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B Y Ć  S O L Ą  Z I E M I

MARYJO, BĄDŹ NAM 
PRZEWODNICZKĄ W WIERZE 

- Matka Boża od 21 września 2013 r.
nawiedza naszą diecezję
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Z miesięcznika Różaniec” nr 9 (735) 
wybrał Eugeniusz

Wierzę w świętych obcowanie to znaczy: wie-
rzę w to, że są święci, że są święci w niebie. 
To jest ta rzesza z Apokalipsy Janowej, której 
nikt nie mógł przeliczyć, ci w białych szatach, 
ci obmyci we krwi Baranka.
Są święci tacy urzędowi, o których powie-
dział Kościół w całym procesie pokazania ich 
świętości. 
I najpierw mówi się o każdym z nich sługa 
Boży, potem błogosławiony, przez którego 
wielbi Boga rodzina zakonna, kraj, a wreszcie 
kanonizowany, ogłoszony świętym dla całego 
Kościoła powszechnego, dla całego świata.
Znamy świętych z żywotów świętych, to 
znaczy z życiorysów świętych, z historii, z 
obrazów, opowiadań. Jest takie święto: l li-
stopada każdego roku - uroczystość Wszyst-
kich Świętych i wtedy stajemy nad grobami 
naszych bliskich, ja nad grobem swojej mamy 
i ośmielam się mówić: Ty się módl za nas, bo 

 Świętych obcowanie

już jesteś święta, pamiętaj o nas, jak matka 
pamięta.
To prawda, że na naszych cmentarzach spo-
czywa wielu świętych, ale ich imiona i ich 
życie znane są tylko Bogu. Często też mówi-
my o żyjących - on jest święty! To znaczy, on 
żyje jak święty, a o tym, czy jest świętym, wie 
tylko Pan Bóg. Święci są naszymi patronami- 
opiekunami. Dlatego rodzice swoim dzieciom 
wybierają imiona świętych - żebyś była do 
Weroniki podobna, żeby św. Weronika
opiekowała się tobą.
Słyszymy często, że dzień dzisiejszy ma za 
patrona świętego papieża, świętego króla, 
świętego rycerza, pustelnika, męczennika, 
wyznawcę itp. Świętymi są matki, ojcowie, na-
uczyciele, lekarze, szlachcice, chłopi, zakonni-
ce, księża, dzieci, młodzi chłopcy, dziewczęta. 
Dobrze, że są święci, bo skoro tyle zła jest na 
świecie, to w świętych jest więcej dobra.
Każdy z nas ma swego ulubionego świętego. 
Oczywiście, że Matka Boża jest Najświętszą 
spośród ludzi, ale są święci, których czczą 
grupy ludzi, np. św. Huberta czczą myśliwi, 
kierowcy - św. Krzysztofa, a rolnicy św. Izy-
dora. 
Moim ulubionym świętym jest ś w. Franciszek. 
Nie tylko dlatego, że był poetą i wyśpiewał 
Bogu:
Wsławiony bądź, o Panie mój, we wszystkim, 
co stworzyłeś nam! Niech wielbi Cię braciszek 
- słońce...
Nie dlatego, że kazań jego słuchały ptaki, ryby 
i wilk z Gubio, ale dlatego, że tak kochał Pana 
Jezusa -
aż do ran, aż do śmierci, że tak ukochał ubó-
stwo - biedę - aż do pragnienia: Połóżcie mnie 
nagim na ziemi, bo taki przyszedłem na świa-
ta i taki stąd odchodzę. O nie, kochany Fran-
ciszku! Za tobą idzie rzesza świętych zakonów 
franciszkańskich. I ja idę za tobą, bo wierzę w 
świętych obcowanie.   
           bp Józef Zawitkowski
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MOC SŁOWA
Niedziela XXV Zwykła w Ciągu Roku   
                            - 22  września 2013
 
 Łk 16, 1-13

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej 

będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczci-
wy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w 
zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się 
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli 
w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się 
wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może 
dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym 
będzie trzymał, a tym wzgardzi. 
Nie możecie służyć Bogu i mamonie”».

Refleksja niedzielna:
 

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy z pewnością 
zaskakuje nas pochwałą, jaką otrzymuje złodziej za 

swe uczynki. Niektórzy komentatorzy próbowali złago-
dzić skandaliczną wymowę tej przypowieści, sugerując 
między innymi, że przedmiotem darowizny miały być nie 
dobra pańskie, ale własny dochód zarządcy. Zdarzało 
się bowiem dosyć często, że wielcy posiadacze ziemscy 
pozostawiali dużą swobodę swoim zarządcom, chcąc 
jedynie otrzymać ustaloną sumę pieniędzy. I tak zarząd-
ca kupowałby sobie sympatię dłużników za nadwyżkę, 
która prawnie mu się należała.
Podziwiając spryt tej interpretacji, należy jednak za-
uważyć, że mija się ona z logiką samej przypowieści. 
Przedmiotem pochwały Pana nie jest tutaj nieuczciwe 
rozwiązanie problemu, ale zmiana, jaka zachodzi w sa-
mym zarządcy. Z zagarniania dobór do własnej kieszeni 
przechodzi on do dzielenia się nimi z dłużnikami. Przyciś-
nięty do muru i motywowany instynktem przetrwania, 
odkrywa fundamentalną „zasadę rynkową” chrześci-
jaństwa: nie krwiożercza akumulacja, ale miłosierna 
dystrybucja. Darowanie długu nie jest wykroczeniem 
przeciw prawu, natomiast ekonomiczne doprowadzenie 
innych do ruiny jest jawną niesprawiedliwością.
Sposób, w jaki posługujemy się powierzonymi nam do-
brami, powinien być nacechowany takim sprytem, by 
nie zamykał przed nami drzwi „domostw” naszych bliź-
nich. Dobry interes to taki, który pozwoli mi w prawdzie 
spożyć wspólnie wypracowany chleb w domu mojego 
„kontrahenta”. Prawdziwa duchowość chrześcijańska nie 
pogardza dobrami doczesnymi, ale widzi w ich mądrym 
użyciu sposób na wejście do „wiecznych przybytków”. 

