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Matko, wstawiaj się za nami
u swego Syna,
		
a On Cię wysłucha

Ojcze nasz...
Powód, dla którego Jezus się modlił, jest
przede wszystkim taki: wypowiadał się On
wobec Boga, tak jak to czyni każdy religijny
człowiek. Także Jezus miał swoje doświadczenie religijne; przypomina nam o tym Ojciec
Święty: Ewangeliści zdobyli świadectwa o
Jego religijności, która kazała Mu udawać się
wraz z krewnymi z doroczną pielgrzymką
do świętyni jerozolimskiej (por. Łk 2,41), a
przede wszystkim skłaniała do częstego odwiedzania synagogi w rodzinnym mieście
(por. Łk 4,16).
To, że chrześcijanie nauczyli się odmawiać
Ojcze nasz, wynika z faktu, iż Jezus nauczył tej
modlitwy swoich uczniów, którzy zaciekawili
się na widok Jego modlitwy. Rzeczywiście,
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił
się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów
do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak

jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Łk 11,1).
Zrozumiała jest ciekawość tych, którzy żyjąc
blisko Nauczyciela i słysząc, jak nieustannie
mówił o Bogu jako o swoim Ojcu, pociągnięci
przez Jego tajemnicę, starali się potem nie
tylko zrozumieć i wiernie zachowywać Jego
naukę, ale także zatrzymać i utrwalić niejako
echo Jego słów. Przede wszystkim ciekawie
podsłuchiwali intymny, synowski dialog Jezusa. Jak moglibyśmy bez tego wytłumaczyć
powstanie tak wspaniałych tekstów, jak np.
przekazana nam przez czwartego Ewangelistę „modlitwa arcykapłańska” Jezusa (J 17),
umiejscowiona w kontekście ostatniego wieczoru, po zakończeniu wieczerzy? I nie tylko
to, z pewnością ogromne wrażenie zrobiło na
Apostołach słuchanie gorących próśb Jezusa,
zanoszonych z głośnym wołaniem i płaczem,
w chwili gdy, mimo iż ogarniała ich senność
i nie potrafili nawet jednej godziny czuwać
razem z Nim, byli świadkami trwogi konania
Jezusa w Getsemani (Mk 14,32-42; Mt 26,3646; Łk 22,39-46) .
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - foto z filmu „Pasja” Mela Gibsona
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Niedziela XXII Zwykła w Ciągu Roku			
			
- 1 września 2013
Odpust Matki Boskiej Sejneńskiej
Łk 1,39-56
aryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry
do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła
do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy
Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło
się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to,
że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto
skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim
łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny. święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc
swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym
ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Refleksja niedzielna:

M
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oraz więcej jest możliwości komunikacji międzyludzkiej. Możemy przecież porozumiewać się na wszelkie
możliwe sposoby: czytamy gazety, oglądamy programy
telewizyjne, słuchamy radia, rozmawiamy przez telefon,
wideotelefon, domofon, wysyłamy SMS-y i MMS-y, komunikujemy się za pomocą Internetu, wysyłamy i otrzymujemy e-maile. I choć tyle jest możliwości kontaktu, to
ludzie coraz mniej ze sobą spotykają się twarzą w twarz,
w cztery oczy. A bywa i tak, że czyjś telefon milczy, bo ktoś
ma już serdecznie dość tych rozmów “o wszystkim i o
niczym”. I dlatego słyszymy tylko nagranie na sekretarkę:
Proszę zostawić wiadomość.
Dlaczego tak się dzieje? Czyż nie jest to efekt zmęczenia?
Zmęczenie tym szalonym tempem życia, które ogarnia
nas coraz bardziej. Pędzimy wciąż i wciąż. Liczy się tempo
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życia. No cóż! Nie ma co narzekać, tylko wyciszyć się, przystanąć i poważnie się nad tym problemem zastanowić
o co w tym wszystkim chodzi.
Aż trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno, ludzie
chętniej spotykali się ze sobą. Najstarsi mówią, że choć
życie było bardzo trudne, a wielu z nich pamięta czas
wojny i trudnych lat powojennych, to jednak było ich
stać na to, aby się ze sobą spotkać. I tak było. Spotykali
się ze sobą bardzo często; śpiewali, tańczyli, grali… Troszkę młodsi od nich uważają, że wszystkiemu winna jest
telewizja. Gdy w domu “zamieszkał” telewizor zmieniła
się rodzina. Zamiast patrzeć na siebie wszyscy patrzyli w
szklany ekran i oczywiście przyjmowali taki model życia,
jaki serwowany był przez to medium. W dzisiejszej dobie
Internetu młodzi już nie wyobrażają sobie, że można
żyć bez łączy internetowych. No bo jak? Jak można żyć
bez komputera? Bez Internetu? Jak zapłacić rachunki?
Jak zamówić książkę? Jak pogadać z przyjacielem w
odległym miejscu, gdzieś w świecie?
Wszystko jest dla ludzi, ale musi być zachowana hierarchia wartości. Najpierw człowiek, a potem wszystko
inne. Dzisiejsza Ewangelia mówi o spotkaniu Maryi i
Elżbiety. Maryja zostawiła “wszystko, co było w domu” i
poszła do swej krewnej, aby pomieszkać z nią, pomóc w
domowych zajęciach. Trzeba pamiętać, że Elżbieta była
starszą kobietą. Ale nie tylko to jest ważne, że spotkały
się owe kobiety. Ważne jest również to, że rozmawiały ze
sobą o Bogu, który “uczynił [dla nich] wielkie rzeczy”. To
spotkanie, jest drogowskazem dla nas, którzy zaplątani,
a nawet uwikłani w “system współczesnych ludzkich połączeń” nie rozmawiamy tak często o sprawach bardzo
istotnych, lecz o “wszystkim i o niczym”. Maryja i Elżbieta
spotkały się w Bogu, który nadał sens ich życiu.
I tak upływa nasze życie. Nikogo na siłę nie można
uszczęśliwiać swoim przybyciem. Są i tacy, którzy nie
chcą takich wymuszonych nawiedzin. Mają już dość.
Są po prostu zmęczeni. Wolą zamknąć się w czterech
ścianach i wejść w barwny świat sitcomów, telenoweli,
czy nawet pogadać anonimowo z kimś poprzez Internet.
Coraz więcej jest takich, którzy już nie wierzą a autentyczne spotkania, pełne szczerości i ciepła. Może więc
warto nawiedzić kogoś takiego. Tylko jak dotrzeć do
takiego człowieka?
Niedziela XXIII Zwykła w Ciągu Roku
			
