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Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Zauważyliśmy już, że pierwsza wspólnota 
chrześcijańska, która zbiera na piśmie do-
świadczenie świadków wydarzenia Jezusa 
Chrystusa, ze zdumieniem dostrzega odręb-
ność Jezusa od innych ludzi. Przyjęcie za punkt 
wyjścia epilogu owego wydarzenia, to znaczy 
rozpoczęcie od śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa z Nazaretu, oznacza przebycie wstecz 
drogi obejmującej etapy, które świadczą o jej 
wyjątkowości: chrzest w Jordanie, poczęcie w 
łonie Maryi, odwieczna preegzystencja Syna 
Bożego, sięgająca poza początek czasu. Są to 
różne prologi, które stanowią dla redaktorów 
Ewangelii retrospektywną oprawę ich dzieł.
   Faktem jest, że doświadczenie przeżywane 

 Nowe oblicze Boga 
w doświadczeniu spotkania 

z Jezusem

przez uczniów Jezusa w czasie Jego publicz-
nego życia i działania przed wydarzeniami 
paschalnymi, było doświadczeniem spotkania 
z człowiekiem wyjątkowym. Owa wyjątko-
wość wynikała właśnie z Jego pełnego i do-
skonałego człowieczeństwa, które stopniowo 
odsłaniało zaskakującą, zdumiewającą tożsa-
mość. Chociaż dopiero wstrząsający przełom 
paschalny otworzył nowy scenariusz dla doj-
rzałej i pełnej wiary. Uzdolniła ona Apostołów, 
dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymali, 
do podjęcia odważnego głoszenia orędzia. W 
ich umysłach i sercach trwale odcisnęło się 
oblicze tego Człowieka, który ich traktował jak 
prawdziwych przyjaciół (J 15,13-15). Dlatego 
oni, wierząc w Chrystusa Zmartwychwstałe-
go, zaczęli głosić Go jako Ukrzyżowanego, 
odtwarzając Jego historię, wpisaną w zwykłą, 
a jednak wyjątkową codzienność.

Jaką rolę w Twoim życiu pełni 
Bóg - świadectwo

Wszystkim. Czasem rozpieszczającym mnie Ta-
tusiem (moje nawet najbardziej niedorzeczne 
modlitwy były wysłuchane: np. szłam plażą, 
chciałam znaleźć bursztynek, bo umyśliłam sobie, 
że dam go w prezencie pewnemu chłopakowi, 
na którym mi wówczas bardzo zależało. Szuka-
łam go sama, ale poniewaz mam sporą wadę 
wzroku, więc mogłabym się przewrócić o worek 
z bursztynem, a poszłabym dalej. Modliłam się 
gorliwie o tę zachciankę, choć nie było wielkiej 
szansy, bo musiałam wracać (byłam z rodzicami 
i byliśmy kilka metrów od zejścia z plaży). Nagle 
podeszła do mnie jakaś osoba, wzięła moją dłoń, 
położyła coś na niej i zamknęła mi ją. Po chwili 
odważyłam sie spojrzeć - otrzymałam bursztyn. 
Byłam tak zszokowana, że nawet nie widziałam, 
kto to był - człowiek, czy anioł, kobieta czy męż-
czyzna - rodzice też jakoś nie zauważyli, choć 
widzieli scenę. Zbaraniałam do tego stopnia, że 
nawet nie podziękowałam, nie odwróciłam się 
żeby zobaczyć, czy ten ktoś odszedł czy zniknął. 
Plaża była pusta (Wielkanoc, pierwsze święto), w 
zasiegu wzroku były 2-3 osoby...
Ostatnio Tata zaczął mnie wychowywać (naj-
wyższa pora), więc już mnie tak strasznie nie 

rozpieszcza. Ale i ja przestałam Go traktować jak 
maszynkę do spełniania życzeń. Jest dla mnie 
Kimś więcej. Kocham Go tylko dlatego, że nie 
mogę nie odpowiedziec na Jego miłość. Naj-
bardziej boli mnie to, że nie mogę kochać Go 
tak bardzo, jak On mnie kocha; chciałabym Go 
kochać mocniej niż On kocha mnie (może to już 
pycha? Wiem, że to niemożliwe, z tą miłością jest 
jak ze światłem księzyca - mogę dac tylko tyle, ile 
otrzymałam, bo On jest Dawcą miłości).
Kim jeszcze? Najwiekszą miłością mojego życia 
(spoko, nie jestem zakonnicą, mam chłopaka, 
zamierzamy się pobrać, ale i tak staram się, żeby 
to Bóg był na pierwszym miejscu, bo inaczej jest 
kiepsko). Nie umiem bez Niego żyć. Nie chcę. 
On m,nie napełnia pokojem, ufnością, radością, 
miłością, On zaspokaja wszystkie moje potrzeby, 
troszczy się o mnie... Nie umiem tego wyrazić...
Jasne, nie zawsze bywa tak kolorowo. Przecież 
powiedziałam, ze mnie wychowuje, bo jestem 
trochę rozpieszczona przez jego łaskę... Nie za-
wsze czuję Jego obecność.Nie zawsze jest mi 
lekko. Ale wtedy łączę moje malutkie krzyżyki z 
cierpieniami Chrystusa - jest mi łatwiej, a moja 
ofiara do czegos się przydaje.
Nie napisałam wszystkiego. Nie umiem bowiem 
tego wyrazić. Mogę świadczyć życiem, też nie 
zawsze mi to wychodzi, ale czyny nie wydają się 
tak egzaltowane jak słowa. Ten, kto nie doświad-
czył tak intensywnej Bożej miłości, nie zrozumie 
tego...  - Iza -
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MOC SŁOWA
Niedziela XVIII Zwykła w Ciągu Roku  
           - 4 sierpnia 2013