Niedziela XXVI Zwykła w Ciągu Roku
                      – 29 września 2013
 Łk 16, 19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów: 
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w 
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. 
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, 
imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami 
ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały 
jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go 
na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 
pogrzebany.  Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, 
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza 
na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj 
się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 
palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 
strasznie cierpię w tym płomieniu.  Lecz Abraham 
odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś 
swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz 
on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz 
tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, 
tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie 
może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten 
rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 
męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Pro-
roków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, 
ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł 
do nich, to się nawrócą.  Odpowiedział mu: Jeśli 
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z 
umarłych powstał, nie uwierzą».

Refleksja niedzielna:

Jedna z kościelnych antyfon tak ujmuje sens dzisiej-
szej Ewangelii: „Ten, który za życia wzbraniał się przed 
ofiarowaniem kruszyny chleba biednemu, po śmierci 
żebrał o kroplę wody”. Rozrywkowy tryb życia strojnisia 
połączony ze ślepotą na potrzeby biedaka stają się przy-
czyną jego wiecznie niezaspokojonego pragnienia. Bo-
gacz nie jest potępiony za swe bogactwa, ale za swoją 
obojętność. W swoim sercu wykopał głęboką przepaść 
i odciął się od problemów tego świata. Winny jest bar-
dziej grzechu zaniedbania niż czynnego przekroczenia 
przykazania Bożego. Podobny jest do człowieka, który 
swoją spowiedź zaczyna od formułki: „Nikogo nie za-
biłem, nie zrobiłem nic złego, tylko takie tam nerwy”. A 
gdzie w tym wszystkim wrażliwość na ludzką biedę, na 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 22 września 2013 
Słowo Boże: Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Łk 16,1-13
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Św. Ap Piotra i Pawła
Taca na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 23 września 2013, 
wsp. św. Ojca Pio z Pietrelciny
Słowo Boże: Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18
Parafia Nawiedzenia - Kaletnik
WTOREK, 24 września 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ezd 6,7-20; Łk 8,19-21
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Św. Wojciecha
ŚRODA, 25 września 2013, 
wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezb.
Słowo Boże: Ezd 9,5-9; Łk 9,1-6
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Św. Kazimierza
CZWARTEK, 26 września 2013, 
wsp. św. Kosmy i Damiana, męczenników
Słowo Boże: Ag 1,1-8; Łk 9,7-9
Parafia Nawiedzenia - Raczki
PIĄTEK, 27 września 2013, 
wsp. św. Wincentego a’Paulo, prezb.
Słowo Boże: Ag 1,15-2,9; Łk 9,18-22
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Chrystusa Króla
SOBOTA, 28 września 2013, 
wsp. św. Wacława, męczennika
Słowo Boże: Za 2,5-15; Łk 9,43-45
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Bł. Anieli Salawy
NIEDZIELA XXIII ZWYKŁA, 29 września 2013 

Słowo Boże: Am 6,1-7; 1Tm 6,11-16; Łk 16,19-31
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Bożego Ciała
PONIEDZIAŁEK, 30 września 2013, 
wsp. św. Hieronima, prezb. i doktora Kościoła (dK)
Słowo Boże: Za 8,1-8; Łk 9,46-50
Parafia Nawiedzenia - Gawrych Ruda
WTOREK, 1 października 2013, wsp. św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, dziewicy i dK
Słowo Boże: Za 8,20-23; Łk 9,51-56
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, Św. Brata Alberta
ŚRODA, 2 października 2013, 
wsp. Św. Aniołów Stróżów
Słowo Boże: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10
Parafia Nawiedzenia - Wigry
CZWARTEK, 3 października 2013, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ne 8,1-12; Łk 10,1-12
Parafia Nawiedzenia - Żyliny
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 4 października 2013, 
wsp. św. Franciszka z Asyżu
Słowo Boże: Ba 1,15-22; Łk 10,13-16
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, NSPJ
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 5 października 2013, 
wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Słowo Boże: Ba 4,5-29; Łk 10,17-24
Parafia Nawiedzenia - Suwałki, MB Miłosierdzia
Pierwsza sobota miesiąca

człowieka, który prosi mnie o okruch życzliwości, uwagi, 
zainteresowania? Duchowa sytość może być straszna w 
swych konsekwencjach, bo nie pozwala nam dostrzec 
w sobie wewnętrznej przepaści, którą wypełniliśmy 
obojętnością. Sąd Ostateczny będzie polegał jedynie 
na odkryciu tej otchłani. 
Z drugiej strony przypowieść ukazuje nam Łazarza, 
który po ziemskiej niedoli zostaje przyjęty na łono 
Abrahama. Trzeba przyznać, że również w jego przy-
padku tym, co decyduje o ostatecznym losie, nie są 
konkretne czyny. Wszystko, co o nim wiemy, to że był 
biedny i nazywał się Łazarz. Ale właśnie ten ostatni 
szczegół jest bardzo istotny. Bieda ludzka nie jest ni-
gdy pozbawiona twarzy, ma zawsze swoje konkretne 
imię. Łazarz nie jest jak bezimienny bogacz. Oznacza 
to, że cierpienie człowieka nie jest obce Bożemu sercu. 
Mojżesz, Prorocy, a nade wszystko Ewangelia dają 
świadectwo Bożej troski o ubogiego. Pan sam stoi 
na straży godności ubogich i utożsamia się z nimi: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest 
kluczem, który otwiera Boże Serce.
Trzeba mówić do Jezusa również sercem, a nie tylko 