– 8 września 2013
Łk 14, 25-33
ielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i
rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a
nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci,
braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być
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moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie
za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż
z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw,
a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby
wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić
z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał
wykończyć”. Albo który król, mając wyruszyć, aby
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw
i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może
stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami
nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o
warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka
się wszystkiego, co posiada, nie może być moim
uczniem».
Refleksja niedzielna:
Wezwanie Jezusa do tego, by mieć w nienawiści własnych rodziców, braci, siostry i siebie samego, nie tylko
stanowi mocny „zgrzyt” w odniesieniu do czwartego
przykazania, ale także wydaje się zaprzeczać przykazaniu miłości bliźniego, na którym po części opiera się
Prawo i Prorocy. Czy bycie uczniem Jezusa musi oznaczać palenie za sobą mostów i rozstanie ze wszystkimi,

którzy są nam bliscy? Czy Bóg może być zazdrosny o
pieszczoty matki, rady ojca, wsparcie brata czy siostry,
zainteresowanie sobą nawzajem?
Takie pytania mogą rodzić się pod wpływem słów Jezusa. Odpowiedź na nie możemy znaleźć, głęboko wsłuchując się w sens nauki Rabbiego z Nazaretu. Dobra
Nowina ma w sobie niezwykłą moc przemiany każdej
ludzkiej relacji. Wszystko musi zostać zweryfikowane,
aby odzyskać swoje pierwotne piękno i ostateczne wypełnienie. Słabość synów Adama objawia się nie tylko
w syndromie nieobecnego ojca, nadwrażliwej matki,
zabójczej rywalizacji braci czy egoizmie, ale - ogólnie
biorąc-w wyrażającej się na wiele sposobów chęci zawładnięcia drugą osobą. Niewidzenie poza drugim
świata to nieumiejętność przeżywania dystansu, który
jest konieczny dla ludzkiej wolności. Ewangelia wyzwala nas zatem z wszelkich pragnień totalitarnych i uczy
przeżywać każdą ludzką więź w jedności z Jezusem,
gwarantem naszej wolności. Jeśli bycie ojcem, matką,
synem, bratem lub siostrą czy wreszcie sobą samym
nie wyklucza bycia uczniem Chrystusa, to możemy
być pewni, że nasza miłość u samego jej źródła jest
zdrowa.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

OTWÓRZ MU
- klamka jest po twojej stronie
dokończenie z poprzedniego numeru
Ks. Tomasz Jaklewicz, dziennikarz „Gościa Niedzielnego” słowem pisanym pobudza nas do głębokiej
refleksji nad sobą, swoją wiarą i relacjami z Bogiem
i braćmi. Na stronie www.katolik.pl znalazłem ciekawą i jakże aktualną refleksję tegoż autora. Warto
przeczytać. Dziś druga część artykułu.