Łk 12,13-21

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 

mną spadkiem». Lecz On mu odpowiedział: «Czło-
wieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą 
nad wami?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i 
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś 
opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od 
jego mienia». I opowiedział im przypowieść:  «Pew-
nemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. I rozważał sam w sobie: „Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak 
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe 
i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem 
sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata 
złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg 
rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażąda-
ją twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie 
to, coś przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto 
skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed 
Bogiem».
Refleksja niedzielna:

Strzeżcie się wszelkiej chciwości” - te słowa mogą 
nas prowadzić przez dzisiejsze czytania. Różne 

są rodzaje chciwości. Możemy w nieuporządkowa-
ny sposób pożądać dóbr materialnych, podążać za 
aktualną modą, najnowszymi trendami i nowinkami 
technicznymi. Możemy też wciąż poszukiwać nowych 
wrażeń. Poświęcić życie na egzotyczne wyprawy, kolek-
cjonowanie pamiątek i fotografii. Jest też inny rodzaj 
chciwości, ujawniający się w relacjach z drugim czło-
wiekiem. Zachłanność, w której próbujemy całkowicie 
podporządkować sobie kogoś, kto nigdy nie powinien 
być naszą własnością.
W każdym rodzaju chciwości ujawnia się pycha i roz-
minięcie się z realiami egzystencji. Przecież od urodze-
nia jesteśmy zależni, potrzebujący opieki, bezbronni i 
bezradni. Żyjemy dlatego, że ktoś zdecydował się nas 
przyjąć, poświęcić nam swój czas, nasi rodzice musieli 
zdobyć się na wiele wyrzeczeń.
Jesteśmy w rękach Boga. To On powołuje nas do ist-
nienia, stwarza świat, który możemy zamieszkiwać, 
podtrzymuje nasze życie i karmi nas swoim własnym 
Ciałem. Stawia przed nami bardzo ważne i odpowie-
dzialne zadania. Jesteśmy gospodarzami Bożego świa-
ta, zarządzamy nim. Mamy dbać o sprawiedliwe wyko-
rzystanie otrzymanych darów. Często trudno jest temu 
podołać. Aby wywiązać się z zadania, które Bóg nam 

powierzył, i dobrze urządzić stworzony przez Niego 
świat, potrzebujemy patrzeć w górę, „gdzie przebywa 
Chrystus”. Im bardziej nasze życie będzie przeniknię-
te Ewangelią, tym świat, wokół nas będzie się stawał 
lepszy.

Niedziela XIX Zwykła w Ciągu Roku
   – 11 sierpnia 2013
 Łk 12,35-40

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. 

A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz ot-
worzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi 
słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy 
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: przepasze 
się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie 
im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 
przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to 
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której 
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać 
się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o 
godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie».
Refleksja niedzielna:

Wiara jest często krytykowana jako postawa nie-
racjonalna, traktowana jak zabobon i przeży-

tek. Wobec wielkich możliwości technicznych, wiedzy 
o prawach rządzących światem, może wydawać się 
bezużyteczna. Wiele osób uważa, że czas zamienić 
kościoły na galerie i restauracje, aby lepiej służyły na-
szym potrzebom. 
A przecież istnieją dobra, których się spodziewamy, choć 
ich nie widzimy. Świat jest pełen tajemnic, nieodłącz-
nych od ludzkiego życia. Do nich właśnie doprowadza 
wiara. Najbardziej ludzkie wzruszenia, tęsknoty i rado-
ści nie rodzą się w kontakcie z tym, co można policzyć i 
zmierzyć. Jak bowiem zmierzyć miłość rodziców, którzy 
oddali nam swoje życie? Jak zmierzyć i opisać „zwy-
czajne” uczucie pary zakochanych? Tych codziennych 
tajemnic dotyka poezja, malarstwo czy muzyka. Właś-
nie w kontakcie ze sztuką możemy odkryć, jak bardzo 
racjonalna i wręcz niezbędna człowiekowi jest wiara. 
Im bardziej zanurzamy się w doświadczenie wiary, tym 
wspanialszych rzeczy możemy dokonać. Ukazują to 
dzieła sztuki, które odnoszą się do spraw najważniej-
szych dla człowieczeństwa.
Ukazuje to również historia życia ludzi. Izrael powstał z 
wiary w Bożą obietnicę. Człowiek wierzący jest w stanie 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 4 sierpnia 2013 
Słowo Boże: Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-11; Łk 12,13-21

PONIEDZIAŁEK, 5 sierpnia 2013, wsp. Rocznicy Po-
święcenia Rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej
Słowo Boże: Lb 11,4-15; Mt 14,13-21
WTOREK, 6 sierpnia 2013, Święto Przemienienia 
Pańskiego
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; Łk 9,28-36
ŚRODA, 7 sierpnia 2013, wsp. bł. Edmunda Boja-
nowskiego
Słowo Boże: Lb 13,1-2.25-14,26-35; Mt 15,21-28
CZWARTEK, 8 sierpnia 2013, wsp. św. Dominika
Słowo Boże: Lb 20,1-13; Mt 16,13-23
PIĄTEK, 9 sierpnia 2013, Święto św. Teresy Be-
nedykty od Krzyża (Edyty Stein) dz, m, Patronki 
Europy
Słowo Boże: Oz 2,16-22; Mt 25,1-13
Modlitwa za borykających się z problemami uzależ-
nień i za małżeństwa rozbite
SOBOTA, 10 sierpnia 2013, Święto św. Wawrzyńca 
diakona, męcz
Słowo Boże: 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26
Pielgrzymka w intencji trzeźwości do Studzienicznej

