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Zatroskane oczy Matki - dziękujemy Ci,
Maryjo, że jesteś z nami

Fot.: Andrzej Sidor

WIERZĘ, ŻE SŁOWO BOŻE
STAŁO SIĘ CIAŁEM
Wcielenie i porządek pierwotny
Jezus to Słowo, które stało się Ciałem. Przez
Nie wszystko zaczęło istnieć. Dlatego nie
był On tylko gościem, który odwiedził naszą
ziemię. Ten, który przyszedł, był Kimś, przez
kogo wszystko zostało stworzone. Był tym
samym, w którym żyjemy, poruszamy się i
jesteśmy (Dz 17,28). Stąd się bierze głębia
wszystkich Jego czynów, całej Jego egzystencji, całego zwiastowanego przezeń orędzia.
Aby Stworzyciel mógł wejść w sytuację właściwą stworzeniom, konieczny był nie tylko
tajemniczy akt wcielenia, przyjęcia kształtu
istoty stworzonej, ale i akt głębokiej kenozy.
Te dwie sytuacje nie pozostają ze sobą bez
związku; jedna koryguje drugą, a obie łączą
się nawzajem w tajemnym zamyśle Boga.
Ten zamysł ujawnia, że Bóg chce stać się
darem dla świata, tak by świat przebóstwić
poprzez wcielenie, kenozę i ofiarniczą śmierć.
Wcielenie dokonało się celem przywrócenia
pierwotnego porządku, urzeczywistnienia
początkowego zamysłu Stwórcy, zaprowadzenia ładu poprzez Słowo.
Jedni przyjęli Słowo z wiarą, a inni je odrzucili.
Jezus stał się znakiem sprzeciwu. Dlatego
postanowił udać się do Jerozolimy. Chociaż



był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez
to, co wycierpiał (Hbr 5,8). W Jezusie Bóg do
nas przemawia poprzez wcielone Słowo, które jest miłością aż do śmierci, miłością aż po
całkowite oddanie się ludziom.
Słowo nie podzielone
Według autora Listu do Hebrajczyków, w
Starym Testamencie Bóg objawiał się stopniowo i na wiele sposobów: Wielokrotnie i
na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg
do ojców naszych przez proroków (Hbr 1,1).
To stopniowe (fragmentaryczne) przemawianie nie mogło wyrazić i objawić całej pełni
misterium Boga. A jednak dodaje autor - w
tych ostatnich dniach (Bóg) przemówił do
nas przez Syna (Hbr 1,2). Syn Boży ukazał
się jako Słowo spełniające to, co sobą wyraża, Słowo pełne mocy, będące odblaskiem
chwały (Boga) i odbiciem Jego istoty. Słowo
jest człowiekiem.
Przemawia do nas jako człowiek, ludzkimi
słowami, kierując się ludzką świadomością,
docierając do nas w zrozumiałych kulturowo
kategoriach.
Jeżeli Jezus jest wcielonym Słowem, to jest też
pełnym objawieniem Boga: W Nim (...) mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała (Koi
2,9; 1,19). W Jezusie Bóg objawia się w ludzkiej
postaci, dlatego możemy o Nim mówić także
w kategoriach ludzkich i przy użyciu naszych
kulturowych symboli. Wcielenie objawia nam
prawdziwą tożsamość Boga.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz
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Niedziela XXIX Zwykła w Ciągu Roku		
		
- 20 października 2013
Łk 18, 1-8

J

ezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść
o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:
«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie
bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz
potem rzekł do siebie:„Chociaż Boga się nie boję ani
z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy
sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę
swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi,
gdy przyjdzie?»
Refleksja niedzielna:

J

ak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry,
Izrael miał przewagę”. W dzisiejszej liturgii słowa czytamy o modlitwie, której sensem jest nie tylko nasze spotkanie z Bogiem, ale także Jego działanie w nas. Gdy
stajemy przed Nim w pokorze i uznajemy swoją słabość,
jak Mojżesz i wdowa z dzisiejszej Ewangelii, tym mniej
liczymy na siebie, wyglądamy za to łaski Boga, która
nas przemienia. „Nasze serce oczyszcza się i uświęca, a
cała ludzka natura zostaje uspokojona, rozjaśniona oraz
głęboko przeniknięta obecnością Bożą”.
Nie ma wiary bez modlitwy. Aby Pan znalazł w nas wiarę,
gdy przyjdzie, musimy być ludźmi modlitwy. Niekiedy
mamy obawy, że nasza modlitwa jest daleka od doskonałości. Lecz Jezus przecież obiecał, że Duch Święty „nas
wszystkiego nauczy” . Wytrwanie w modlitwie, pomimo
trudności, sprawi, że z czasem stanie się ona lepsza. To
Duch Święty w głębi naszego serca „wypowiada westchnienia, których nie można wyrazić słowami, bo są
samą miłością”. Od dnia chrztu nasze serce jest miejscem
modlitwy, pozostaje w stałym kontakcie z Bogiem. Świadoma modlitwa jest więc pielgrzymką ku sercu.
„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych,
którzy dniem i nocą wołają do Niego?”. Modlitwa serca
nie powinna ograniczać się do ściśle określonego czasu,
lecz przenikać całe nasze życie. Dobrze jest dziękować
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Bogu natychmiast, gdy coś nas wzruszy czy ucieszy, a gdy
zaznamy przykrości, przyjąć wewnętrznie krzyż. Módlmy
się przed spotkaniami i rozmowami, by spełnić wolę
Bożą. Tak będziemy „chodzić w obecności Boga”. Przez
nasze modlące się serce Pan Bóg rozleje swoją miłość na
tych, z którymi przebywamy i za których się modlimy.
Niedziela XXX Zwykła w Ciągu Roku
		
– 27 października 2013
Łk 18, 9-14

J

ezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że
są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić,
jeden faryzeusz a drugi celnik.
Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: „Boże,
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka
i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił
się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika”.
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie
wywyższony».
Refleksja niedzielna:

P

rawo Boże ma prowadzić do miłości Boga i bliźniego. Jeśli ktoś je wypełnia, lecz czyni to bez miłości,
a nawet przeciwko bratu, gardząc nim, wewnętrznie
obumiera. Takie postępowanie nie jest też przyjaźnią
z Bogiem, lecz transakcją, w której dobre czyny traktowane są jak waluta do handlowania z Nim.
To nie Bóg ostatecznie odmawia nam życia wiecznego,
bo „nie zasłużyliśmy”. On do końca wyciąga do nas
ramiona, oferuje nam swą miłość i zbawienie z nadzieją, że je przyjmiemy. Za darmo. Przyjęte w Kościele
sformułowanie „zasługa” rodzi wiele nieporozumień.
Sami z siebie nic nie możemy Bogu dać - możemy jedynie przyjąć Jego darmową łaskę i z nią współpracować.
Aby wszystko od Boga przyjąć, trzeba mieć puste ręce:
zaakceptować fakt swojej słabości i niewystarczalności.
Faryzeusz był wpatrzony w siebie i mówił Bogu, że Go
nie potrzebuje. Celnik był wpatrzony w Boga i wyglądał
od Niego pomocy - i to w nim rozwija się Boże życie,
ponieważ z pokorą wzywa Ducha Świętego do swojego
wnętrza i swojego życia. To Bóg zaczyna w nim działać i
(cd - na stronie 4)



„zasługiwać”. Strumień łaski płynie do otwartego serca:
dawana za darmo, jest przyjmowana, a jej owocem
jest Boże życie, a więc dobre uczynki i postawa dalszej otwartości na łaskę. Duch Święty, znajdując drzwi
naszego serca otwarte, może wlewać w nas łaskę po
łasce, nie napotykając oporu. Nawet grzech nie musi
być przeszkodą - jeśli skruszymy przed Bogiem swoje
serca i z ufnością zwrócimy się o przebaczenie, łaska
płynie dalej.
Wielu ludzi marnuje energię duchową na samodzielne
pokonywanie swoich słabości, co jest niemożliwe. Cud
naszych ponownych narodzin w Duchu to odkrycie, że
przed Bogiem mamy prawo być słabi, grzeszni, ubodzy,
ponieważ taka jest nasza kondycja jako ludzi. On najlepiej zna naszą słabość i jej nie potępia ani się nią nie
gorszy. Jest „blisko ludzi skruszonych w sercu”, którzy
czują się we wszystkim zależni od Niego i zdają się na
Jego działanie z pełnym zaufaniem. Ich modlitwa „przenika obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu”, aż sam Pan,
i tylko On, rozwinie w nich święte życie, życie łaską.