P

an Jezus nie mówił, że musimy mieć koniecznie „wielką wiarę”. Mówił, że gdyby nasza wiara
była jak ziarnko gorczycy, to moglibyśmy przenosić
góry. Mała wiara, ale w Boga, który może wszystko.
Dodajmy, może wszystko… w moim życiu! Kiedyś
przyszedł do Jezusa ojciec z synem cierpiącym od
dzieciństwa na jakiś rodzaj demonicznego zniewolenia. Opowiedział historię cierpień swojego syna,
którą zakończył prośbą do Pana: „Jeśli możesz, zlituj
się nad nami i pomóż nam!”. Jezus zauważył w postawie ojca wahanie. Dlatego odpowiedział: „Jeśli
możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy”.
Boże, skąd my to znamy? Czyż nie jesteśmy dokładnie
tacy sami? Tyle modlitw, tyle pielgrzymek do różnych
miejsc i nic. Bóg jakby milczał. Więc asekurujemy się:
„jeśli możesz”. Od wiary w Boga (w to, że On jest) do
wiary Bogu, czyli wiary w to, że On może coś zmienić w moim życiu, droga bywa daleka. Recytujemy:
„wierzę w Boga Ojca wszechmogącego…”. Ale co to
znaczy? Tak w ogóle wszechmogącego? Czy mogącego wszystko w moim życiu? Owszem, On może
wszystko, ale jeśli ty Mu na to pozwolisz. Za bardzo
bowiem szanuje twoją wolność. Dlatego przy każdym cudzie Jezusa pojawia się kwestia wiary.
Cud przemiany życia, uzdrowienia, wyzwolenia nie
zależy tylko od mocy Boga, ale także od wiary człowieka. W swoim rodzinnym mieście Jezus zdziałał
niewiele cudów z powodu niedowiarstwa swoich
ziomków. Jezus oczekuje od nas tylko jednego: zaufania. Ojciec opętanego chłopca na uwagę Jezusa zareagował spontanicznym okrzykiem: „Wierzę,
zaradź memu niedowiarstwu!”. Lubię to zdanie.
Odnajduję się w nim całkowicie. Bo ja sam jestem
dokładnie taki sam. Z jednej strony wierzę, a z drugiej nie. Wiem doskonale, jak wiele we mnie mroku,
pytań bez odpowiedzi, zgniłych kompromisów z
własną słabością, udawania, klepanych bezdusznie
pospiesznych modlitw, niedbałych Mszy itd. Ale
Jezu… Przyjmij tę moją małą wiarę i zaradź memu
niedowiarstwu! Szczerość, żarliwość owego ojca jest
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czymś ujmującym. Panie, Ty wiesz, że chcę wierzyć,
ale na dziś więcej nie potrafię. Czy wystarczy Ci moja
mała wiara wymieszana z niewiarą, abyś dokonał
cudu? Jezusowi wystarcza niedoskonała wiara ojca.
Egzorcyzmuje chłopca, który przez moment leży
jak martwy. Potem „ujął go za rękę i podniósł, a on
wstał”. Moc Jezusa wciąż na nowo ujmuje nas za
rękę, podnosi, przywraca radość, pokój, leczy rany.
Ale kluczem jest wiara rozumiana jako ufne powierzenie się Jezusowi. Mówmy mu więc nie tyle: „jeśli
możesz”, ale raczej tak jak pewien trędowaty: „jeśli
chcesz, możesz mnie oczyścić”.
Chcesz odejść zasmucony?
Przywołam jeszcze jeden ewangeliczny obraz. Pamiętacie tego młodzieńca, który szukał doskonałości? Przybiegł on pewnego dnia do Jezusa i prosił Go
o światło dla życia. Gorliwie od dzieciństwa wypełniał
przykazania, ale szukał czegoś więcej. Pan spojrzał z
miłością na niego i pokazał mu jego problem. Było
nim przywiązanie do bogactwa. Wtedy młodzieniec
zatrzymał się w pół drogi. Coś w nim zgasło. Nie podjął decyzji, bał się zaryzykować, nie chciał porzucić
swoich zabezpieczeń, które dawały mu pieniądze.
Odszedł zasmucony. Czy kiedyś wrócił? Nie wiemy.
Nasze adwentowe rekolekcje ewangelizacyjne dobiegają końca. Boża miłość, mój grzech, Jezus jako
miłość Boga i zarazem lekarstwo na mój grzech. Te
trzy kroki za nami. Teraz pora na najważniejszy: zażyć
lekarstwo! Podjąć po raz pierwszy lub odnowić w sobie decyzję wiary. Jak to zrobić? Bardzo prosto:„Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i
w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta
wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie
jej ustami – do zbawienia” (Rz 10,9-10).
Święty Paweł zwraca uwagę na serce i na usta. Serce
to nasze wewnętrzne sanktuarium, coś najgłębszego,
najintymniejszego w każdym z nas, to nasz ośrodek
decyzyjny. Wiara głęboka sięga serca i zarazem musi
zostać wyrażona na zewnątrz, potwierdzona ustami.
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój
głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20) – tak mówi dziś
Jezus do ciebie. Zaprasza i czeka przed drzwiami
twojego serca. Nie będzie ich wyważał. Wejdzie
wtedy, kiedy ty Mu otworzysz. Klamka jest tylko po
twojej stronie.
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Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
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Sakrament małżeństwa
Na mocy sakramentalnego charakteru małżeństwa, wzajemny związek małżonków staje
się tym bardziej nierozerwalny. Poprzez sakramentalny znak, ich wzajemna przynależność jest rzeczywistym obrazem samego
stosunku Chrystusa do Kościoła.
Wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się
poprzez sakrament. Małżeństwo, podobnie
jak każdy sakrament, jest pamiątką, uobecnieniem i proroctwem tego zbawczego dzieła:
„Jako pamiątka, sakrament daje im łaskę i
zadanie upamiętniania wielkich dzieł Bożych
i świadczenia o nich wobec swych dzieci; jako
uobecnienie, daje im łaskę i zadanie wprowadzania w życie, wzajemnie wobec siebie i
