jesteśmy zbawieni, odkupieni przez krew Chrystusa. Niczego innego nie musimy szukać, bo nic piękniejszego
nie może nam się przydarzyć. Kluczem do tej radości
jest zatem wiara w okazane nam miłosierdzie. To ona
pozwala nam przezwyciężyć zarówno zranienie doznanym złem, jak i zgorszenie własną grzesznością: Bóg jest
od jednego i drugiego silniejszy. To jest właśnie radosne
orędzie o królestwie Bożym, które mamy przekazywać
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poranionemu światu.
Wyrzekając się osobistych ambicji i satysfakcji, gotowi
na odrzucenie, nie traktujemy misji prorockiej otrzymanej na chrzcie świętym jako ekscytującego wyzwania,
polegającego na zręcznym przekonywaniu oponentów
do naszych poglądów. Dostrzegając w każdym człowieku głód miłości Boga, z całą prostotą na różne sposoby
chcemy opowiadać o tym, co Bóg nam uczynił.
Niedziela XV Zwykła w Ciągu Roku
			
– 30 czerwca 2013
Łk 10, 25-37

P

owstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga swego
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją
mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak
siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc
się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim
bliźnim?» Jezus, nawiązując do tego, rzekł:
«Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i
wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz
jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą
pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita,
gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu
rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go
na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował
go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał
gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co
więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie».
Refleksja niedzielna:
legoryczna interpretacja czytanej dziś przypowieści każe dostrzec w miłosiernym Samarytaninie
nie tylko przykład do naśladowania, ale i samo źródło
miłosierdzia -Jezusa Chrystusa, Pierworodnego każdego stworzenia. To dużo więcej niż ideał postępowania
- sam Pan żyjący w swoich uczniach uzdalnia ich do
okazywania miłosierdzia. Przechodzący Samaryta-
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nin na widok pobitego człowieka leżącego na ziemi
„wzruszył się głęboko”. To chyba jedno z najbardziej poruszających zdań Ewangelii, podsumowujące zresztą
całą historię zbawienia i oddające zasadniczą prawdę o
stosunku Boga do ludzi. Bóg, na widok ludzkiego zła w
jakiejkolwiek postaci -upodlenia, niegodziwości, okrucieństwa, uzależnienia - nie odczuwa ani obrzydzenia,
ani wrogości, ani obojętności, lecz tylko współczucie.
Porusza Go ludzkie cierpienie, ale też sprawia Mu ból
upadek człowieka, małoduszność, utrata piękna, do
jakiego został powołany. Współczucie Boga, Jego solidarność i utożsamienie z każdym grzesznikiem osiągną
swój szczyt na krzyżu. W tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa dokonuje się zarazem nowe
stworzenie: człowiek zostaje zbawiony, ocalony od zła,
zrodzony do nowego życia w Chrystusie.
Duch Święty, owoc męki, śmierci i zmartwychwstania
Pana, pozwala chrześcijaninowi patrzeć głębiej, dostrzegać w każdym kogoś, za kogo Chrystus zapłacił
własną krwią. Za Jego sprawą możemy, jak pisał papież
Benedykt: „patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczami, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa
(...). Patrzę oczyma Chrystusa i mogę dać drugiemu o
wiele więcej niż to, czego konieczność widać na zewnątrz: spojrzenie miłości, którego potrzebuje” (Deus
caritas est, 18).

Papieskie Intencje Modlitwy
– lipiec 2013
OGÓLNA: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych
chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.
MISYJNA: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi
przed posłańcami Ewangelii.

KALENDARZ LITURGICZNY

WTOREK, 9 lipca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 32,23-33; Mt 9,32-37

PONIEDZIAŁEK, 15 lipca 2013, wsp. Bonawentury, bpa
i doktora Kościoła
Słowo Boże: Wj 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
Początek XXIII. Międzynarodowej Pielgrzymki Pieszej z Suwałk do Ostrej Bramy
WTOREK, 16 lipca 2013, wsp. NMP z Góry Karmel
Słowo Boże: Wj 2,1-15; Mt 11,20-24
Pielgrzymi przybywają do Sejn; Eucharystia i obiad

ŚRODA, 10 lipca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 41,55-57.42,5-15; Mt 10,1-7

ŚRODA, 17 lipca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

CZWARTEK, 11 lipca 2013, Święto św. Benedykta, opata, Patrona Europy
Słowo Boże: Prz 2,1-9; Mt 19,27-29

CZWARTEK, 18 lipca 2013, wsp. bł. Szymona z Lipnicy
Słowo Boże: Wj 3,13-20; Mt 11,28-30

NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 7 lipca 2013
Słowo Boże: Iz 66,10-14; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20
PONIEDZIAŁEK, 8 lipca 2013, wsp. św. Jana z Dukli, prezb.
Słowo Boże: Rdz 28,10-22; Mt 9,18-26

PIĄTEK, 12 lipca 2013, wsp. św. Brunona z Kwerfurtu,
bpa i męcz., Patrona Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23
Modlitwa za walcz ących z uzależnieniami i za małżeństwa
rozbite
SOBOTA, 13 lipca 2013, wsp. św. Pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
Słowo Boże: Rdz 49,29-33.50,15-26; Mt 10,24-33
NIEDZIELA XV ZWYKŁA, 14 lipca 2013
Słowo Boże: Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37



PIĄTEK, 19 lipca 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Wj 11,10-12.14; Mt 12,1-8
SOBOTA, 20 lipca 2013, wsp. bł. Czesława, prezb.
Słowo Boże: Wj 12,37-42; Mt 12,14-21
Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Rajgrodu
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 21 lipca 2013
Słowo Boże: Rdz 18,1-10; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42
68. rocznica Obławy Augustowskiej. Msza św. w Gibach na
wzgórzu o godz. 12.00.
Ofiary do skarbon na fundusz zakonu kontemplacyjnego
Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Dlaczego mam wierzyć ?

W

Roku Wiary trzeba zadawać sobie to pytanie.
Umieć uzasadnić swoją wiarę dla siebie i dla innych. Znalazłem w internecie tekst Ojca Dominikanina
Jacka Salija na ten temat. Warto go przeczytać.
Przyszli do mnie rodzice ogromnie zaniepokojeni
tym, że ich dziecko, które nie chce chodzić do kościoła, wciąż powtarza pytanie, wobec którego oni są
bezradni: Dlaczego mam wierzyć? Sami są głęboko
wierzącymi katolikami. Modlitwa, myślenie wiarą
oraz kierowanie się w życiu słowem Bożym realnie
kształtują ich życie, a Pan Jezus jest dla nich kimś
naprawdę bliskim i bardzo kochanym – ale co powiedzieć dziecku, kiedy mówi, że ono tego zupełnie
nie czuje ani nie rozumie?
Na pytanie o wiarę trudno odpowiadać, udowadniając, że Pan Bóg istnieje. Nie tylko dlatego że przekonujące przeprowadzenie takiego dowodu przekracza zazwyczaj kompetencje rodziców i cierpliwość
dziecka. Zarówno rodzice, jak i dziecko intuicyjnie
wyczuwają, że dowód na istnienie Boga może co
najwyżej umocnić w religijnych przekonaniach kogoś
jednoznacznie wierzącego, nie przybliży jednak do
Boga kochającego, w nikim też nie rozbudzi miłości do Boga. Osobiście spróbowałbym wówczas na
pytanie odpowiedzieć pytaniem – i to takim, które
początkowo może wydawać się ucieczką od poważnej rozmowy. Zatem na pytanie: Dlaczego mam
wierzyć?, odpowiedziałbym: A dlaczego masz oddychać? Oddychać mogę głęboko lub płytko, nosem
lub ustami, powietrzem świeżym lub zadymionym,
ale oddychać muszę; przestanę oddychać dopiero
wtedy, kiedy umrę.
Dość podobnie jest z wiarą. Zostaliśmy tak stworzeni,
że całkowity brak wiary jest dla nas czymś niemożliwym. Nie mówię teraz o wierze w sensie posiadania
przekonań, z których praktycznie niewiele wynika.
Bo w ten sposób – pozornie – można wierzyć w
Boga, w różne wzniosłe idee, na przykład w postęp,
w powszechne międzyludzkie braterstwo, w demokrację itp. Jeśli ta lub inna moja wiara nie wyraża się w
realnych postawach i działaniach, jest ona tylko wiarą
pozorną, a ja sam mogę w ogóle nie zdawać sobie
sprawy z tego, w kogo lub w co naprawdę wierzę.
Jednak w coś lub w kogoś wierzę na pewno. Pismo
Święte na różne sposoby poucza i przypomina, że
jeżeli porzucamy wiarę w Boga prawdziwego, stajemy się wyznawcami i czcicielami takich lub innych
Nr 111/2013