NIEDZIELA XIX ZWYKŁA, 11 sierpnia 2013 
Słowo Boże: Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-12; Łk 12,35-40
Zakończenie XXI. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia 2013, wsp. św. Joanny 
Franciszki de Chantal, zak
Słowo Boże: Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27
WTOREK, 13 sierpnia 2013, wsp. św. Poncjana, pap 
i Hipolita, prezb., męcz
Słowo Boże: Pwt 31,1-8; Mt 18,1-14
ŚRODA, 14 sierpnia 2013, wsp. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, męcz
Słowo Boże: Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20
Modlitwa za pomordowanych w obozach koncentra-
cyjnych, więzieniach i łagrach
CZWARTEK, 15 sierpnia 2013, Uroczystość Wnie-
bowzięcia Najśw. Maryi Panny
Słowo Boże: Ap 11,19.12,1-10; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
Rocznica Cudu nad Wisłą (1920 r.) i Święto Wojska 
Polskiego. Błogosławieństwo ziół i kwiatów.
PIĄTEK, 16 sierpnia 2013, wsp. św. Stefana Węgier-
skiego, króla
Słowo Boże: Joz 24,1-13; Mt 19,3-12
SOBOTA, 17 sierpnia 2013, wsp. św. Jacka, prezb.
Słowo Boże: Joz 24,14-29; Mt 19,13-15
Pierwsza sobota miesiąca - modlitwa za matki oczeku-
jące potomstwa i w obronie życia poczętego

NIEDZIELA XX ZWYKŁA, 18 sierpnia 2013 
Słowo Boże: Jr 38,4-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53

podjąć się zadań, które go przekraczają. Korzysta wtedy 
z trzosa, który nie niszczeje, i skarbów, które nie giną. 
Jest gotowy stawić czoło przeciwnościom. Bez wiary nie 
zdołałby poświęcić życia w walce o sprawy najważniej-
sze. Z nią może przezwyciężyć nawet śmierć.

Z humorem...
O żabie

Jest taka śliczna anegdota o dobrym samopoczu-
ciu: Lew, król zwierząt, zwołał na polanie zebranie 
wszystkich swoich podwładnych. Chciał wyprze-
dzić Darwina w porządkowaniu swego królestwa, 
dlatego — myślał sobie — trzeba ten ogrom jakoś 
wstępnie podzielić. I gdy już zebrały się wszystkie 
zwierzaki, odezwał się w te słowa:
Moi drodzy, tytułem przejrzystości, proszę tak: mądre 
egzemplarze na prawo, piękne na lewo!
Wszczął się ruch i zamieszanie. Słonie, że mądre, a nie 
za zgrabne, potoczyły się na prawo; gazele, że bardzo 
śliczne, a nie za mądre — na lewo. Kolorowe ptaszki 
na lewo, jaszczury na prawo itd. itd. przemieszczało 
się całe królestwo zwierząt. W końcu pośrodku zo-
stała ropucha. Sama, samiuteńka.    

Lew — zniecierpliwiony wolnym obrotem sprawy 
wybałuszył na nią oczy i fuknął:
A ty co?!
Żaba zaś rozłożyła bezradnie łapki i wyrechotała:
A ja się przecież nie rozerwę!

Żaba w studni nie wie nic o niebie. (chińskie)

Również żaba jest chórzystką.                    (japońskie)

Nie bądź dumny z siły ani z piękności ciała, które 
lada choroba może złamać i zeszpecić. 
     (Tomasz a Kempis)

Dziękuję Ci Stworzycielu za zmysły, które z każ-
dego przedmiotu robią dowody na Twoją cichą 
obecność.                                           (Franciszek Kamecki)
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Idźcie, bez obawy, aby służyć... 

OGÓLNA: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzra-
stać, mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.
MISYJNA: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne 
przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i 
sprawiedliwości.

Papieskie Intencje Modlitwy – sierpień 2013

Światowe Dni Młodzieży w Brazylii dobiegły 
końca. Myślę, że nie tylko młodzi skorzystali 

z tego czasu łaski. Z zaciekawieniem i wzrusze-
niem oglądałem niezwykłe obrazy z przejazdu 
Papieża Franciszka ulicami Rio de Janeiro wśród 
młodych, piekne „widowisko” Drogi Krzyżowej i 
czuwania przed Mszą św. na zakończenie tych 
dni. Radość, uśmiech, przyjaźń, skupienie i modli-
twa niejednokrotnie ze łzami w oczach. Ogromne 
wrażenie zrobił widok milionów młodych na pla-
ży uczestniczących w Eucharystii. I homilia Ojca 
Świętego Franciszka. Ważna i dodająca otuchy, 
nadziei i odwagi nie tylko młodym, ale każdemu, 
starym również. Mnie też. Zwięzłe słowo podane w 
trzech punktach: 1/ Idźcie; 2/ Bez obawy; 3/ Aby 
służyć. Warto się przez chwilę nad tymi słowami 
zatrzymać.
Idźcie - dzielenie się doświadczeniem wiary, dawa-
nie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii jest po-
leceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także 
tobie. Jest to nakaz, który nie wynika jednak z woli 
panowania czy z woli władzy, ale z siły miłości, z 
faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam 
nie trochę siebie, lecz dał nam całego siebie, On 
dał swoje życie, aby nas zbawić i ukazać nam mi-
łość i miłosierdzie Boga. Jezus nie traktuje nas jak 
niewolników, ale jak osoby wolne, jak przyjaciół, 
braci. Nie tylko nas posyła, ale nam towarzyszy, 
zawsze jest przy nas w tej misji miłości.
Gdzie nas posyła Jezus? Nie ma granic, nie ma 
ograniczeń: posyła nas do wszystkich. Ewangelia 
jest dla wszystkich, a nie dla niektórych. Nie jest 
tylko dla tych, którzy wydają się nam bliżsi, bardziej 
otwarci, bardziej przyjaźni. Nie bójcie się iść i nieść 
Chrystusa w każde środowisko, aż na peryferie 
egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się 