wobec dzieci, wymogów miłości, która przebacza i darzy odkupieniem; jako proroctwo,
daje im łaskę i zadanie życia i świadczenia o
nadziei przyszłego spotkania z Chrystusem.
„Zaślubieni, jako małżonkowie, uczestniczą
w nim we dwoje, jako para, do tego stopnia, że pierwszym i bezpośrednim skutkiem
małżeństwa (res et sacramentum) nie jest
sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia
tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę
Jego Przymierza. Szczególna jest także treść
uczestnictwa w życiu Chrystusa; miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą
wchodzą wszystkie elementy osoby - impulsy
ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania,
dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy
w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było
tylko jedno serce i jedna dusza. Wymaga ona
nierozerwalności i wierności w całkowitym
wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku
płodności”.
Rodzina ma pierwsze i podstawowe prawo do
wychowania -ale też pierwszy i podstawowy
w tej dziedzinie obowiązek.
(Braga - Monte Sameiro, 15.05.1982)
wybrał E. Klimaniec
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patrujemy się w znak Maryi ukoronowanej w korony, patrzymy na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
Cieszymy się bardzo z tego, co jest inspiracją od Boga,
aby się przyglądać w tym roku na nowo znakowi ukoronowanej Niewiasty, Maryi w koronie. Oczywiście,
moc Matki Bożej w koronie to Dziecię Jezus. Nasza
Ikona przedstawia Maryję,
owszem, ale Maryję, która
niesie Jezusa.
Gdy z radością przeżywamy stulecie drugiej koronacji Obrazu Matki Bożej na
Jasnej Górze, która miała
miejsce 22 maja 1910 r.,
zwróćmy uwagę na jej
wielkie dla nas znaczenie.
Była ona związana z odradzaniem się Polski po
rozbiorach i wymazaniu
jej z map Europy. Przede
wszystkim, była jednak
wielkim przeżyciem wiary
i oddania się na nowo umiłowanej Matce i Królowej.
Jasnogórska Maryja, Królowa nasza, zanim otrzymała
korony w tej świętej Ikonie
w 1717 r., już była oglądana
w jakiś sposób w koronach.
Jan Długosz powie, że„Maryja jest najchwalebniejszą
i najdoskonalszą Królową
świata i naszą Królową”. A
potem tyle różnych tekstów ze strony polskich teologów, tyle tekstów mówiących o postawach wielkich
ludzi. Na przykład, król Zygmunt Stary, po zwycięstwie
pod Orszą (1514 r.), poleca odprawić Mszę św. na Jasnej
Górze do Wniebowziętej, jako Królowej Polaków. W XVI
wieku Grzegorz z Sambora opiewa chwałę Maryi jako
Królowej ziemi i ludów Polski. Oczywiście, najbardziej do
tego Imienia, do chwały Maryi, Królowej Polski, przyczynił się król Jan Kazimierz przez swoje Śluby w katedrze
lwowskiej. Jednakże były one składane w relacji do
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ólewski znak
obrony Jasnej Góry, w łączności z nim. Król użył tytułu:
„Maryja, Królowa Korony Polskiej”. Tak doszło do tej koronacji, w 1717 r., jeśli nie pierwszej, to jednej z pierwszych
poza Rzymem, za czasów papieża Klemensa XI. W 1909
roku przyszła tragedia, korony zostały skradzione i
trzeba było Obraz rekoronować, czyli drugi raz
koronować. Nie przyjęto
koron z rąk cara Mikołaja
l. Pomnik jego poprzednika cara Aleksandra II stał
na placu przed Szczytem.
Zwrócono się do św. Piusa X z prośbą o dar koron.
Uczynili to święci biskupi
- Józef Bilczewski oraz
Józef Sebastian Pelczar.
Bardzo zaangażowany był
też książę Adam Sapieha,
antykamerarius papieski,
późniejszy metropolita
krakowski. Tak dokonała
się ta przedziwna koronacja, którą wspominamy i
którą chcielibyśmy w jak
sposób jakby powtórzyć.
Oczywiście, co do istoty, co
do tajemnic i teologii.
Była też koronacja dokonana przez sługę Bożego
Stefana kardynał Wyszyńskiego z okazji Millennium
Polski w 1966 r. Nasza Ojczyzna została oddana
w macierzyńską niewolę
miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Sługa Boży, wielki Kardynał, też
chciał ten znak Maryi Królowej przypomnieć, wyeksponować. Dlatego Tysiąclecie Chrztu Polski przeżywaliśmy
pod hasłem koronacji Królowej Polski.
Mamy - bardzo dla nas drogie korony błog. Jana Pawła
II poświęcone jego stygnącą dłonią, tuż przed błogosławioną śmiercią, przed przejściem do domu Ojca. Jak
bardzo kochał on to miejsce, jak bardzo widział ten znak
dla Polski. Jeśli kazał przykładać ucho do murów tego
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sanktuarium, by wsłuchiwać się, jak bije serce narodu
w sercu Maryi Królowej Polski, to właśnie dlatego, że
wiedział, jak wiele może ten znak uczynić w Polsce,
wiedział, jaka jest jego potęga.
Mamy mocne uzasadnienie historyczne tego wszystkiego, co się zaczęło w tym roku, co przeżywamy również
dziś tym nabożeństwem. Ale czy wolno nam zwracać
się z tytułem „Królowa” do Tej, do której Bóg sam, w
Osobie Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa, zwracał
się słowem„Matko”,„Mamo”? Z całą pewnością tak. Ona
przecież rzeczywiście Boga - Syna dziewiczo poczęła,
nosiła w swym łonie, porodziła, wykarmiła, miłowała,
przygotowała na dzieło Odkupienia.