bożków. Wierzyć to znaczy bowiem rozpoznać kogoś
lub coś jako wartość najwyższą, która jest godna
bezwarunkowej czci i dla której gotowi jesteśmy
rezygnować z innych.
Zazwyczaj na swoich bożków, w których najwyższe znaczenie człowiek uwierzy i których staje się
niewolnikiem, wybieramy jakieś wartości skądinąd
pozytywne. Pieniądze i dostatek, przyjemności i
wygoda, robienie kariery, sprawowanie władzy czy
dobra opinia u ludzi – same w sobie są dobre, a
w pragnieniu ich osiągnięcia i posiadania nie ma
nic nagannego. Nieszczęściem jest dopiero to, że
człowiek którąś z tych wartości uznaje za wartość
najwyższą – i zaczyna się w jej służbie dopuszczać
czynów niegodziwych. Bałwochwalstwo zaczyna
się wówczas, kiedy któraś z tych wartości staje się
bożkiem, ważniejszym niż zasady sprawiedliwości,
a nawet niż rodzone dzieci.
Owszem, możemy uwierzyć również w bożków bezwartościowych – w rzekomo najwyższą wartość alkoholu, narkotyków czy rozpusty. Możemy uwierzyć
nawet w bożków kompletnie bezwartościowych
– możemy fałszywie uwierzyć w ostateczny bezsens
naszego życia i zacząć kłaniać się temu ohydnemu
bożkowi, któremu na imię rozpacz. Tak czy inaczej,
nie da się być człowiekiem i nie wierzyć w nic ani w nikogo. Podobnie jak nie da się żyć bez oddychania.
Dość więc mylące jest utrwalone w naszym języku dzielenie ludzi na wierzących i niewierzących, w
domyśle – wierzących lub niewierzących w Boga.
Nie wszyscy, którzy uważają się i są uważani za
wierzących w Boga, wierzą w Niego naprawdę, tzn.
naprawdę zawierzają Mu (lub przynajmniej pragną
zawierzać) całych siebie i w tej perspektywie starają
się układać wszystkie swoje sprawy. Z drugiej strony:
Nie wszyscy, którzy uważają się i są uważani za niewierzących, naprawdę w Niego nie wierzą. Zapewne
wiele racji miał św. Augustyn, kiedy twierdził, że Pan
Bóg ma wrogów wśród tych, którzy uchodzą za Jego
przyjaciół, ale też ma przyjaciół wśród tych, którzy
uchodzą za Jego wrogów. On jeden zna do końca
serca każdego z nas.
Zauważmy, że nawet buntując się przeciwko Panu
Bogu, człowiek intuicyjnie rozumie, że jedynie wiara
w Niego jest wiarą autentyczną. Przecież pytanie:
„Dlaczego mam wierzyć?”– chyba dla wszystkich bez
wyjątku znaczy: „Dlaczego mam wierzyć w Boga?”.



W OCZEKIWANIU NA JASNO

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

„O Pani Jasnogórska! Bądź zawsze z nami! Która perły ma
który w nic nie wier

O

Czas letniego wypoczynku
Ta prośba jest zawsze aktualna, tak jak
zawsze dają do myślenia obie te postacie:
Maria i Marta - i to, co Chrystus do nich i o
nich powiedział. W szczególny jednak sposób,
pragnę tę prośbę wypowiedzieć z myślą o
tych wszystkich, którzy teraz, w ciągu lata
(podczas wakacji), korzystają z wypoczynku
w różnych miejscach Italii, a także innych
krajów. Wypoczynek oznacza odejście od zajęć powszednich, oderwanie się od zwyczajnych trudów dnia, tygodnia i roku. Odejście
i oderwanie od tego wszystkiego, co można
wyrazić symbolem „Marta”. Chodzi o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię,
aby nie był tylko pustką. Wtedy nie będzie
naprawdę wypoczynkiem.
Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli - i owszem - spotkanie
z przyrodą, z górami, morzem, lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu z przyrodą
odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie,
ale to jeszcze nie wszystko, co można powiedzieć o odpoczynku. Trzeba, żeby został
on wypełniony nową treścią - ową treścią,
jaka wyraża się w symbolu „Maria”. „Maria”
oznacza spotkanie z Chrystusem, spotkanie
z Bogiem. Oznacza otwarcie wewnętrznego
wzroku duszy na Jego obecność w świecie,
otwarcie wewnętrznego słuchu na Słowo
Jego Prawdy.
Życzę wszystkim takiego odpoczynku.
W szczególny sposób odpoczynku takiego
życzę młodzieży: chłopcom i dziewczętom,
którzy wolni od zajęć szkolnych czy uczelnianych - wędrują w tym czasie, poznają świat i
ludzi, skupiają się na koloniach czy obozach
letnich. Przeżywają szczególnie intensywnie
piękno świata oraz swoją własną młodość.
Wiem, że nie brak pośród nich takich, dla których ten czas letniego odpoczynku jest równocześnie czasem szczególnego spotkania z
Panem w braterskiej wspólnocie rówieśników.
Jakże cenne, jakże bardzo cenne są właśnie
takie wakacje!
wybrał E. Klimaniec