najbardziej oddaleni, najbardziej obojętni. Pan po-
szukuje wszystkich, pragnie, aby wszyscy poczuli 
ciepło Jego miłosierdzia i Jego miłości.
Bez obawy - „Nie lękaj się”. Kiedy idziemy głosić 
Chrystusa, On sam idzie przed nami i nas prowadzi. 
Wysyłając swoich uczniów na misję, obiecał: „Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 20). 
Prawda ta dotyczy także nas! Jezus nigdy nikogo 
nie zostawia samym! Zawsze nam towarzyszy.
Jezus nie powiedział: „idź”, ale „idźcie”. Jesteśmy 
posłani razem. Kiedy wspólnie podejmujemy wy-
zwania, wówczas jesteśmy mocni, odkrywamy 
zasoby, których posiadania nie byliśmy świadomi. 
Jezus nie powołał apostołów do życia w izolacji, ale 
powołał ich, aby tworzyli grupę, wspólnotę. 
Aby służyć -  życie Jezusa jest życiem dla innych. 
Jest życiem posługi.
Św. Paweł, aby głosić Jezusa, stał się „sługą wszyst-
kich”. Ewangelizacja jest dawaniem osobiście świa-
dectwa o miłości Boga, jest przezwyciężaniem 
naszych egoizmów, jest służeniem, pochylając 
się, żeby umywać nogi naszym braciom, tak jak 
to czynił Jezus.
Trzy słowa: Idźcie, bez obawy, aby służyć. Idźcie, 
bez obawy, aby służyć. Postępując zgodnie z tymi 
trzema słowami, doświadczycie, że ten, kto ewan-
gelizuje, jest ewangelizowany, kto przekazuje ra-
dość wiary, otrzymuje więcej radości. 
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

   „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak światło. A oto im się 
ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 
Nim” (Mt 17, 2-3). Ale w centrum wydarzenia 
znajdują się słowa Boże, które mu nadają 
jego prawdziwe znaczenie: „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie” (Mt 17, 5).
   Rozumiemy w ten sposób, że chodzi o Chry-
stofanię; to znaczy, przemienienie wyobraża 
objawienie Syna Bożego, a opowiadanie o 
nim ukazuje pewne rzeczy: chwałę, przez 
blask jakim zajaśniał; znaczenie centralne 
i niejako streszczenie historii zbawienia, wy-
obrażone przez obecność Mojżesza i Eliasza; 
powagę prorocką, odpowiednio przedstawio-
ną przez stanowcze wezwanie: „Jego słuchaj-
cie”, a nade wszystko określenie „Syn”, które 
podkreśla ścisłe i jedyne stosunki istniejące 
między Jezusem i Ojcem niebieskim.
   Prócz tego, słowa słyszane w czasie prze-
mienienia są powtórzeniem tych słów, które 
znajdują się w opowiadaniu o chrzcie w Jor-
danie, jakby dla wskazania, że również po 
przebyciu przewidzianej drogi w swoim życiu 
publicznym, Jezus pozostaje tym samym „Sy-
nem umiłowanym”, jakim już był ogłoszony 
na początku.
Apostołowie okazują swoje szczęście: „Do-
brze, że tu jesteśmy” (Mt 17, 4). Ale Chrystus 
wyjaśnia, że wydarzenie na górze Tabor 
znajduje się tylko w drodze ku objawieniu 
się tajemnicy paschalnej: „Nie opowiadajcie 
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 
zmartwychwstanie” (Mt 17,9).
   Trzeba zatem szukać bliskości z Chrystu-
sem (por. Mt 17, 4). Trzeba żyć w zażyłości z 
Nim; otworzyć przed Nim swoje serce, swoje 
sumienie.

Przemienienie Pańskie

wybrał E. Klimaniec

Maryja - znakiem nadziei i pociechy 

Wpaździerniku br. odwiedzi nas Matka Boża w 
Świętym Wizerunku Jasnogórskim. Przyjdzie, aby 

spełnić wobec swych dzieci rolę, jaką w dziejach zba-
wienia wyznaczył Jej Bóg. Historia zbawienia poucza 
nas, że Maryja była dla pielgrzymującego Ludu Bożego 
znakiem niezawodnej nadziei i pociechy na różnych 
etapach jego drogi. Jest też znakiem nadziei i pociechy 
dla współczesnego świata. Ona, nawiedzająca naszą 
parafię i Jej prośba jako najczulszej Matki: „Dzieci nie 
to, nie tędy, nie tak! W moich ramionach znajdziecie to, 
czego wam najbardziej potrzeba! Chrystus powiedział 
o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem! Cokolwiek 
więc On wam powie - słuchajcie! Cokolwiek nakaże 
- czyńcie!”
Maryja jest znakiem 
nadziei i pociechy 
dla naszej parafii. 
Jest bezspornym 
faktem, że razem z 
wędrówką obrazu 
Matki Boskiej Czę-
stochowskiej idzie 
specjalne tchnienie 
Bożej łaski: nawra-
cają się i spowiada-
ją ludzie po wielu 
latach,, żyjący bez 
ślubu kościelnego 
małżonkowie za-
wierają ślub kościel-
ny. Bardzo często 