Święty Stygmatyk - Ojciec Pio

ustami, co więcej, w pewnych przypadkach, trzeba 
mówić do Niego tylko sercem. Świat mógłby istnieć 
bez słońca, lecz nie mógłby istnieć bez Mszy Świę-
tej”- o. Pio.
Święty o. Pio Francesco Forgione urodził się w 1887 
roku w Pietrelcinie w małym miasteczku we Włoszech. 
Mając 16 lat wstąpił do zakonu Braci Mniejszych Kapu-
cynów. W 1910 roku otrzymał świecenia kapłańskie, ze 
względu na stan zdrowia przebywał w swojej miejsco-
wości rodzinnej i odprawiał Mszę Świętą codziennie o 
godzinie piątej rano, po kilku latach został skierowany 
do klasztoru w San Giovanini Rotondo. Od 20 września 
1918 roku aż do śmierci 23 września 1968 r. przez 
50 lat św. o. Pio miał stygmaty widoczne na rękach, 
stopach i boku. Wieść o tym i o jego darze czytania w 
sumieniach ludzkich przyciągała rzesze pielgrzymów, 
wszyscy chcieli uczestniczyć w odprawianej przez o. 
Pio Mszy Świętej, a wielu korzystało z jego posługi 
jako spowiednika. O. Pio przez całe swoje życie był 
związany z Chrystusem, w sposób szczególny, gdy 
został przez Niego obdarzony znakami ukrzyżowania. 
Żył Jego męką i głęboko przeżywał Eucharystię, którą 
sprawował z największym namaszczeniem, kiedy ją 
odprawiał ludzie obecni na niej często widzieli w nim 
podobieństwo do Chrystusa konającego w Ogrodzie 
Oliwnym.      - Jadwiga -
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

LIST DO PARAFIAN PRZED NAWIEDZENIEM 

ŚWIĘTEGO WIZERUNKU 

MATKI BOSKIEJ JASNOGÓRSKIEJ

„A skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi 
do mnie” (Łk 1,43) - tymi słowami witała św. Elżbieta 
przychodzącą do niej Maryję.

Oto zbliża się sobotni dzień - 12 października 
2013 roku, kiedy te słowa będziemy mogli wy-

powiedzieć pełni radosnej wdzięczności - Matka 
Pana przychodzi do nas.
To historyczne wydarzenie w naszej parafii jest 
więc kontynuacją opisanego w Ewangelii Nawie-
dzenia św. Elżbiety.
W tej tajemnicy podziwiamy Matkę Najświętszą za 
Jej bezgraniczne zawierzenie Bogu, niezachwianą 
nadzieję i gorącą miłość do Niego poprzez okazy-
wanie miłości drugiemu człowiekowi będącemu 
w potrzebie.
Matka Boża, której całe życie było wielką „piel-
grzymką wiary”, jest dla uczniów Jezusa wzorem 
człowieka wiary autentycznie przeżywanej. Uczy 
jak żyć na codzień gorącą miłością i mocną nadzie-
ją i jak odpowiedzieć na zbawcze słowo Boga oraz 
na Jego miłość do człowieka.
Przychodząc do nas chce nas jeszcze bardziej 
zbliżyć do Jezusa i Jego Kościoła. Tak jak biesiad-
nikom w Kanie Galilejskiej wskazując na Jezusa 
mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” 
(J 2,5).
Spotkanie z Maryją w Jej Świętym Wizerunku Na-
wiedzenia jest wyjątkową okazją do tego, aby 
umocnić wiarę, nadzieję i miłość, aby pod czujnym 
okiem Matki i blisko Jej serca wyprostować nasze 
drogi wiary i miłości małżeńskiej, rodzinnej i są-
siedzkiej, bo jakżesz poróżnieni z sobą będziemy 
mogli spojrzeć w Jej łagodne oblicze i ręce do 
Niej wyciągnąć?
Do tej chwili historycznej i radosnej, spotkania 
z Maryją w Kopii Jasnogórskiego Obrazu, przy-
gotujemy się przez przeżywanie Misji Świętych, 
które rozpoczną się w niedzielę, 6 października. 
Poprowadzą je Księża Misjonarze ze Zgromadzenia 
Najświętszego Serca Jezusowego.
W czasie tych dni nie tylko będziemy słuchać 
Bożego Słowa, oczyścimy dusze w Sakramencie 
Pojednania, lecz przez nabożeństwo wyznania 
Wiary Świętej przyznamy się publicznie do Jezusa, 
Syna Maryi oraz w błogosławieństwie rodzin kato-
lickich otrzymamy wzmocnienie w łasce i miłości 
małżeńskiej i rodzinnej.