d zarania dziejów chrześcijańska Polska czuła
Matkę Boską wznosząc na Jej cześć kościoły i
układając pieśni. Ośrodkiem kultu maryjnego stała
się Jasna Góra. Jej początki sięgają czasów, kiedy
chrześcijaństwo było już w Polsce ugruntowane, a
kult Błogosławionej Dziewicy w pewnym stopniu
ukształtowany.
Od chwili swego przybycia w cudownym obrazie,
Matka Boża z Częstochowy zaczęła działać niezwykle.
Liczne cuda sprawiły, że na Jasną Górę pielgrzymowali ludzie ze wszystkich warstw społecznych, z różnych
stron Polski i spoza jej granic, ofiarowując swej Pani
bardzo cenne wota. Wszyscy widzieli w Niej swoją
Matkę i Władczynię czuwającą nad losem Kościoła
i losami narodu.
Matka Boża Częstochowska była ze swym polskim
ludem na wszystkich trudnych szlakach jego życia.
Do Niej modlili się i opiewali Ją w swej twórczości
polscy pisarze i poeci: Mickiewicz, Krasiński, Norwid,
Słowacki.
8 września 1946 roku Episkopat Polski z prymasem
kardynałem Hlondem i wielką rzeszą Polaków, dziękując Bogu za uratowanie Ojczyzny od zagłady, oddał
odradzającą się Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi,
a dziesięć lat później, 26 sierpnia 1956 roku, naród
odnowił śluby Jana Kazimierza.
Nowe formy maryjnego kultu wniósł do naszej kultury religijnej Prymas Tysiąclecia. On rozpoczął Wielką

ÓSMY MIESIĄC NOWENNY PRZED SPOTKANIE

O wierność Jezus

Intencja ogólna: Módlmy się w intencji Kościoła Ełckieg
towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzeni
Intencja miesiąca: Módlmy się o wierność Jezusowi i Je
się głosem Ewangelii.

Modlitwa miesiąca: Jasnogórska Pani, Maryjo D
nasz Pan, Jezus Chrystus jest prawdziwym Bog
wyznajemy wiarę w jeden, święty, powszechny i
nocie parafialnej. Razem z Tobą, Maryjo, wołam
Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa w III t
Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.
SIEWCA

OGÓRSKI ŚWIĘTY WIZERUNEK

asz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki,
rzy”.
Jan Lechoń

Nowennę przed milenium Chrztu Polski, a następnie
oddał naród w niewolę Maryi za wolność Kościoła.
Potem w 1966 roku odbyła się peregrynacja kopii
cudownego obrazu po całym kraju. Nasza parafia
gościła również ukochaną Jasnogórską Matkę i Królową. Przygotowania do Jasnogórskiego Jubileuszu
600-lecia rozpoczęły się w 1976 roku. Wielkie dzieło
odnowy pobożności maryjnej miała przygotować
przede wszystkim modlitwa. W sześć lat później w
1982 roku Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił do
nas: „ Ja, syn polskiej ziemi, od pierwszych dni tego
jubileuszowego roku, pragnę wspólnie z wami upaść
do stóp Jasnogórskiej Pani, by dziękować za Jej obecność w dziejach naszego Narodu. Od sześciu stuleci
Jej Wizerunek trwa wśród nas, jakby znak szczególnego przymierza z Chrystusem, które zawarliśmy w
Sercu Jego Matki ”. Przypomniał również czas, kiedy Jasnogórska Pani była „ uwięziona” na szlakach
nawiedzenia, choć nawiedzenie trwało nadal. Nie
przybywał do parafii obraz, ale puste ramy. Wierzyliśmy, że nie może być nieobecna w dniu, w którym
miała do nas przybyć. Poprzez te puste ramy przeżywaliśmy Jej obecność tak samo, a może boleśniej
i głębiej. Wierzyliśmy, że jej droga do nas nie może
być zamknięta. Byłaś z nami, a myśmy ponawiali raz
jeszcze Przymierze z Tobą, powtarzając z przejęciem
słowa zawierzenia Ojca Świętego Jana Pawła II:„ Totus
Tuus” – bez reszty Twój! My wszyscy, nasza parafia i
cała Polska! - Irena -

EM ZE ŚWIĘTYM WIZERUNKIEM NAWIEDZENIA

sowi i Jego Matce

go, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego
ia Matki Bożej Jasnogórskiej w znaku Jej Obrazu.
ego Matce, abyśmy w cywilizacyjnym zgiełku kierowali

Dziewico, wierzymy i wyznajemy, że Twój Syn a
giem i prawdziwym Człowiekiem. Matko nasza,
i apostolski Kościół pielgrzymujący w tej wspólmy do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary”!
tajemnicy światła Różańca Świętego: Głoszenie
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Idziemy do Matki