12 października
przybędzie do nas
Matka Boża
w Świętym Wizerunku
Jasnogórskim
Panie Jezu Chryste, Ty doskonale znasz człowieka i
jego potrzeby, trudności i kłopoty. Wiesz, jak bardzo
każdy z nas, ludzi pragnie radości, miłości i szczęścia.
Aby te wartości stały się naszym udziałem, już wkrótce przybędzie do naszej parafii Twoja i nasza Matka Maryja. Przybędzie nie tylko z dobrą radą, ale również
z pomocą, taką samą, jakiej udzieliła św. Elżbiecie.
Jej pomoc jest potrzebna szczególnie nam, ludziom
zapatrzonym w siebie, którzy w dążeniu do lepszego
życia jakże często negują Twoje przykazania.
Matka Najświętsza przybędzie, aby doprowadzić nas
do pełnej wolności dzieci Bożych. Pragnie przypomnieć o ludzkiej godności, a także o tym, by każdy
ojciec stał się kapłanem swego domowego ogniska;
by matka rodziny przekazywała swym dzieciom w
słowach i postępowaniu - Boga; by dzieci i młodzież
swą przyszłość budowali na fundamencie Twojej
Ewangelii.
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię serdecznie, udziel
nam pomocy w odpowiednim przygotowaniu się na
przybycie Twojej i naszej Matki. Matko Najświętsza,
to Ty wydałaś dla nas na świat Syna Bożego. Kiedy
do nas zawitasz, przekaż Go nam jeszcze raz. Spraw,
niech każdy człowiek otworzy przed Nim swoje serce.
Niech On pomoże nam poznać nasze własne błędy i
grzechy oraz udzieli sił do ich naprawy.
Jasnogórska Pani! Ty przychodząc do nas niesiesz
na ręku Jezusa, Syna swego. Najlepiej bowiem zrozumiałaś wielką godność macierzyństwa. Naucz nas
przyjąć z miłością każde poczęte życie oraz naucz nas
go bronić. Udziel pomocy w tworzeniu atmosfery
życzliwości w rodzinie, zakładzie pracy, w szkole, na
ulicy. Wlej w nasze serca nadzieję na lepszą przyszłość. O to prosimy Cię gorąco nasza Czarna Madonno i Królowo. Amen



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:
18/08/2013 Lilianna Romańska, Jan Ejdulis

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Bogdan Zdancewicz, kawaler, Krasnopol, Parafia
Przemienienia Pańskiego i Kamila Pietruszkiewicz,
panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Łukasz Depkun, kawaler, Degucie, Parafia tutejsza i Bogusława Rość, panna, Szaciłówka, Parafia
Korycin.