W imieniu Misjonarzy a także jako Wasi duszpa-
sterze prosimy Was serdecznie o modlitwę w tej 
intencji, by miłość Maryi do Bożego Syna, zaowo-
cowała naszym radosnym powrotem z Maryją do 
Jezusa. Ażeby tak się stało, trzeba najpierw odpo-
wiedzieć na zaproszenie uczestnictwa w Misjach 
Nawiedzenia. Trzeba otwartym sercem przyjąć 
słowo Boże, które ma moc przemienić każdego 
z nas, trzeba uwierzyć w miłość Boga. Maryja w 
Kanie Galilejskiej powiedziała do sług: „Zróbcie 
wszystko co mój Syn wam powie”. Te słowa mówi 
do każdego mieszkańca naszej Parafii, do tego, 
któremu się wydaje, że jest blisko Boga, jak i do 
tego, któremu się wydaje że Bóg jest daleko, albo 
że się nie jest godnym Jego miłości.
Siostry i Bracia, zróbmy wszystko, co Jezus mówi 
do nas, bo tylko wtedy przemieni „wodę naszych 
słabości, marności, bylejakości, naszych grzechów” 
w wyborne „wino naszej wielkości, dobra, miłości i 
wiary zdolnej góry przenosić”, a więc całego sensu 
naszych ludzkich zmagań. Tak więc warto ten wy-
siłek ponieść, wziąć udział w Misjach Nawiedzenia, 
by się nawrócić i żyć jak prawdziwe dzieci Boże 
- według wskazań Ewangelii, z Jezusem i Jego 
Matką.
Zwracamy się także do chorych i cierpiących. 
Gorąco Was prosimy o modlitwę i ofiarowanie 
swoich cierpień w intencji Misji Nawiedzenia. Z 
Wami Chrystus, jak ze swoją Matką najboleśniejszą, 
podzielił się krzyżem i cierpieniem. Chciał, aby 
była Ona naszą Współodkupicielką, a Wy Jego 
współpracownikami w zbawianiu innych. Stąd 
też błagamy Was o pomoc modlitewną, by z tych 
Misji Świętych oraz ze spotkania z naszą Jasnogór-
ską Matką skorzystali wszyscy. Mamy nadzieję, że 
dzięki pomocy bliskich będziecie mogli także sami 
uczestniczyć w nabożeństwie misyjnym, jak i w 
czuwaniu przy Świętym Wizerunku Jasnogórskiej 
Madonny. A jeśli cierpienie i niemoc nie pozwolą 
Wam osobiście być w kościele, kapłani odwiedzą 
Was w domu niosąc Chrystusa oraz misyjne bło-
gosławieństwo.
Wszystkim Wam Siostry i Bracia życzymy obfitych 
owoców duchowych zarówno z udziału w Misjach 
Nawiedzenia, jak i ze spotkania w Maryją, która 
niech nam będzie przewodniczką w wierze.  
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Wszyscy wiemy, co przedstawiały dla ludzkości 
narodziny wielkiego Świętego z Asyżu: z nim - 
mówi Dante - „narodziło się słońce na świecie”. 
Wiele jest powodów, dla których wywierał on i 
wywiera jeszcze tak znamienny urok w Kościele, 
a także poza nim: optymistyczna wizja całego 
stworzenia, jako epifanii Boga i ojcowskiej epifanii 
Chrystusa, sławionego przez niego w znanym 
powszechnie „Hymnie stworzeń”; wybór ubóstwa 
jako wyrazu całego jego życia i nazwana tak przez 
niego Madonna, epitet nadawany przez rycerzy 
damom i przez chrześcijan Matce Bożej.
Ale u podstaw wszystkiego znajdowała się cnota 
teologiczna w pełni praktykowana, którą on rzad-
ko nazywa po imieniu, ponieważ była stanem 
jego duszy, dzięki któremu skupiał się całkowicie 
w Bogu, dzięki któremu wszystkiego oczekiwał od 
Niego, który go uszczęśliwiał przez to, że niczego 
nie posiadał prócz Niego. W pełnych żaru słowach 
wyraża ten swój stan duszy w Kartce danej bratu 
Leonowi na Monte delia Verna: „Ty jesteś dobrem, 
wszelkim dobrem, najwyższym dobrem, Panie, 
Boże żywy i prawdziwy... Ty jesteś naszą nadzie-
ją”. Tak, ponieważ prawdziwa nadzieja, ten dar 
Ducha, który nie zawodzi (por. Rz 5, 5), wypływa 
z jednej pewności, że „Syn Boży umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Od-
zyskanie tej pewności jest nie cierpiące zwłoki 
w dzisiejszym świecie, naznaczonym przez tyle 
niepokojów, które są jakby zamachem na nadzieję 
przyniesioną wszystkim przez Chrystusa: „Miejcie 
ufność: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33). 
[...] życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć: odkry-
wania, kim jesteście, odkrywania wartości, które 
nadają kształt Waszemu życiu, odkrywania ludów 
i narodów, z którymi łączy Was solidarna więź. [...] 
Przez całe życie wciąż od nowa musicie potwier-
dzać wartości, które nadają kształt Warn samym 
i światu: wartości, które sprzyjają życiu, które od-
zwierciedlają godność i powołanie osoby ludzkiej, 
które budują świat w pokoju i sprawiedliwości.
Watykan, 8.12.1984

Święty Franciszek z Asyżu

wybrał E. Klimaniec

MARYJO PRZYJDŹ DO NAS, 

WZMOCNIJ NASZĄ WIARĘ I NADZIEJĘ

MATKA BOŻA W ŚWIĘTYM JASNOGÓRSKIM WIZERUNKU 

ROZPOCZĘŁA NAWIEDZENIE NASZEJ DIECEZJI

Przygotowujemy się do spotkania z Matką Bożą 
w Jej Świętym Wizerunku Nawiedzenia, które 

nastąpi w sobotę, 12 października o godz. 17.00. 
Matka Boża przybędzie do nas z Puńska, bedzie 
zmierzać do nas od strony Widugier, a więc przez 
Skarkiszki, Dowiaciszki, Kielczany, Nowosady, Łum-
bie, Gryszkańce, ulicami Mickiewicza, Łąkową do 
ronda. Powitamy Ją przy rondzie, weźmiemy Świę-
ty Obraz na ramiona 
(będą miały okazję 
uczynić to poszcze-
gólne grupy i stany) i 
przeniesiemy do Ba-
zyliki. Po uroczystym 
powitaniu, będzie-
my uczestniczyć w 
uroczystej Mszy św. 
koncelebrowanej, 
której przewodni-
czyć będzie Ksiądz 
Biskup.  Po Mszy św. 
będzie okazja pry-
watnej modlitwy. 
Zgromadzimy się 
- mam nadzieję licz-
nie - na Apelu Jasnogórskim o 21.00. Potem będą 
czuwania młodzieży, nabożeństwo wdzięczności 
przodkom za przekazanie nam daru wiary. O pół-
nocy będzie „Pasterka Maryjna”. Od godz. 1 do 6 
rano będzie mozliwość czuwania naszych parafian 
z poszczególnych ulic i wiosek. Porządek tego 
czuwania otrzymamy wraz z zaproszeniem, któ-
re dotrze do każdej rodziny. Wydrukujemy także 
w następnym numerze „Siewcy”. Niedzielę rano 
ropoczniemy od Godzinek o Najświętszej Maryi 
Pannie, a potem będą Msze św. jak w niedzielę z 
powierzeniem naszych rodzin i wszystkich naszych 
spraw Matce Bożej. Po południu o godz. 15.00 
będzie Msza św. pożegnania Świętego Wizerunku, 
odmówimy akt zawierzenia naszej Parafii Maryi, 
Pani Jasnogórskiej i odprowadzimy Święty Obraz 
do samochodu - kaplicy, który powiezie Go do 
Smolan. 
Kochani, ofiarujmy Matce Bożej jak najwięcej 
darów duchowych. Wraz z zaproszeniem i pro-
gramem Misji otrzymamy kartę „Duchowy Dar”. 
Pomyślmy, co moglibysmy ofiarować, wpiszmy te 
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MARYJO PRZYJDŹ DO NAS, 