J

asna Góra to dla ludu polskiego nie tylko przybytek wiary, widomy znak przynależności narodu
do Kościoła katolickiego. To coś więcej jeszcze:
symbol triumfu, klęsk, nadziei.
Słusznie pisał Sienkiewicz w szkicu o ks. Kordeckim:
„ Szwedzi nie znali polskiego narodu. Dla nich Częstochowa była tylko lichą twierdzą. Kordecki, który
znał ten naród, wiedział, że to ciało tego odrętwiałego olbrzyma można siec i szarpać jak się podoba,
ale jest jedno miejsce, w które nie wolno go ukłuć
bezkarnie, bo zawyje z bólu i zerwie się do okropnej
walki – a miejsce to zwie się Jasna Góra”.
Niejeden huragan przeszedł nad murami jasnogórskiego kościoła, niejeden piorun ognisty bił w jego
wysmukłą wieżę, a kościół lśnił coraz bardziej, jakby
wszystko światło słoneczne w siebie zebrał.
Częstochowa od dawna straciła walor obronnej
twierdzy, ale nie straciła nigdy swej mocy, bo ta
moc nie w bastionach ani fosach i wałach, tylko
w sercach ludzkich, tam, gdzie szturmy orężne ni
przemoc dostępu nie mają.
I idą rokrocznie na Jasną Górę tysiące, dziesiątki
tysięcy pątników, którzy z uczuciami radości, podziwu, ulgi serdecznej, głębokiej wiary, składają przed
cudownym obrazem wszystkie prośby i tęsknoty…
Kult Matki Zbawiciela trwa już od zarania dziejów.
Już pierwszy głos naszej poezji był korną i rzewną
modlitwą do Boskiej Orędowniczki: Bogurodzico
Dziewico, Bogiem sławna Maryjo!
Wszystkie skołatane serca polskie widziały Ją zawsze
nie tylko Królową Niebios, Panią Jasnogórską, ale
przede wszystkim – Łaskawą Pośredniczkę między
wiernym ludem, a tronem Zbawiciela. Do Niej zanosili modły poeci tułacze: „ Panno Święta, co Jasnej
bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie (…).
Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem.
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono…” Tak
pisał Mickiewicz. Wtórował mu Słowacki w przepięknych strofach „ Beniowskiego”, gdzie cudowne
obrazy Matki Boskiej, czczone na ziemiach polskich,
długą i bolesną wywodzą skargę na krzywdy i cierpienia ludu swojego. A jeszcze wzniosły „Psalm dobrej woli”, gdzie Bogurodzica błaga swego Syna za
naród uciśniony: „ Śród Serafów grona, oto u Tronu
Twego rozklęczona, a na Jej skroniach lśni polska
korona! A tak Ją sławią dziś: Idę z pątnikami… z
pieśnią dzwonną, co w piersiach żyje nieśmiertelna.
Do Ciebie Częstochowska, Jasnogórska, Zielona. I
wołam u stóp Twoich: O Salve Regina. Orędowniczko nasza, Matko Boga- Syna…”
Od 1957 roku Królowa Polski staje się pątniczką
po drogach naszej Ojczyzny. Za Twoją wędrówkę w
Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia po raz czwarty
w październiku b.r. do naszej parafii dziękujemy Ci,
najświętsza Matko!
- Irena -



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:
23/06/2013 Hanna Poszwa
30/06/2013 Daria Miszkiel, Iga Czeszkiewicz, Patrycja
Paszkiewicz, Mariusz Radzewicz, Jakub Sewastynowicz, Józef Fidrych, Robert Wojna

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Mariusz Wałukanis, kawaler, Sejny, Parafia tut.
i Anna Nesterowicz, panna, Kętrzyn, Parafia św.
Katarzyny.
2/ Paweł Milewski, kawaler, Łumbie, Parafia tutejsza
i Marzena Izbicka, panna, Piertanie, Parafia Wigry.
3/ Paweł Godlewski, kawaler, Suwałki, Parafia Św.
Ap. Piotra i Pawła i
Magdalena Prolejko, panna, Giby, Parafia św.
Anny.
4/ Karol Gołaszewski kawaler, Wyszków, Parafia
Świętej Rodziny i Marta Krzywicka, panna, Stabieńszczyzna, Parafia tutejsza.
5/ Andrzej Kubrak, kawaler, Kielczany, Parafia tutejsza i Katarzyna Krzywicka, panna, Głęboki Rów,
Parafia Kaletnik.