Olszewscy Jan Danuta,Sejny, Konopnickiej
Namiotko Ryszard Violetta,Sejny, Zawadzkiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Tomczyk Stanisław Czesława,Sejny, Konarskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Świerczewskiego
Kaklin Piotr Aleksandra,Marynowo
Namiotko Jan Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Bykas Tadeusz Maria,Sejny, Łąkowa
Adamowicz Tadeusz Wanda,Degucie
Wasilewska Helena,Sejny, Konarskiego
Łabanowska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Fiedorowicz Wacław Jadwiga,Daniłowce
Zajko Franciszek Zofia,Sejny, Elektryczna
Polanis Anna,Sejny, Łąkowa
Kamińscy Władysław Józefa,Sejny, Nowa

Sakrament małżeństwa:
17/08/2013
Inga Koncewicz i Tomasz Motuk
18/08/2013
Stanisław Romański i Anna Łukaszewicz

Odeszli do wieczności:
UHalina Moroz, Suwałki (l. 66) zm. 19/08/2013

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
dotychczas złożyli swoje ofiary na remont
domu parafialnego, remont okien w Bazylice
i wymianę okien w klasztorze. Ofiarodawcy,
którzy złożyli ofiary w 2013 roku jak dotąd na
sumę 75 890 zł.:
Ignatowicz Krzysztof Anna,Sejny, Zawadzkiego
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Olejniczak Maria,Sejny, Piłsudskiego
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego
Ponganis Marian Halina,Sejny, Piłsudskiego
Miszkiel Marianna,Iwanówka
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, Woj. Polskiego
Anonimowo
Dąbrowscy Stefan Leokadia,Babańce
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rzeżywamy dzisiaj doroczny Odpust Parafialny ku czci Matki Boskiej naszej Pani Sejneńskiej. Porządek Mszy św. jak w niedzielę, nie będzie jeszcze Mszy w Krasnowie, a suma o godz. 11.00 będzie
sprawowana pod przewodnictwem Ks. prałata Tadeusza Rynkiewicza, proboszcza z Suwałk, z Parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła. Figura Matki Bożej ustawiona dzisiaj przy ołtarzu jest otwarta. Po Mszy św.
będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i Nowenna do Matki Boskiej Sejneńskiej, a po Mszy w języku
litewskim, a więc od 14.00 adoracja Najśw. Sakramentu do wieczornej Mszy św.. O godz. 17.00 będzie
modlitwa różańcowa w intencji wszystkich przybywających do naszego Sanktuarium. Wszystkich
naszych Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w naszym odpuście.
akacje, urlopy dobiegły końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluję o dołożenie
wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego
początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonuje
się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas
niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na Łamaniu Chleba.
Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem
ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także
religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania
małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby
wszyscy rodzice temu podołali.
zisiaj przypada 74. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez
braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam
wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem
rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Spowiedź w tych dniach od 17.00 a w piątek od 15.00,
potem Msza św. o godz. 16.00. Odwiedziny chorych i starszych w domach przed południem.
egoroczne żniwa dobiegły końca. Dożynki są aktem wdzięczności Bogu i ludziom za ich trud. Zwyczaj
ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości
duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Nasze wspólne dziękczynienie w wymiarze dekanalno-powiatowym będzie w przyszłą niedzielę, 8 września o godz. 10.00. Bardzo zachęcamy rolników ze
wszystkich wiosek do przygotowywania wieńców dożynkowych, bukietów czy kosza owocowo-warzywnego – wróćmy do starych dobrych tradycji i weźmy czynny udziału we wspólnym dziękczynieniu.
więto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzić będziemy w sobotę, 14 września. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było
zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy
też, że Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym
świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza
Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji
święta Podwyższenia Krzyża. Msze św. jak w dni powszednie z adoracją krzyża.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prace remontowe prowadzone w Parafii. W dalszym ciągu
trwają prace wykończeniowe domu parafialnego, choć już kapłani zamieszkali na piętrze domu.
Zakończone zostały prace remontowe okien w naszej Bazylice – w sześciu oknach wymieniono szkło
i wstawiono dodatkowe okna zewnętrzne. Koszt tej inwestycji to 78 tys. zł., z czego połowę stanowi
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. W połowie września rozpoczną się prace w klasztorze - wymiana
okien wirydarza i drzwi wejściowych. Bóg zapłać wszystkim za ofiary składane na ten cel.
ancelaria pozostanie na razie na dotychczasowym miejscu, a więc przy wejściu do zakrystii, dopóki
nie zostaną przygotowane pomieszczenia w remontowanym budynku.
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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;
Żegary – w niedzielę g. 10.00 (w jęz. lit.)
w kaplicy szpitalnej – w sobotę o godz. 15.00.
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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)
Dyżur kapłana tel. 508650231
Biblioteka parafialna czynna: w pierwszy
i drugi wtorek miesiąca w godzinach 8.30 – 9.30
w pilnych sprawach tel. 87 5163090