WZMOCNIJ NASZĄ WIARĘ I NADZIEJĘ

MATKA BOŻA W ŚWIĘTYM JASNOGÓRSKIM WIZERUNKU 

ROZPOCZĘŁA NAWIEDZENIE NASZEJ DIECEZJI

Maryja, Matka Boleściwa, 
Pocieszycielka  

Najświętsza Maryja Panna jest w dalszym ciągu 
miłościwą Pocieszycielką w tak licznych boleś-

ciach fizycznych i moralnych, które gnębią i dręczą 
ludzkość. Ona zna nasze bóle i nasze utrapienia, 
ponieważ Ona również cierpiała od Betlejem po 
Kalwarię: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 
35). Maryja jest naszą Matką duchową, a matka 
zawsze rozumie swoje dzieci i pociesza je w ich 
smutkach.
Ona potem otrzymała od Jezusa wiszącego na Krzy-
żu tę specyficzną misję miłowania nas, jedynie i 
zawsze miłowania nas, aby nas zbawić! Maryja po-
ciesza nas nade wszystko ukazując Ukrzyżowanego 
i Raj! O Dziewico Najświętsza, bądź jedyną i stałą 
pociechą Kościoła, miłuj go i ochraniaj! Pocieszaj 
Twoich biskupów i Twoich kapłanów, misjonarzy 
i zakonników, którzy mają oświecać i zbawiać no-
woczesne społeczeństwo, trudne i niekiedy wrogie! 
Pocieszaj wspólnoty chrześcijańskie, obdarzając 
je licznymi i trwałymi powołaniami kapłańskimi i 
zakonnymi!
Pocieszaj wszystkich tych, którzy są wyposażeni we 
władze i ponoszą odpowiedzialność cywilną i reli-
gijną, społeczną i polityczną, aby zawsze i wyłącznie 
celem ich było wspólne dobro i integralny rozwój 
człowieka, mimo trudności i porażek!
Pocieszaj liczne rodziny emigrantów, bezrobotnych, 
cierpiących, tych, którzy noszą na ciele i na duszy 
rany spowodowane przez dramatyczne sytuacje 
i wypadki; młodzież, zwłaszcza tę, która z wielu 
bolesnych motywów czuje się wyobcowana i jest 
nieufna; wszystkich tych, którzy czują w sercu palą-
cą potrzebę miłości, altruizmu, miłosierdzia, którzy 
pielęgnują wzniosłe ideały osiągnięć duchowych i 
społecznych!
O Matko Pocieszycielko, pocieszaj nas wszystkich i 
spraw, aby wszyscy zrozumieli, że tajemnica szczęś-
cia znajduje się w dobroci oraz w stałym i wiernym 
naśladowaniu Twego Syna Jezusa!

postanowienia na kartę i przynieśmy do kościoła: 
albo w czasie Misji, albo już w czasie Nawiedzenia 
i wrzućmy do specjalnie przygotowanego na tę 
okoliczność naczynia. Będzie ono stało w kaplicy 
Matki Bożej.  Możemy również wypisać na kartkach 
swoje szczególne intencje, które chcemy przed-
stawić za przyczyną Matki Bożej, jakieś trudne 
sprawy, bolesne, wydające się nie do rozwiązania. 

Będziemy w czasie 
czuwania nocnego 
czytać je i modlić się 
w tych intencjach. 
Chcemy podkre-
ślić ten wyjątkowy 
świąteczny nastrój 
obecności pośród 
nas Matki Bożej w 
Jej Świętym Wize-
runku Nawiedzenia 
przez udekorowa-
nie naszego miasta, 
wiosek. Mieszkań-
ców wiosek, przez 
które zmierzać bę-
dzie Matka Boża do 

nas i ulic Mickiewicza i Łąkową, ale także całego 
naszego miasta prosimy o udekorowanie flaga-
mi, chorągwiami, świętymi obrazami, odnowienie 
przydrożnych krzyży i kapliczek. W mieście ude-
korować okna swoich mieszkań, wywiesić flagę 
biało-czerwoną.  Emblematy, chorągiewki, plakaty 
i inne ozdoby będą do nabycia w czasie Misji. 
Wszystkich prosimy o mobilizację, o pomoc przy-
gotowaniu wszystkiego, bo to nasza wspólna spra-
wa, aby godnie przyjąć tak Wielkiego Gościa w na-
sze progi. Proszę wszystkich o modlitwę, chorych 
i starszych proszę o ofiarowanie swego cierpienia 
i samotności w intencji owocnego przeżywania 
tych wydarzeń. Niech Pan Jezus wszystkim bło-
gosławi, a Matka Boża, którą czcimy w tak wielu 
wizerunkach, obrazach i figurach, ale przecież 
jest to Ta sama Matka Boża, Maryja, Matka Jezusa 
Chrystusa i nasza weźmie Was wszystkich w swoją 
opiekę i poprowadzi drogą do Światła, którym jest 
nasz Zbawiciel, nasz Bóg i Pan.
    Proboszcz
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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