Intencja ogólna: 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.
Intencja miesiąca: Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wstawiennictwo Królowej Polski owocowało 
zachowaniem tożsamości katolickiej i narodowej Polaków.
Modlitwa miesiąca:  O Maryjo, Jasnogórska Pani, wyniesiona przez Syna do niebieskiej chwały, 
otaczaj macierzyńską miłością nasz polski naród, który Cię wybrał na swoją Królową.
Najlepsza Matko i Królowo udziel nam pociechy w utrapieniach, broń w niebezpieczeństwach 
i wspieraj w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.
Matko Jasnogórska, ogarnij miłością Ducha Świętego Kościół i naród polski. Sprowadź na drogę 
wiary wszystkich niewierzących braci naszych. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa w V 
tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

W intencji Ojczyzny - o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków

DZIEWIĄTY MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 

OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Foto arch. A. Ciborowski   Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 1964 r.
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Maryja - znakiem nadziei i pociechy 

uzasadniają swoje decyzje odwołaniem się do Maryi: 
„Jakże patrzeć na Nią takimi oczyma” - mówią.
Już niedługo na progu naszego parafialnego domu 
witać będziemy wędrujący obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Będzie to „wielki znak” na niebie naszej 
parafii. Przybądźmy zobaczyć Matkę! Matkę Jezusa i 
naszą Matkę! Wcześniej przygotujmy się, aby owocnie 
przeżyć ten dzień, to znaczy rzeczywiście zobaczyć 
Matkę. Znamy wiele wizerunków Maryi, ale często nie 
znamy prawdziwego oblicza Maryi, oblicza, które oglą-
da się oczyma żywej wiary, gorącej miłości, czystej du-
szy. Oblicza, które ogląda się oczyma Chrystusa. Niech 
nasze przygotowania będą okazją ożywienia wiary, roz-
płomienienia miłości, oczyszczenia duszy. Wszystko to 

zaś w tym celu, aby 
doprowadzić nas 
do zjednoczenia z 
Chrystusem w eu-
charystycznej Ko-
munii, abyśmy po 
zespoleniu z Nim, 
Jego oczyma mogli 
zobaczyć prawdzi-
we oblicze Maryi w 
znaku wędrującego 
obrazu. A kiedy to 
się dokona, owoce 
Jej wizyty przejdą 
wszelkie oczeki-
wania.
  - Irena -

MARYJA WNIEBOWZIĘTA

15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebo-
wzięcia Maryi Panny. Ten dzień obchodzimy 

uroczyście, w którym została wzięta z duszą i ciałem 
do nieba Niepokalana Dziewica. Maryja zachowana 
była od zmazy grzechu pierworodnego, przeto nie 
ponosi jej skutków. Porodziła Syna Bożego - Dawcę 
wszelkiego życia, dlatego to śmierć nie mogła Jej 
dotknąć.
   Wniebowzięcie Maryi - naszej Matki przypomi-
na nam o naszym przyszłym zmartwychwstaniu, 
ukazuje nam o godności ludzkiego ciała i wzywa 
do życia godnego naszej przyszłej chwały. My, jako 
katolicy kierujemy nasz wzrok ku górze, aby podzi-
wiać chwałę Maryi – najdoskonalszego stworzenia, 
jakie wyszło z rąk Bożych. Wybrana na Matkę Syna 
Bożego, pełna miłości ku Bogu i ludziom, wiernie 
stojąca pod krzyżem swego Syna, została przez 
aniołów zabrana do nieba. Wywyższona przez Boga 
wzbudza podziw duchów niebieskich i ludzi. 
   W Piśmie Świętym czytamy: „Kimże jest ta, która 
świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśnie-
jąca jak słońce” (Pnp 6,10 ).
   Pięknem Maryi są olśnieni święci, jak św. Bernard 
z Clairvaux, św. Jan Bosko, św. Pius X - papież, św. 
Urszula Ledóchowska, św. Maksymilian Kolbe, św. 
Jacek i wielu innych. „Najbezpieczniejsza, najpew-
niejsza droga do szczęścia, do świętości, do nieba, 
do Jezusa - to droga przez Maryję” – to słowa św. 
Urszuli Ledóchowskiej.
   W naszym dzisiejszym życiu pełnym napięć  i walk, 
żywa wiara w dogmat Wniebowzięcia Maryi staje się 
znakiem nadziei i radości. Wzięcie do nieba Matki 
Chrystusa i naszej Matki z duszą i ciałem kieruje nasz 
wzrok ku rzeczom ostatecznym. Ukazuje wielką 
godność naszej duszy i ciała, za które ponosimy 
odpowiedzialność przed Bogiem, kiedy staniemy 
przed Panem i w Jego świetle ujrzymy całe nasze 
życie, wszystkie dokonane wybory dobre czy złe, a 
może zobaczymy z wielkim bólem jak bardzo ulegli-
śmy grzechowi, co nie godzi powołaniu człowieka, 
a do czego dziś tak często się zachęca, wyśmiewając 
Boże prawa i wszystko co piękne, moralne, zdrowe 
i jak wtedy spojrzymy w oczy naszej ukochanej 
Matki, dzisiaj zachęca się by podejmować tylko to co 
przyjemne i czynić to co mi się podoba, a nie Bogu, 
a przecież Bóg jest mądrością i miłością.
   Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest to 
dzień nadziei i światła, gdyż wszystkim ludziom, 
ziemskim pielgrzymom, ukazane jest w Maryi cze-
kające ich „chwalebne przeznaczenie” – słowa Jana 
Pawła II. 
    Matko Wniebowzięta, która tak bardzo kochasz 
i chcesz chronić przed złem, prowadź bezpieczną 
drogą do nieba. 
       - Jadwiga -