Sakrament małżeństwa:
22/06/2013
Jolanta Miszkiel i Cezary Fidrych
Agnieszka Borowska i Cezary Hołubowicz
29/06/2013
Joanna Tomal i Kamil Gerwel

Odeszli do wieczności:
UWitold Buchowski, Sejny (l. 66) zm. 16/06/2013
UJózefa Jabłońska, Sejny (l. 94) zm. 17/06/2013

Ofiarodawcy na remont

Korzenieccy Stanisław Alina,Sejny, Zawadzkiego
Butkiewicz Henryk Halina,Sejny, Emilii Plater
Majewscy Rajmund Halina,Sejny, 1 Maja
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, Woj. Polskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Dzimitko Czesław,Sztabinki
Czarneccy Józef Janina,Sztabinki
Ludorf Jarosław Bożena,Sejny, Konopnickiej
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja
Zdancewicz Wacław Leokadia,Sejny, Woj. Polskiego
Okulanis Grzegorz,Sejny, Zawadzkiego
Sojka Jan Danuta,Sejny, Krzywa
Miszkiel Piotr Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Anonimowo,
Kosińscy Edmund Krystyna,Sejny, Łąkowa
Staniewicz Robert Agata,
Gibas Marian Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Klucznik Jan,Sejny, Zawadzkiego
Koneszko Czesław Henryka,Sejny, Emilii Plater
Nieszczerzewska Anna,Sejny, Konarskiego
Gryguć Józef Jadwiga,Babańce
Wyżlańscy Józef Lilia,Sejny, Zawadzkiego
Ogórkis Józef Alina,Sejny, Wojska Polskiego
Palanis Jerzy Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Chowaniec Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Delnicka Janina,Sejny, Emilii Plater
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka
(cd - na stronie 11)

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego, remont okien w Bazylice
i wymianę okien w klasztorze. Ofiarodawcy,
którzy złożyli ofiary w 2013 roku jak dotąd na
sumę 55 630 zł.:
Margiewicz Antoni Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Polens Czesław Maria,Zaleskie
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Klucznik Barbara,Sejny, Zawadzkiego



SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

D

ziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje staną się okazją do pogłębienia wiary
przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam
Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Rozbudzajmy w sobie tęsknotę za
spotkaniem z Chrystusem - żywym i prawdziwym - poprzez uczestniczenie w niedzielnej Mszy Świętej,
która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Znajdźmy czas na modlitwę, rozmyślanie
- pomocą będzie dobra lektura duchowa: Pismo Święte, dobra książka, gazeta katolicka. Dbając o ciało,
zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wiara, nadzieja i miłość ciągle się pogłębiała
i umacniała!
ie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących
na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy
się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
czasie wakacyjnych wędrówek odwiedzamy kościoły, często piekne, zabytkowe, tak jak i nasza
świątynia. Dbajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i
należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy
i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
e wtorek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię
szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (w dzisiejszym
Izraelu) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań
przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w
historię i duchowe oblicze Kościoła. W tym gronie znajduje się Święta Teresa Wielka, Święta Teresa od
Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski.
(cd – na stronie 11)
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
● 8 VII – Święty Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem,
Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania;
● 11 VII - Święty Benedykt (480-547), opat, patron Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów
przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury.
Z tej racji papież Paweł VI w 1964 roku obwołał Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora
et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski
benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim
Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek.
● 12 VII – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich
Słowian zachodnich. Patron Diecezji Ełckiej. Czczony szczególnie w Giżyckim sanktuarium.
● 13 VII – Święty Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Święty Benedykt
(†1033-1037), dwaj pustelnicy żyjący na terenie dzisiejszych Węgier; praktykowali niezwykle surową
ascezę, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego;
● 15 VII – Święty Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza;
● 20 VII – Błogosławiony Czesław (ok. 1180-ok. 1242), prezbiter, duchowy syn Świętego Dominika, od
którego przyjął habit dominikański.

Msze św. w Bazylice Sejneńskiej:
w niedziele i święta – 7:00, 8:30, 10:00, 11:30,
13:00 (w jęz. lit.), 17:30;
w dni powszednie – 6:30, 8:00, 17:30.
Krasnowo w niedzielę o godz. 13.00; (nie ma w lipcu i
sierpniu); Żegary – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
Nr 111/2013

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00 (kancelaria mieści się w salce katech. przy wejściu do zakrystii)
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
w pilnych sprawach tel. 87 5163090