M

aryjo Matko Polskiej Ziemi
Nasza bolesna Królowo Polski
Nas, których tak często dotyka
niepokój, rozterka i załamanie
potrzymaj na duchu – Maryjo.
Nam, którzy jesteśmy upokorzeni,
pozbawieni nieraz praw i godności ludzkiej,
uczysz męstwa i wytrwałości.
Nam, którzy dokładamy wszelkich starań,
aby odnowić oblicze tej ziemi.
W duchu Ewangelii, okaż swą matczyną opiekę
– Maryjo Nam, którzy w trudzie i znoju walczymy o
prawdę, sprawiedliwość, miłość, pokój i wolność w
Ojczyźnie naszej podaj pomocną dłoń - Maryjo.
Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pierwsze soboty miesiąca w rodzinie jako
kontynuacja Nawiedzenia Matki Bożej

Z

akończyło się Nawiedzenie Matki Bożej w Jej
Świętym Wizerunku Jasnogórskim, ale byłoby
ono niepotrzebne, gdyby pozostało tylko w naszej
pamięci i wspomnieniu. Potrzebne jest dalsze pogłębianie obecności Maryi w życiu każdego z nas,
a także w rodzinie i całej Parafii. Dlatego chcemy
kontynuować te wydarzenia rozważając to, co Maryja powiedziała w czasie Objawień w Fatimie, i to
co mówi dzisiaj do każdego z nas.
Chcę Was wszystkich namówić i zachęcić, aby
kontynuacją Nawiedzenia w Parafii była wspólna
modlitwa rodziny w domu przed Obrazem Matki
Bożej Jasnogórskiej, nabytym w czasie Nawiedzenia, albo już od dawna będącym w domu właśnie
w pierwszą sobotę miesiąca wieczorem. Jeśli będzie
to możliwe, dobrze byłoby poprzedzić tę modlitwę
rodzinną udziałem we Mszy św. tego dnia i przyjęciu
Komunii św. przez całą rodzinę, ale jeżeli to może
być niemożliwe, to niech rodzina zbierze się razem
w dobrej dla wszystkich porze i modli się wspólnie.
Jak ma wyglądać taka modlitwa, to szczegółowo
podam jeszcze jej przebieg, ale to tylko może być
pomoc. Możemy też według własnego uznania ją
porowadzić. Ważne, aby był dziesiątek Różańca z
rozważaniem konkretnej tajemnicy, chwila modlitwy w ciszy, podanie wczesniej intencji, pozwolić,
aby te intencje były wypowiedziane przez rodziców,
dzieci, dziadków, może być odmówiona litania do
Matki Bożej. Można w tej modlitwie posłużyć się
małą książeczką specjalnie przygotowaną na tę
okazję, można ja nabyć u s. Barbary.
Pierwsze soboty miesiąca ściśle łączą się z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, dlatego będziemy
przybliżać te objawienia. Dzisiaj pierwsza część na
ten temat.
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OBJAWIA SIĘ
W FATIMIE
W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza
objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i
Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego
dnia miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się
później, gdyż trzynastego dzieci były więzione.
Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża
zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i
Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus
pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie
Nr 118/2013

nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego
dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały
otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do
dzieci i innych zgromadzonych:
Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.
Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie
modlitw i cierpień w intencji grzeszników:
Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi
wstawiać (sierpień).
Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka
Boża powiedziała do nich:
Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze
biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce
ustanowić na świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam
powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju....
Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu
Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii
w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają
moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój
(13 lipca).



Z troską o ty

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
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Uroczystość Wszystkich Świętych
Radujemy się wszyscy w Panu podczas tej uroczystości Wszystkich Świętych, a jest to radość szczera,
jasna, pokrzepiająca, jak radość kogoś, kto znajduje się w dużej rodzinie i wie, że w niej zapuścił
korzenie i może czerpać z niej soki żywotności i
tożsamości duchowej.
Otóż my dzisiaj duchem naszym zanurzeni jesteśmy w ten nieprzeliczony tłum świętych, zbawionych, którzy... otaczają nas, dodają odwagi
i wszyscy razem śpiewają w potężnym chórze
chwały Temu, którego Psalmiści słusznie nazywają
„Bogiem mojego Zbawienia” (Ps 25, 5) i „Bogiem
mojej radości i mojego wesela” (Ps 43, 4).
U podstawy i w centrum tego obcowania jest sam
Bóg, który nie tylko wzywa nas do świętości, lecz
również i przede wszystkim - wspaniałomyślnie
daje nam ją we krwi Chrystusa, zwyciężając w
ten sposób nasze grzechy... Powinniśmy zawsze
śpiewać Panu hymn dziękczynienia i uwielbienia,
jak czyniła to Maryja w swoim Magnificat, aby
„uznać i radośnie głosić wspaniałomyślność i dobroć Ojca, który nas uzdolnił do uczestnictwa w
dziale świętych w światłości... i nas przeniósł do
królestwa swego umiłowanego Syna”.
Dzień Wszystkich Świętych zatem zachęca nas
również, abyśmy nie zamykali się nigdy w sobie,
lecz patrzyli ku Panu, abyśmy rozjaśnili się (por. Ps
34, 6), byśmy nie cenili naszych ubogich cnót, lecz
łaskę Boga, która zawsze nas zawstydza (por. Łk 19,
5-6); byśmy nie przeceniali naszych sił, lecz zaufali
po synowsku Temu, który nas umiłował, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami (por. Rz 5, 8); i również,
abyśmy nigdy nie ustali w czynieniu dobra.
Wszyscy święci byli i są, chociaż w różnym stopniu,
ubodzy duchem a zarazem cisi, strapieni, łaknący
i spragnieni sprawiedliwości, miłosierni i czystego
serca, pokój czyniący i prześladowani z powodu
Ewangelii. I my również winniśmy być tacy.
„Wolą Boga jest nasze uświęcenie” .
wybrał E. Klimaniec