Intencja ogólna: 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.
Intencja miesiąca: Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wstawiennictwo Królowej Polski owocowało 
zachowaniem tożsamości katolickiej i narodowej Polaków.
Modlitwa miesiąca:  O Maryjo, Jasnogórska Pani, wyniesiona przez Syna do niebieskiej chwały, 
otaczaj macierzyńską miłością nasz polski naród, który Cię wybrał na swoją Królową.
Najlepsza Matko i Królowo udziel nam pociechy w utrapieniach, broń w niebezpieczeństwach 
i wspieraj w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański.
Matko Jasnogórska, ogarnij miłością Ducha Świętego Kościół i naród polski. Sprowadź na drogę 
wiary wszystkich niewierzących braci naszych. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Jezusa w V 
tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

W intencji Ojczyzny - o zachowanie tożsamości katolickiej i narodowej Polaków

DZIEWIĄTY MIESIĄC NOWENNY PRZED PEREGRYNACJĄ 

OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Foto arch. A. Ciborowski   Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 1964 r.
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W OSTATNIM CZASIE :

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

Ofiarodawcy na remont

28/07/2013 Adam Pachutko, Julian Groblewski, 
     Nikola Zubowicz

20/07/2013 
Magdalena Zajkowska i Aleksander Ulatowski
27/07/2013
Monika Niewulis i Artur Żegarski

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. Ofiarodawcy, 
którzy złożyli ofiary w 2013 roku jak dotąd na 
sumę 69790 zł.:
Skrypko Stanisław Renata,Dusznica 
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego 
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Żyliński Józef,Jodeliszki 
Andrulewicz Stanisław Barbara,Marynowo 
Andrulewicz  Janina Teresa,Sejny, Zawadzkiego 
Maksimowicz Bolesława,Posejny 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UZofia Kołba, Sejny (l. 64) zm. 15/07/2013
UJerzy Szczuka, Sejny (l. 51) zm. 21/07/2013
UAnna Krusznis, Sejny (l. 92) zm. 23/07/2013

1/ Paweł Kosak, kawaler, Bolesty, Parafia Raczki. i Dala 
Anna Marcinkiewicz, panna, Klejwy, Parafia tut.
2/ Łukasz Maciejunas, kawaler, Sejny, Parafia tutej-
sza i Gabriela Stalewska, panna, Gołdap, Parafia św. 
Leona i św. Bonifacego.
3/ Hubert Luty, kawaler, Krasnopol, Parafia Przemie-
nienia Pańskiego i Anna Żegarska, panna, Sejny.
4/ Stanisław Romański, kawaler, Sejny i Anna Łu-
kaszewicz, panna, Sejny.

Pietrewicz Alina,Posejny 
Domel Jadwiga, Dziemido  Marianna,Sejny, Zawadzkiego 
Bender Zita,Sejny, Wojska Polskiego 
Prolejko Grzegorz Lucyna,Sejny, Świerczewskiego 
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Bulwin Stanisław Regina,Sejny, Zawadzkiego 
Staśkiewicz  Alicja,Sejny, Konarskiego 
Milewscy Ryszard Barbara,Łumbie 
Milewska  Jadwiga,Sejny, Konarskiego 
Małkińscy Tadeusz Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Giniewicz  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Borkowska Aldona,Sejny, Dębowa 
Waluś Krzysztof Bombola Sylwia,Sejny, Zawadzkiego 
Kluza Jan Janina,Sejny,Parkowa
Wasilewska Maria,Sejny,Wojska Polskiego
Berezeccy Jan Danuta,Sejny,Konarskiego
Dębski Waldemar,Sejny,Konarskiego
Motuk Zofia,Sejny,Konarskiego
Dudanowicz Wojciech,Gawiniańce
Masianis Józef Celina,Sejny,Zawadzkiego
Polkowscy Krzysztof Małgorzata,Sejny, 11 Listopada
Zaborowska Danuta,Sejny,22 Lipca
Kuklewicz Witold Anna,Klejwy
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny,Plac św. Agaty
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny,Woj. Polskiego
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE  PATRONUJĄ NAM:

(cd – na stronie 11)

Ogłoszenia duszpasterskie

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.

Kancelaria parafialna czynna: wtorek, piątek 
i sobota w godz. 9.00 – 10.30 i 15.30 – 17.00 (kancela-
ria 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 