Intencje mszalne 07-21.07.2013
NIEDZIELA, 7 lipca 2013
07:00 +Edmund Koronkiewicz i jego rodzice
08:30 +Antonina +Józef Rybczyńscy
10:00 +Józef Szyryński (36 rocz.) +Zofia +rodzice i rodzeństwo
11:30 +Stanisław Łepkowski i jego rodzice
13:00 LT: +Edward Żukowski (10 mc)
17:30 +Józef Polanis (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 8 lipca 2013
06:30 +Marta Woźniak (1mc)
08:00 +Wiktoria (58 rocz.) +Wincenty +Jan z rodz. Dąbrowskich
08:00 +Edward Grycel (6mc)
17:30 +Dominik (23 rocz.) +Anna (17 rocz.)Trzeciak +Józef (25 rocz.) +Władysława (4 rocz.) Czernialis
17:30 +Jan +Józefa Czokajło +Jadwiga +Anna
+Bolesław
WTOREK, 9 lipca 2013
06:30 + Weronika Okulanis
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla
Haliny Kukolskiej i dla rodziny
08:00 +Józef Korzeniecki
17:30 +Weronika +Alfons Krakowscy
17:30 +Józef +Ludwik +Waleria
ŚRODA, 10 lipca 2013
06:30 +Józef +Wiktoria +Czesława z rodz. Sankowskich
08:00 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
i Koło RM z naszej parafii
08:00 +Eugenia Koncewicz (2mc)
17:30 +Albin Misiukanis (6mc)
17:30 +Józef +Grażyna +Wiesław i z rodz. Wowaków
CZWARTEK, 11 lipca 2013
06:30 +Anna +Józef Stawińscy
08:00 +Biruta Urbańska (5mc)
08:00 +Anna Wołyniec (4 rocz.)
17:30 +Jadwiga +Romuald Waluś
17:30 +Modesta (20 rocz.) i z rodz. Masalów i Łabanowskich
PIĄTEK, 12 lipca 2013
06:30 +Marian Staśkiel (4 rocz.)
08:00 +Weronika (25 rocz.) +Stanisław (26 rocz.)
Buchowscy
08:00 +Antoni +Andrzej +Emilia Kamińscy
17:30 +Ryszard Maksimowicz (3mc)
17:30 +Wiesław Okulanis (10 rocz.)
SOBOTA, 13 lipca 2013
06:30 +Bronisław Ludorf (43 rocz.)
08:00 +Grzegorz Luto
08:00 +Adolf Jarzębowicz (4mc)
08:30 LT +Benedykt Buraczewski (1 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Zofii Sojka w 80
rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Aleksandra Rapczyńska (25 rocz.)
NIEDZIELA, 14 lipca 2013
07:00 +Józef Misiukanis (8 rocz.)
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08:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Bożeny
Raglis w 39 rocz. urodz. i dla rodziny
10:00 +Maria +Eligiusz Pawlukanis i ich rodzice
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Piotr Kosa (3 rocz.) i z rodz. Łatwis
17:30 +Wacław Wróblewski i jego rodzice
PONIEDZIAŁEK, 15 lipca 2013
06:30 +Zofia Plewińska (3mc) +Stefan
08:00 +Wacław Tuczyn +Antonina +Michał Kubrak
08:00 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
17:30 +Franciszek Miszkiel (10mc)
17:30 +Leokadia Kaufman (8mc)
WTOREK, 16 lipca 2013
06:30 +Aniela Sienkiewicz (2mc)
08:00 +Stefania +Franciszek Korzenieccy
08:00 +Stanisława +Franciszek +Malwina z rodz. Palewiczów i Jakubowskich
17:30 O błog. Boże w rodzinie
17:30 +Józefa Janczulewicz (11 rocz.)
ŚRODA, 17 lipca 2013
06:30 +Zofia (9 rocz.) +Feliks Majewscy +Janina Milewska (2 rocz.)
08:00 +Agnieszka Staśkielunas (2 rocz.)
08:00 +Stefania Korzeniecka i zm. z rodziny
17:30 +Remigiusz Faszczewski (3 rocz.)
17:30 +Wincenty +Zofia Szlaużys
CZWARTEK, 18 lipca 2013
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Czesława Dudanowicza
08:00 +Leokadia +Romuald Pawełek
08:00 +Anna +Bolesław Andrukanis i ich rodzice
17:30 +Sabina Miszkiel (3mc)
17:30 +Wacław +Stefania Ordowscy
PIĄTEK, 19 lipca 2013
06:30 +Czesława Ciesińska
08:00 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz
+Jerzy Budowicz
08:00 +Sławomir Korzeniecki i jego dziadkowie
17:30 +Jarosław +Weronika +Danuta +Wincenty
17:30 +Czesław Wysocki (13 rocz.) +Zofia +Henryk
SOBOTA, 20 lipca 2013
06:30 +Czesława i z rodz. Bielaków i Maksimowiczów
08:00 +Czesław Dziemido, jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Czesława +Mieczysław Goncerzewicz
17:30 +Romuald Markiewicz +Stefania +Stefan +Wincenty Polakowscy
19:00 O trwanie w abstynencji dla Grypy AA„TUR”w 17
rocz. powstania i AL-ANON„PRZYSTAŃ”w 15 rocz.
powstania
NIEDZIELA, 21 lipca 2013
07:00 +Czesław +Czesława Tarasiewicz +Anna +Maria
Ponganis i zm. z tych rodzin
08:30 +Czesław Matulewicz
10:00 +Daniel Lewkowicz +Zofia Rutkowska
11:30 +Konstanty Boraczewski
SIEWCA