ościół funkcjonuje w rzeczywistości doczesnej
i wiecznej. Podobnie jak w doczesności istnieją różne relacje
między ludźmi miłość i zaufanie,
odpowiedzialność i pomoc,
służba i solidarność, tak też
między żywymi a
zmarłymi istnieją
mistyczne więzi.
Wyrażają się one
przez modlitwę,
pamięć, troskę
i uwielbienie
Boga, który jest
zbawieniem,
zmartwychwstaniem i życiem
umarłych.
Otworzyć się na łaskę wiary za życia
Śmierć kogoś bliskiego to chyba najbardziej dramatyczne wydarzenie, z jakim możemy mieć do
czynienia. Człowiekowi zawala się cały świat. Uświadamiamy sobie z bólem, że już nigdy więcej tu na
ziemi nie zobaczymy ukochanej osoby, nie usłyszymy jej głosu, nie będziemy mogli się z nią spotkać.
Dociera do nas, że wszystko, co dotyczy jej życia, to
jedynie przeszłość, wspomnienia i żal.
I chociaż nasza miłość nadal jest żywa, to jednak
odtąd pozostanie ona tylko niespełnioną tęsknotą.
W tej tęsknocie szukamy pociechy i nadziei. Człowiekowi trudno pogodzić się z myślą o przemijaniu,
nieobecności, o nieuniknionym końcu życia...
Wiara daje nam nadzieję, że ten koniec nie jest absolutny, że życie się nie kończy, lecz zmienia formę
- przez bramę śmierci człowiek przechodzi do Boga,
do wieczności. Celem i kresem ludzkiego życia jest
Bóg: Bóg spotkany, czyli niebo; Bóg oczekiwany,
czyli czyściec; Bóg utracony, czyli piekło. Każdy z nas
będzie musiał przed Bogiem stanąć. Czy będzie to
Bóg miłosierny, czy sprawiedliwy, czy też bezsilny
wobec ludzkiej zatwardziałości - to zależy od naszej
postawy w tym życiu.
Ta ostateczna niepewność co do dalszego losu człowieka po śmierci będzie nam na ziemi zawsze towarzyszyć. Wsparciem w tej niepewności jest wiara
w absolutną Bożą miłość, która znajduje swój wyraz
w modlitwie wstawienniczej za zmarłych. Trzeba jednak tę modlitwę dobrze rozumieć. To nie jest żaden
„okup” czy „łapówka” dla Pana Boga, przy pomocy
której chcemy„załatwić”zmarłemu niebo, a przynajSIEWCA

ych co odeszli
mniej czyściec. Nie jest to też forma zadośćuczynienia,
przez które będziemy chcieli nadrobić wcześniejsze
swoje niedbalstwo i brak troski
o zmarłą osobę
za jej życia. Aby
modlitwa wstawiennicza miała
swój pełny sens
i skuteczność,
zwłaszcza w
przypadku osoby żyjącej z dala
od Boga, musi
się rozpocząć
na długo przed
śmiercią. Musi
być wsparta
konkretnymi
działaniami, mającymi na celu
pobudzenie do wiary i nawrócenie bliskiej osoby.
Jeśli bowiem człowiek umrze w stanie niewiary, wrogości czy obojętności wobec Boga, jeśli zamknie się
na Bożą łaskę, wtedy żadna modlitwa już tego nie
zmieni. Ostateczny los człowieka rozstrzyga się w
chwili śmierci. Dlatego trzeba się modlić i działać,
zanim ten moment nadejdzie.			
			
Ks. Mariusz Pohl

Naujoji Evangelizacija, kas tai?