08/09/2013 Marlena Sapiega, Natalia Matulewicz
15/09/2013 Mateusz Fiedorowicz

31/08/2013 
Sylwia Korzeniecka i Emil Sidor
07/09/2013
Agnieszka Adamowicz i Paweł Winarski
Weronika Czyżewska i Mikołaj Poncyljusz
14/09/2013
Katarzyna Bykas i Paweł Makarewicz
Marta Krzywicka i Karol Gołaszewski

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 79 390 zł.:
Bartoszewicz Józef Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Laskowscy Stanisław Jadwiga,Daniłowce 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UStanisław Zabłocki, Degucie (l. 77) zm. 26/08/2013
UStanisław Tomczyk, Sejny (l. 77) zm. 12/09/2013

1/ Mariusz Sokołowski, kawaler, Zelwa, Parafia Be-
rżniki i Monika Kaufman, panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Paweł Wachoń, kawaler, Nowy Dwór Mazowie-
cki, Parafia Modlin, św. Maksymiliana Kolbe i Daiwa 
Pachutko, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
3/ Piotr Maciukanis, kawaler, Żegary, Parafia tut. i
Ewa Łostowska, panna, Ogrodniki, Parafia tutejsza.
4/ Paweł Andrulewicz, kawaler, Bosse, Parafia Be-
rżniki i Monika Dąbrowska, panna, Sejny, Parafia 
tutejsza.

Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Poszwa Krzysztof Mirosława,Sejny, Młynarska 
Gilis Jan Romualda,Sejny, Rittlera 
Czyżewscy Krzysztof Małgorzata,Krasnogruda 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Maksimowicz Zdzisław Edyta,Sejny, Nowotki 
Przezwiccy Roman Danuta,Babańce 
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego 
Czajkowska  Halina,Sejny, Rittlera 
Matulewicz Stanisław Anna,Sejny, Nowotki 
Kaufman Adam Anna,Sejny, Wojska Polskiego 
Krysztopik Jerzy Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Kalwejt  Halina,Sejny, Słowackiego 
Sapiega  Anna,Sejny, Parkowa 
Sidorowicz Józef Weronika,Sejny, Piłsudskiego 
Daniłowicz  Zofia,Sejny, Wojska Polskiego 
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna 
Rybczyńscy Józef Helena,Kielczany 
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego 
Maksimowicz Tomasz,Sejny, Strażacka 
Wydro Paweł,Nowosady 
Wojciechowicz Leszek Anna,Sejny, Łąkowa 
Giniewicz  Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego 
Matulewicz Wojciech Barbara,Kielczany 
Buchowska Krystyna,Sejny, Konarskiego 
Kalwejt  Jadwiga,Sejny, Emilii Plater 
Albowicz Zygmunt Romualda,Krasnowo 
Milanowscy Henryk Regina,Sejny, Ogrodowa 
Linkiewicz Tomasz Marta,Sejny, Wojska Polskiego 
Moroz Stanisław Halina,Sumowo 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy rodziców, aby troszczyli się o chrześci-
jańskie wychowanie dzieci, a więc wiedza religijna oparta na Ewangelii i budowanie fundamentu 

wiary, którym jest życie religijne. Zatroszczcie się rodzice o codzienną modlitwę w domu, w rodzinie, 
razem z dziećmi, o coniedzielną Eucharystię, bez której nie ma życia duchowego w rodzinie. Zachę-
camy też do włączenia się w życie Parafii umacniając swoją komunię z Bogiem. Jest wiele propozycji, 
choćby działające u nas koła, organizacje katolickie, parafialna Caritas, schola dziecięco-młodzieżowa, 
Liturgiczna Służba Ołtarza, a więc ministranci i lektorzy. Wystarczy podejść do któregoś z kapłanów, 
zapytać o szczegóły. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy!

2Zapraszamy motocyklistów na zakończenia sezonu motocyklowego w niedzielę, 29 września. 
Połączymy to spotkanie z modlitwą dziękczynną za bezpieczną jazdę, zdrowie i życie oraz wspo-

minać będziemy motocyklistów, którzy zginęli w wypadkach drogowych lub doznali ciężkich obrażeń 
ciała. Uczynimy to na Mszy św. o 11.30.  Zbiórka od godz.11:00 na placu przed kościołem. Po Mszy 
Świętej będzie przejazd przez miasto, a potem na parkingu agapa i trochę dobrej muzyki. Zapraszamy 
serdecznie.

3Zbliża się ważny czas w życiu naszej Parafii – Misje Święte, które mają nas przygotować na spotkanie 
z Matką Bożą w Jej Świętym Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia. Zapoznajmy się z programem 

Misji, także każda rodzina otrzyma zaproszenie z programem Misji i Nawiedzenia. Skorzystajmy z tego 
czasu, to jest szansa odnowienia wiary, przyjaźni z Bogiem i wzajemnych relacji między sobą. Pan Bóg 
pragnie wejść bardziej w życie każdego z nas, w życie małżonków i rodzin. Przez spotkanie z Matką 
Bożą pragnie jeszcze raz nam powiedzieć, jak bardzo nas kocha i jak bardzo Mu zależy na każdym z 
nas. Módlmy się o błogosławione owoce Misji, o otwarcie serc wszystkich na słowo Boże. Módlmy się 
za Ojców Misjonarzy, aby Duch Święty ich poprowadził, napełnił swoją mocą i światłem.

4Rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcamy naszych para-
fian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie 

różańcowym, które będzie po wieczornej Mszy św. w kaplicy Matki Bożej. Dzieci zapraszamy na róża-
niec w pierwszym tygodniu miesiąca w środę i piątek o 16.00, a młodzież we czwartek na wieczorną 
Eucharystię i Różaniec.  

5W pierwszym tygodniu października pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesią-
ca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. 

Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy 
zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy 
Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i 
braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej przed Mszą św. rano i po południu. Msza św. dla 
dzieci i młodzieży o godz. 16.00 z Różańcem. Wcześniej okazja do spowiedzi. Przed południem odwie-
dziny chorych w domach. Będzie całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Matki Bożej.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 
PATRONUJĄ NAM:

• 29 IX – Świętych Archaniołów Gabriela, Michała i Rafała
• 30 IX – Św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy
 tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński;
• 1 X – Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji 
katolickich;
• 2 X – Świętych Aniołów Stróżów;
• 4 X – Św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk,
 którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień dzisiejszy;
• 5 X – Św. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
 Miłosierdzia; Błogosławiony Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która wyszła
 z Polski.
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NIEDZIELA, 22 września 2013 
07:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:30 +Helena +Aleksander Letkiewicz 
 i z rodz. Pachuckich 
10:00 + Anna (3 rocz.) +Zygmunt Michalscy i ich rodzice
11:30 Dziękczynna za plony (od rolników z Posejanki)
11:30 O błog. Boże dla Grażyny, Jacka, Patryka, Magda-

leny i całej  rodz. Zajkowskich  
13:00 LT: 
Krasnowo:
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Faustyny, 
 Miłosza, Adriana
PONIEDZIAŁEK, 23 września 2013
06:30 +Jan Miksza 
08:00 +Stefania Iwaszewska (6mc)
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:00 +Leokadia Motuk (20 rocz.) i jej rodzice
17:30 +Jan Kosiński +Bronisław Toczewski
17:30 +Marian Radzewicz (10mc)
17:30 +Halina Moroz (m-c od pogrzebu)
17:00  +Krystyna Poszwa (16 rocz.) +Szymon
WTOREK, 24 września 2013 
06:30 +Zofia i z rodz. Bykowskich
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +z rodz. Biernackich i Czernialisów
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Emilii, 

Marcina, Moniki, całej  rodziny
17:30 +Władysława Mikłaszewicz (4 rocz.) +Henryk 
 i z rodz. Morawskich
17:30 +Szczepan +Anna +Jacenty +Stefania +Marianna 

+Kazimierz
ŚRODA, 25 września 2013  
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Anity i Tomasza 
 w 7 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla rodz. La-

skowskich, Korzenieckich, Dąbrowskich
08:00 +Teresa Alboszta
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 O zdrowie dla Pawła 
17:30 +Jan +Maria +Wacław Czajkowscy +Roman
17:30 +Maria Barszczewska
CZWARTEK, 26 września 2013 
06:30 +Hieronim (25 rocz.) +Helena Kozłowscy 
 +Aleksandra (18 rocz.) +Józef Niemkiewicz
08:00 +Stanisław +Julita Andrulewicz
08:00 +Eugenia Kamińska (9 rocz.)
08:00 +Marianna Gibas (2 rocz.)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla rodz. Klukińskich
17:30 +Antoni Brzeziński i zm. z rodziny
17:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
PIĄTEK, 27 września 2013 
06:30 +Witold +Wincenty Pachutko
08:00 +z rodz. Andruszkiewiczów i Leończyków
08:00 +Aniela Sienkiewicz (4mc)
08:00 +Antoni Żyliński (32 rocz.)

Intencje mszalne 22.09.-05.10.2013
17:30 +Krystyna Klucznik (4mc)
17:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
17:30 +Antoni Strękowski (19 rocz.)
SOBOTA, 28 września 2013 
06:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
08:00 +Bożena Stankiewicz (2 rocz.)
08:00 +Wacław Dacz, jego rodzice i brat
08:00 +Konstancja +Józef Kuklewicz
08:30 LT: +Gedymin (7mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Mikołaja 

Nazaruka w18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Krzysztof Pierożyński (5 rocz.)
17:30 +Henryka Kunicka (1 rocz.)
NIEDZIELA, 29 września 2013
07:00 +Leontyna +Michał Walesiuk
08:30 O błog. Boże i zdrowie dla Kazimierza Raglisa 
 w 40 rocz. urodzin i dla rodziny
10:00 +Anna Jakubowska (12 rocz.)
11:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla 

Grażyny i Józefa Miszkielów i całej rodziny
11:30 +Józef Koronkiewicz (greg)
13:00 LT: +Julia +Ignacy Boraczewscy
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Jerzy Skrypko 
PONIEDZIAŁEK, 30 września 2013
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (8 rocz.) 
08:00 +Jadwiga Motuk (2 rocz.) +Władysław +Mirosław
08:00 +Józef Koronkiewicz (greg ost.)
08:00 +Edward Jaszczołt (2 rocz.)
17:30 +Marianna Dziemido (2mc)
17:30 +Stefan Winiewicz (5 rocz.) +Leonarda 
 +Eugeniusz Sawiccy
17:30 +Hieronim Skupski i jego rodzice
17:00  +Romuald Dzimitko (2mc)
WTOREK, 1 października 2013 
06:30 +Weronika Okulanis (greg1)
08:00 Dziękczynna za plony od rolników z Nowosady
08:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (10mc)
08:00 +Stanisław Zabłocki (m-c od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB Sejneńskiej dla Izabeli 

Brzezińskiej
17:30 +Julita Głembocka (6mc)
17:30 +Aniela Niewulis (greg1)
ŚRODA, 2 października 2013  
06:30 +Weronika Okulanis (greg2)
08:00 Dziękczynna za szczęśliwą podróż i o błog. Boże 

dla Teresy i Krzysztofa i rodziny
08:00 +Antoni Suszczewicz (4 rocz.)
08:00 +Helena (3 rocz.) +Wincenty Anuszkiewicz
17:30 +Marianna Chraboł (1 rocz.) 
17:30 +Józef Kobyliński (10 rocz.)
17:30 +Aleksandra +Józef +Stanisława +Henryk z rodz. 