● 4 VIII – Św. Jan Maria Vianey (1786-1859), prezbiter, proboszcz w Ars, niewielkiej wsi liczącej 
w tym okresie 270 mieszkańców. Był gorliwym spowiednikiem czytającym w ludzkich sumie-
niach;
● 8 VIII – Św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – domi-
nikanów, który do dziś szerzy Ewangelię poprzez głoszenie słowa i świadectwo życia;
● 9 VIII – Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) (1891-1942), współpatronka Europy. 
Urodziła się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Bardzo wykształcona, mimo protestów rodziny 
przyjęła chrzest. W 1933 roku wstąpiła do karmelitanek w Kolonii. Ze względu na prześladowa-
nia hitlerowskie przeniosła się do klasztoru w Echt w Holandii. Została zamordowana w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kanonizował ją bł. Jan Paweł II w 1998 roku, a w rok później 
ogłosił współpatronką Europy, podkreślając, że jej wyjątkowe życie i ofiara, jaką złożyła dla 
Chrystusa, są zadatkiem prawdziwie braterskiego społeczeństwa, niezależnie od różnic naro-
dowych, kulturowych i religijnych;
● 10 VIII – Św. Wawrzyniec (†258), diakon Kościoła rzymskiego, męczennik. Przypuszcza się, 
że zginął za wiarę w Chrystusa razem z papieżem Sykstusem II tego samego dnia; 
● 14 VIII – Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu 
w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia;
● 17 VIII – Św. Jacek Odrowąż (1200-1257), polski dominikanin, który poświęcił się misjom; 
jego życie było przepełnione czcią do Matki Bożej.

Przekroczyliśmy progi sierpnia. To miesiąc dla nas szczególny na płaszczyźnie religijnej, jak i naro-
dowej. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy setki tysięcy pielgrzymów zdążają na 

Jasną Górę. Wśród nich także nasi pielgrzymi z diecezji i naszej Parafii. Łączmy się w modlitwie z tymi, 
którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki. Nasza pielgrzymka dotrze na Jasną Górę w niedzielę, 11 
sierpnia. Dołączymy do naszych pielgrzymów na ten ostatni etap, aby wspólnie pokłonić się Matce 
Bożej Królowej Polski w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Pojedziemy na pielgrzymkę autokarem, wyjazd 
o północy z soboty na niedzielę, powrót w niedzielę późnym wieczorem. 

Sierpień od wielu lat jest miesiącem trzeźwości i abstynencji. Włączmy się w wielką modlitwę o trzeź-
wość naszego narodu. Dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego 

warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym pośrednikiem w modlitwie o 
trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzić będziemy we wtorek, 6 sierpnia. W Kościele obchodzone 
jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Akt przemienienia pozwala Apostołom i nam 

zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. I 
dzisiaj każdego z nas Chrystus wzywa 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. o godz. 6.30; 8.00 i 17.30. Odpust 
w Krasnopolu – suma o godz. 12.00.

Zdaje się, jeszcze tyle przeróżnych niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale również całe nasze 
społeczeństwo. Dlatego w tym wirze codzienności warto zauważyć nieocenioną rolę modlitwy, a 

także sens i religijną wartość milczenia. Wykorzystajmy nasze wakacyjne wędrówki, pielgrzymki, in-
dywidualny odpoczynek na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć bliską 
obecność Boga i umocnić naszą wiarę.
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NIEDZIELA, 4 sierpnia 2013 (10 dzień pieszej pielgrzymki 
„Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)

07:00 +Jan Wyżlański (49 rocz.)
08:30 +Kazimierz Górski i jego rodzice
10:00 +Marianna (4 rocz.) +Grzegorz (1 rocz.) Palanis
11:30 +Józef +Stefania +Aleksander Makowscy
11:30 +Piotr Rogucki (greg)
13:00 LT: +Edward Żukowski (11mc) +Vitas Czerlonis (5mc) 

+Ona Bukauskienie (30dz.) +Vitas Bukauskas 
17:30 +Anna +Józef Dapkun i ich rodzice
PONIEDZIAŁEK, 5 sierpnia 2013 (11 dzień pieszej piel-

grzymki „Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
06:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej 
 dla Lei i Noemi
08:00 +Andrzej Balewicz +Małgorzata +Mieczysław
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Teresy i Krzysztofa 

w 23 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Wojciecha i Magda-

leny i ich dzieci Hanny i Krzysztofa
17:30 +Józef Ogórkis 
WTOREK, 6 sierpnia 2013 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
(12 dzień pieszej pielgrzymki „Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
06:30 +Edward Grycel (7mc)
08:00 +Aleksander +Weronika Fiodorowicz
08:00 +Józef +Zofia Palanis i zm. z rodziny
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 O błog. Boże dla Ewy i Jerzego Nazaruków i dla 

rodziny (od Przyjaciół z Południa)
17:30 +Romuald Benczyk (7 rocz.)
17:30 +Tadeusz Tydman (3mc)
ŚRODA, 7 sierpnia 2013 (13 dzień pieszej pielgrzymki 

„Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Władysław Motuk (29 rocz.) +Jadwiga +Mirosław 
08:00 +Józefa +Czesław Soroka
08:00 +z rodz. Kuźnickich i Hołubowiczów
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Józef Konewko (3 rocz.)  
17:30 +Marian Moroz +Jadwiga Janko
CZWARTEK, 8 sierpnia 2013 (14 dzień pieszej pielgrzymki 

„Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
06:30 +Helena Jakubowska (19 rocz.) i jej rodzice
08:00 +Henryka Staniewicz (4mc)
08:00 +Henryk Kosakowski i jego rodzice
08:00 +Elżbieta Golub
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Zuzanna +Jerzy +Stanisław +Zygmunt z rodz. 