Intencje mszalne 1-15.09.2013
NIEDZIELA, 1 września 2013
Odpust Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej
07:00 Zm. rodz. Cieślukowskich, Wasilewskich
i Zabłockich
08:30 +Bronisław +Adolfina Zajko +Tadeusz Okulanis
10:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
11:00 Za parafian
11:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jana i Janiny Kluza
w 60 rocz. ślubu i dla rodziny
11:00 Intencja Nieustającego Różańca: Aby ludzie naszych
czasów, często ogłuszani hałasem, ponownie
odkryli wartość ciszy i potrafili wsłuchać się w
głos Boga i braci
13:00 LT: +Jan Palanis i zm. z rodz. Buraczewskich +Józef
+Róża +Jan +Witalis +Józef +Waldemar i Gajdzińskich +Antoni +Algis. O błog. Boże dla Eugenii
Palanis i jej dzieci, wnuków i prawnuków
17:30 +Lesław +Stanisław Maciukiewicz
PONIEDZIAŁEK, 2 września 2013
06:30 +Bolesław Czeropski (2 rocz.)
08:00 +Bronisław +Eugenia Kuklewicz i ich rodzice
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (9mc)
17:30 +Bronisław Namiotko
17:30 Ks. Sylwester +Tadeusz +Apolonia +Aleksander
+Marianna z rodz. Dziemido i Marcinkiewiczów
17:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
WTOREK, 3 września 2013
06:30 +Bronisław +Czesława +Henryk Miszkiel
08:00 +Bronisława +Stanisław Michałkiewicz
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
17:30 +Stefan Ogórkis +Stanisław Rutkowski
17:30 +Franciszek +Józefata Miszkiel
17:30 +Julita Głembocka (5mc)
17:30 +Marianna Dziemido (m-c od pogrzebu)
ŚRODA, 4 września 2013
06:30 +Barbara +Antoni Trejnowscy
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Weronika +Wincenty Kap
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 O Boże błog. dla Marty iWojciecha Zdancewiczów
w 20 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Władysław Senda (14 rocz.)
17:30 +Ryszard Olszewski
17:30 +Edward Grycel (8mc)
CZWARTEK, 5 września 2013 pierwszy miesiąca
06:30 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Wiktoria Jakimowicz i zm. z rodziny
08:00 +Andrzej Balewicz +Małgorzata +Mieczysław
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 +Wiesława Jakubowska (4 rocz.)
17:30 +Eugeniusz (20 rocz.)
17:30 +Tadeusz Tydman (4mc)
PIĄTEK, 6 września 2013 pierwszy miesiąca
06:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
06:30 +Stanisław Czarkowski