Milewskich i Marcinkiewiczów
17:30 +Aniela Niewulis (greg2)
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CZWARTEK, 3 października 2013 pierwszy miesiąca
06:30 +Weronika Okulanis (greg3)
08:00 +Paweł Koneszko (2mc)
08:00 +Janina Gąsiorowska (3 rocz.)
08:00 +Konstanty Senda (34 rocz.)
17:30 +Jan Lupo (1 rocz.)
17:30 +Karolina Klimaniec (12 rocz.)
17:30 +Aniela Niewulis (greg3)
PIĄTEK, 4 października 2013 pierwszy miesiąca
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Elżbieta (22 rocz.) +Franciszek +Witold
16:00 +Aniela Niewulis (greg4)
17:30 +Jerzy (20 rocz.) +Jerzy +Stanisława Wiżlańscy
17:30 +Konstanty Gałdzewicz (13 rocz.)
17:30 +Stanisława (16 rocz.) +Józef 28 rocz.) Winikajtis 

+Stefania Marcinkiewicz (33 rocz.)
SOBOTA, 5 października 2013 pierwsza miesiąca
06:30 +Weronika Okulanis (greg5)
08:00 +Andrzej Balewicz +Małgorzata +Mieczysław
08:00 +Edward Grycel (9mc)
08:00 +Aniela Niewulis (greg5)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Tadeusz Tydman (5mc)
17:30 +Anna +Franciszek Namiotko i ich rodzice
17:30 +Ireneusz Jarzębowicz (5 rocz.)
17:30 +Romuald Bielski +Ryszard i z Puzynowskich

NIEDZIELA, 6 października 2013
  Duchu Święty przyjdź
07.00 - Msza św. z nauką ogólną
08.30 - Msza św. z nauką dla młodzieży
10.00 - Msza św. z nauką dla dzieci                         
10.00 - Msza św. z nauką w  Żegarach
11.30 - Msza św. z nauką ogólną
13.00 - Msza św. w języku litewskim z nauką                          
13.00 - Msza św. z nauką w Krasnowie
17.30 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
21.00 - Apel Jasnogórski
PONIEDZIAŁEK, 7 października 2013
       Królowo Różańca Świętego – módl się za nami
06.30 - Msza św. z nauką ogólną 
09.00 - Msza św. i błogosławieństwo dzieci 

w wieku przedszkolnym i niemowlęcym              
10.00 - Msza św. z nauka ogólną 
10.30 - Spotkanie z dziećmi w Szkole Podstawowej 
12.00 - Msza św. w języku litewskim z nauką                              
15.30 - Nauka dla dzieci
16.30 – Nauka dla młodzieży gimnazjalnej

17.30 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 - Msza św. z nauką ogólną
19.30 - Spotkanie z młodzieżą szkół średnich i starszą
21.00 - Apel Jasnogórski
WTOREK,  8 października 2013
06.30 - Msza św. i nabożeństwo przebłagalne
10.00 - Msza św. i nabożeństwo przebłagalne
10.30 - Spotkanie z młodzieżą w Gimn. bł. Jana Pawła II
12.00 - Msza św. w języku litewskim 

i nabożeństwo przebłagalne         
15.30 - Nauka dla dzieci 
16.30 – Nauka dla młodzieży gimnazjalnej                     
17.30 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 - Msza św. i nabożeństwo przebłagalne
19.30 - Spotkanie z młodzieżą szkół średnich i starszą
21.00 - Apel Jasnogórski
ŚRODA, 9 października 2013
                 Dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania
(spowiedź  od 6.00-8.00; 9.00-10.00; 17.00-18.00; 
18.30-19.30)
06.30 - Msza św. i nabożeństwo za zmarłych
10.00 - Msza św. i nabożeństwo za zmarłych
12.00 - Msza św. w języku litewskim 

i nabożeństwo za zmarłych 
(spowiedź od 11.30) 

15.30 - Msza św. z nauką dla dzieci    
(spowiedź od 15.00 )

16.30 – Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej 
(spowiedź od 16.00)

17.30 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 - Msza św. z nauką ogólną 
19.30 – Msza św. dla młodzieży szkół średnich 

i starszej (spowiedź od 19.00)
21.00 - Apel Jasnogórski
CZWARTEK, 10 października 2013
           Dzień wyznania wiary
06.30 - Msza św. i nabożeństwo wyznania wiary                    
10.00 - Msza św. i nabożeństwo wyznania wiary
10.30 - Spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół

Ogólnokształcących
12.00 - Msza św. w języku litewskim 

i nabożeństwo wyznania wiary       
16.30 - Msza św. i nabożeństwo z błogosławieniem

rodzin w Żegarach (spowiedź od 16.00)
17.30 -  Nabożeństwo różańcowe                                                         
18.00 - Msza św. i nabożeństwo wyznania wiary                    
21.00 - Apel Jasnogórski
PIĄTEK, 11 października 2013
                 Dzień błogosławienia rodzin
06.30 - Msza św. i nabożeństwo błogosławienia rodzin
10.00 - Msza św. i nabożeństwo błogosławienia rodzin
12.00 - Msza św. w języku litewskim 

i nabożeństwo błogosławienia rodzin
16.30 - Msza św. i  nabożeństwo błogosławienia

rodzin w Krasnowie (spowiedź od 16.00)
17.30 - Nabożeństwo różańcowe                                       
18.00 - Msza św. i nabożeństwo błogosławienia rodzin     
21.00 - Apel Jasnogórski
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Pielgrzymowaliśmy do Fatimy 
- miejsca Objawień Matki Bożej w 1917 roku