Połuboczek i Kuczyńskich 
17:30 +Anna (8 rocz.) +Józef (22 rocz.) Depkun
PIĄTEK, 9 sierpnia 2013  (15 dzień pieszej pielgrzymki 

„Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
06:30 +Anna
08:00 O błog. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny 

i opiekę MB Sejneńskiej dla rodziny

Intencje mszalne 04-18.08.2013
08:00 +Henryk Turowski
08:00 +Marianna +Jakub +Leon z rodz. Namiotkiewi-

czów +Eugenia +Antoni Dziemido
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Borys Kasjanow
17:30 +Franciszek Sidor (10 rocz.)
17:30 +Jerzy Krakowiński (3 rocz.) 
SOBOTA, 10 sierpnia 2013 (16 dzień pieszej pielgrzymki 

„Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
06:30 +Anna Malinowska
08:00 +Biruta Urbańska (6mc)
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
08:30 LT +Wincenty +Aniela Misiukanis
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Waleria Sojka
17:30 +Iwona Bielawska-Turowicz
NIEDZIELA, 11 sierpnia 2013 (17 dzień pieszej pielgrzym-

ki „Grupy Sejneńskiej” na Jasną Górę)
07:00 +Wacław Jastrzębski (24 rocz.) +Franciszek +Sta-

nisława +Zofia Luto
08:30 +Eugenia Koncewicz (3mc)
10:00 +Romuald Szczerbiński (9 rocz.)
11:30 +Henryk Czokajło (m-c od pogrzebu)
11:30 +Piotr Rogucki (greg)
13:00 LT: +Wincenty Niewulis +Anna
17:30 +Józef Grudziński (22 rocz.) +Anna
PONIEDZIAŁEK, 12 sierpnia 2013 
06:30 +Zofia Plewińska (4mc)
08:00 +Genowefa Czajka (6 rocz.)
08:00 +Ryszard Maksimowicz (4mc)
08:00 +Marian Szczudło (11 rocz.)
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Albin Misiukanis (7mc)
17:30 +Wacław Jungiewicz (m-c od pogrzebu)
WTOREK, 13 sierpnia 2013 
06:30 +Robert Polens (18 rocz.) +Józef +Bronisława 
 i z rodz. Wowaków
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże w 60 rocz. ślubu Jadwi-

gi i Romualda Dzimitko
08:00 +Adolf Jarzębowicz (5mc)
08:00 +Leokadia Dobuszyńska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 30 rocz. ślubu Ewy 

i Zdzisława Czakisów i dla rodziny
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Jadwigi 

Grażulewicz
17:30 +Grzegorz Luto
ŚRODA, 14 sierpnia 2013
06:30 +Janina +Jan +Piotr Wojciechowscy
08:00 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja i Koło 

RM z naszej Parafii
08:00 +Julita +Stanisław Andrulewicz
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Reginy i Eugeniusza w 

65 rocz. urodzin i dla rodziny
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17:30 +Leokadia Kaufman (9mc)
17:30 +Józef +Genowefa Polanis
CZWARTEK, 15 sierpnia 2013 WNIEBOWZIĘCIE NMP
07:00 +Andrzej +Anna Lewkiewicz i ich rodzice
08:30 +Józefa +Józef Baranowscy i zm. z rodziny
10:00 +Weronika +Antoni +Jan Raglis i ich rodzice
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby rodzice i wycho-

wawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać 
mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc

11:30 Dziękczynno-błagalna w 27 rocz. ślubu Zofii i Ma-
riana Bielewiczów i dla rodziny

11:30 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 +Franciszek Miszkiel (11mc)
PIĄTEK, 16 sierpnia 2013
06:30 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Marianny Dziemido 

w 104 rocz. urodzin
08:00 +Szczepan Poświatowski
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Marii Ada-

mowicz
17:30 O błog. Boże i miłość dla Urszuli i Kamila Okulanis 

w 10 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Wojciech Ogórkis (21 rocz.)
SOBOTA, 17 sierpnia 2013
06:30 +Wacław Bobrowski (8 rocz.) 
08:00 +Józef +Anna +Maria z rodz. Masianis
08:00 +Wincenty +Teofila +Stefania z rodz. Dzimitko 

+Józefa +Józef +Ludwika z rodz. Luto
08:00 +Mieczysław Wojciechowski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Piotr Rogucki (greg)
17:30 O Boże błog. dla Nowożeńców
NIEDZIELA, 18 sierpnia 2013
07:00 +Wincenty Ogórkis (65 rocz.)
08:30 O błog. Boże i miłość dla Urszuli i Tomasza Gylis 
 w 1 rocz. ślubu
10:00 +Jan Andrulewicz +Stanisława +Feliks Staśkiel
11:30 Za parafian
11:30 +Piotr Rogucki (greg)
13:00 LT: +Antoni Matulewicz (rocz.) i jego rodzice 
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Marty i Mariusza 

Radomskich i ich dzieci Kuby i Natalii

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny obchodzić będziemy w środę, 15 sierp-

nia. Prawdę wiary o tym, że Maryja po ziemskim 
życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały 
niebieskiej i wywyższona przez Boga jako Królowa, 
ogłosił papież Pius XII w 1950 roku. Ta proklamacja 
dogmatu była przypieczętowaniem starodawnej 
tradycji. Już w V wieku obchodzono bowiem w 
Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierp-
nia. Liturgiczny obchód rozpoczniemy wieczorną 
Mszą Świętą wigilijną, celebrowaną już 14 sierp-
nia o godzinie 17.30.  Msze w dzień uroczystości 

według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy 
św. w języku litewskim o 13.00. Odpust w Puńsku, 
suma o godz. 12.00. W Polsce ta uroczystość jest 
znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Ziel-
nej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, 
kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosła-
wione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją 
do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane 
dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przed-
miot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o 
Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w 
kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dzięku-
jemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, 
w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Naj-
dojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy 
Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do 
Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być 
ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i 
zdecydowanie podążają ku Niebu.
W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią 
sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud 
nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania 
o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy 
i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej 
Polski losy naszego Narodu.

Witraż w naszym 
klasztorze 
(fragment)
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