10

08:00
08:00
16:00
17:30

+Witold Skrypko (5 rocz.)
+Mieczysław Ignatowicz (1 rocz.)
+Stanisław Rejmontowicz (14 rocz.)
+Stanisław Milewski (13 rocz.) i z rodz. Baganów
i Milewskich
SOBOTA, 7 września 2013 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:00 +Edward Żukowski (1 rocz.) egzekwie
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Regina Andrejczyk
17:30 +Waleria Sojka
17:30 +Teresa Zofia Karłowicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Anna +Stanisław +Sławomir Korzenieccy
NIEDZIELA, 8 września 2013
07:00 +WeronikaGiniewicz+Helena+AnnaPrzeborowskie
08:30 +Stefan Wichert (9 rocz.) (w modl. wiernych: O
błog. Boże dla Janusza w 50 rocz. urodz. i dla rodziny)
10:00 Dziękczynna za tegoroczne plony (Dożynki)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Józefa Krywanisa
w 80 rocz. urodz. i dla rodziny
11:30 +Edmund (6 rocz.) +Józef +Scholastyka Stefańscy
13:00 LT:
Krasnowo: +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 +Robert Szuliński (5 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 9 września 2013
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Krystyny i
Karola z rodzinami
08:00 +Władysława +Józef Walukiewicz
08:00 +Henryka Staniewicz (5mc)
08:00 +Adela Stasel
17:30 +Kazimierz Zackiewicz (14 rocz.)
17:30 +Eugenia Koncewicz (4mc)
17:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
18:30 LT
WTOREK, 10 września 2013
06:30 +Aniela (2 rocz.) +Jan +Czesław z rodz. Wojciechowskich, Januszanisów, Wiśniewskich i Malinowskich
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB
dla Danuty
08:00 +Czesław Matulewicz i zm. z rodziny
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Żanety
17:30 +Henryk Czokajło (m-c od pogrzebu)
17:30 +Artur Korzeniecki (8 rocz.) +Natalia Marcinkiewicz
17:30 +Paweł Koneszko (m-c od pogrzebu)
ŚRODA, 11 września 2013
06:30 +Stanisław (4 rocz.) +Czesław Jankowscy
08:00 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja i za
Koło RM z naszej Parafii
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Leokadii
08:00 +Biruta Urbańska (7mc)
17:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla
Stefanii Berneckiej w 83 rocz. urodz.
SIEWCA

17:30 O błog. Boże dla Małgorzaty iTomasza Andrejczyków w 20 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
CZWARTEK, 12 września 2013
06:30 +z rodz. Orzechowskich
08:00 +Romuald Wasilewski (19 rocz.), jego ojciec i bracia
08:00 +Zofia Plewińska (5mc)
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 +Danuta +Stanisława +Adam Dec
17:30 +Zofia Rutkowska (4 rocz.) +Daniel Lewkowicz
17:30 +Franciszek (28 rocz.) +Stanisław Sojka
PIĄTEK, 13 września 2013
06:30 +Leokadia Dobuszyńska (2mc)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (6mc)
08:00 +Stanisław Sygut (14 rocz.)
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 +Grzegorz Luto
17:30 +Ryszard Maksimowicz (5mc)
17:30 +Marian Bartnik (2 rocz.)
SOBOTA, 14 września 2013
06:30 +Czesław Słabiński +Leon Jursza i ich rodzice
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:00 +Aleksandra (17 rocz.) +Czesław +Tadeusz Sadłoń
16:00 O błog.Boże dla Nowożeńców
17:30 +Halina Andrulewicz (3 rocz.)
17:30 +Stanisław Salwecki i jego rodzice
17:30 +Czesław Orlik (35 rocz.)
NIEDZIELA, 15 września 2013
07:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:30 +Leokadia Kaufman (10mc)
10:00 +Leokadia Jodango (4 rocz.)
11:30 O błog. Boże i miłość dla Justyny i Karola Korsakowskich w 8 rocz. ślubu i dla Sylwii i Jacka Jaśkiewiczów w 1 rocz. ślubu
11:30 +Franciszek Miszkiel (1 rocz.)
13:00 LT:
17:30 +Stefan Misiukanis (4 rocz.)

Biskup Jerzy i diakoni
na Szlaku Papieskim

Papieskie Intencje Modlitwy
– wrzesień 2013
OGÓLNA: Aby ludzie naszych czasów,
często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili
słuchać głosu Boga i braci.
MISYJNA: Aby chrześcijanie, którzy
cierpią prześladowania w licznych
regionach świata, mogli być dzięki
swojemu świadectwu prorokami
miłości Chrystusa.
Nr 115/2013

11

Z ŻYCIA PARAFII
Muzyczne lato w Sejnach

Już dwudziesty raz od 31 lipca do 4 sierpnia odbył się Festiwal Organowy Młodych z udziałem profesorów
Józefa Serafina, Juliana Gembalskiego, Wandy Falk, Romana Szlaużysa i Gościa specjalnego prof. Ludgera
Johmanna z Niemiec i oczywiście młodych adeptów muzyki organowej w liczbie 28 uczestników. Rozpoczęliśmy Mszą św. w środę i codziennie do soboty wieczorem odbywały się koncerty organowe, a przed
południem warsztaty dla studentów. Zakończenie Festiwalu było w Anykščiai (Litwa).

Od kilku lat gościmy w naszej Bazylice Letnią Filharomonię AUKSO. W tym roku mieliśmy okazję posłuchać
muzyki klasycznej w wykonaniu dwóch niezwykłych artystek: Jadwiga Kotnowska – flet, Giedré Šiaulyté
(Litwa) – harfa (chyba po raz pierwszy ten instrument zabrzmiał w Bazylice)
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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