13:00 LT: +Jan Bałulis
17:30 Dziękczynna za dar życia Mateusza Miszkiela w 6
rocz. śmierci

godnie, bo pielgrzym to Boży wędrowiec idący
do świętego miejsca ze szczgólnymi intencjami,
z modlitwą i umartwieniem. Oni też poniosą do
Matki Bożej w Ostrej Bramie nasze intencje.
iesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie miała
w tym roku szczególny charakter. Pielgrzymi
pójdą zaprosić Maryję do naszej diecezji i do każdej parafii. Przygotowują się również pielgrzymi z
naszej Parafii. Zachęcamy do uczestnictwa. Spotkanie pielgrzymkowe będzie w niedzielę, 23 lipca
po wieczornej Mszy św. Nasza grupa sejneńska
dołączy do grupy z Augustowa.

P
Ofiarodawcy na remont cd.
Poźniak Czesław Grażyna,Kolonia Sejny
Lewończyk Dariusz Teresa,Sejny, Łąkowa
Pileccy Stefan Zuzanna,Degucie
Stachurska Krystyna Elżbieta,Sejny, Emilii Plater
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza
Domel Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Niewulis Józef,Łumbie
Jarzębowicz Fabian K. Z.,Gryszkańce
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki
Karłowicz Józef Marianna,Sejny, Konarskiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Sewastynowicz Franciszek Lucyna,Sejny, Konarskiego
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna
Dochód Andrzej Dorota,Sejny, Świerczewskiego
Wojciechowscy Anna Marek,Romanowce
Żeladonis Łukasz,Olszanka
Miszkiel Czesław Regina,Sejny, Konarskiego
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Prolejko Grzegorz Lucyna,Giby
Puchłowscy Robert Aneta,Suwałki, Emilii Plater

Pielgrzymi w drodze do Ostrej Bramy odpoczywają
w cieniu sejneńskiej Bazyliki 2012 r.

Ogłoszenia

duszpasterskie (cd)

W

akacje to czas pielgrzymek pieszych: z Suwałk
do Ostrej Bramy - wyruszy 15 lipca i na Jasną
Górę - wyruszy 26 lipca. Pielgrzymi idący z Suwałk
do Ostrej Bramy zatrzymają się w naszym Sanktuarium 16 lipca (wtorek) na Eucharystię a potem
podejmiemy ich obiadem. Będzie jak zawsze około
tysiąca pielgrzymów. Proszę naszych Parafian o pomoc w przyjęciu pielgrzymów: chcemy wszystkich
podjąć smacznym dobrym i treściwym bigosem,
który będzie przygotowywany w stołówce Szkoły
Rolniczej. Potrzebujemy kapusty, marchwi, warzyw, trochę mięsa, kiełbasy. Liczymy na pomoc
naszych rolników. Potrzeba też pieczonego ciasta,
prostego, bez kremów, ale może z owocami, na
pewno gospodynie postarają się takie przygotować. Kilkanaście blach ciasta zaspokoi potrzeby
pielgrzymów. Panie i panów proszę o pomoc w
obsłużeniu pielgrzymów. Kilkanaście osób będzie
potrzebnych już w sam dzień - zgłaszamy się do
stołówki Szkoły Rolniczej. Przyjmijmy pielgrzymów
Nr 111/2013

Fot.: Karol Ejdulis
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Z ŻYCIA PARAFII
NASZE ORGANY MAJĄ NOWY NAPĘD: silniki i
dmuchawy

W

naszej Bazylice wiele mamy cudownych i cennych zabytków, a z pewnością do nich należą nasze 36cio głosowe organy. Mamy również małe 6-cio głosowe organy znajdujące się w bocznej północnej
nawie naszej świątyni. Konieczna już była wymiana starego napędu organów, ostatnio bardzo awaryjnego i
dość głośnego. W ramach projektu zatytułowanego „Centrum doskonalenia wykonawców muzyki sakralnej
dla rozwoju”, z pieniędzy pochodzących częściowo z Ministerstwa, jak i naszego wkładu własnego Parafii
mogliśmy wymienić stary napęd na nowy: dwa silniki i dwie dmuchawy. Koszt tej inwestycji to 25 tys. zł.
Demontaż starego i montaż nowego napędu dokonała Firma Pana Krzysztofa Grygowicza z Janówka k/
Warszawy. Nie było to zadanie proste z uwagi na niemałą trudność w przetransportowaniu elementów na
chór. Zarówno waga (150 kg) jak i gabaryty urządzeń wymagały sposobu, ale panowie poradzili sobie.

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