T

ikėjimo metai, toliau kviečia mus visus irtis į
tikėjimo gelmes, ne tik tam, kad geriau pažintume
mūsų tikėjimą, bet kad juo gyventumėm. Naujasis
popiežius Pranciškus laimėjo mūsų širdis savo žmogišku nuoširdumu bei gyvai išreikštu tikėjimu. Jo
pavyzdys kviečia mus visus į gilesnį atsinaujinimą –
vyskupus, kunigus, vienuolius ir pasauliečius. Naujoji
Evangelizacija – tai kasdien giliau gyventi gyvenimą
santykyje su Kristumi ir padėti kitiems jį atrasti – asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime.
Bažnyčioje Naujoji Evangelizacija nėra visiškai naujas
reiškinys. Iš Pauliaus laiško efeziečiams: „Aš liepiu
ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip
elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. Jūs ne šito
išmokote apie Kristų! Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal
jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti
ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto
dvasinėje gelmėje, apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.“
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Efeziečiai jau buvo krikščioniška bendruomenė. Jie
jau aktyviai gyveno krikščionišką gyvenimą, bet savo
aplinkoje grįžo į pagonišką gyvenimą. Jų aplinka
vis dar buvo pagoniška. Efeziečiai bandė rasti sutarimą tarp šių dviejų visuomenių. Tai štai Paulius
juos kviečia vėl atsiversti Kristuje. Ir šiandien Naujoji
Evangelizacija kviečia mus, kad atsinaujinimas būtų
iš tikrųjų gilus. Esame plėšomi tarp dabartinės sekuliarios visuomenės ir tikro katalikiško, krikščioniško
gyvenimo.
Jėzus išsiųsdamas savo mokinius liepė: „Eikite į visą
pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas
įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas“ (Mk 16, 15–16).
Evangelizuoti reiškia nešti kitiems išganymo Gerąją
Naujieną, o ta Geroji Naujiena yra asmuo – Jėzus
Kristus. Kai su Juo susitinku, kai atrandu, kad esu
labai mylimas ir išgelbėtas Dievo, pajuntu poreikį
supažindinti su Juo ir kitus. Ir juo geriau pažįstame
Kristų, juo labiau trokštame jį skelbti. Juo daugiau su
juo kalbamės, juo kyla didesnis troškimas kalbėti apie
jį. Kuo stipriau esame jo pagauti, tuo labiau norime
patraukti prie jo kitus.
Per Krikštą, Šventoji Dvasia mumyse apsigyvena ir
uždega mūsų protą bei širdį, leidžia pažinti Dievą. Ji
skatina mus daryti gera, tarnauti kitiems, save dovanoti. Popiežius Pranciškus sakė, kad Šventoji Dvasia
yra meilės Dvasia: ji akina mus išeiti iš savęs, „eiti“ ir
evangelizuoti. Leiskitės būti vedami Dievo meilės
jėgos, leiskite šiai meilei nugalėti polinkį užsisklęsti
savose problemose, įpročiuose, išdrįskite „išžengti“
iš savęs, „eiti“ pas kitus bei vesti juos į susitikimą su
Dievu.
Evangelizacijos sunkumų akivaizdoje kartais kils
pagunda, kaip ir pranašui Jeremijui, ištarti: „Ai, ai,
ai, Viešpatie Dieve! – sudejavau, – Štai aš nemoku
kalbėti? Esu tik vaikas! Bet Viešpats man atsakė: Nesakyk:‚Esu tik vaikas!‘ Kur tik tave siųsiu, tu eisi, ką tik tau
liepsiu, – kalbėsi!“(Jer 1, 6–7). Jei jaučiatės netinkami,
negebantys, silpni skelbti ir liudyti tikėjimą, nebijokite. Evangelizacija yra ne mūsų iniciatyva ir nepriklauso pirmiausia nuo mūsų talentų, tai – pasitikėjimo
kupinas ir klusnus atsakas į Dievo pašaukimą, jis
remiasi ne mūsų, bet Jo jėga.
Norinčius atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą
į gilinti savo tikėjimą, pradėti Naująją Evangelizaciją,
kviečiu į Alfa kursą. Alfa kursas – tai 10 kassavaitinių
susitikimų, kuriuose susipažįstama su pamatinėmis
krikščionybės tiesomis. Jis skirtas tiek norintiems
susipažinti su krikščionybe ar neseniai įsijungusiems
į Bažnyčią, tiek norintiems atnaujinti tikėjimo pagrindus. Susitinkama vieną kartą per savaitę. Susitikimo
metu šalia bendravimo prie arbatos puodelio pristatoma konkreti tema, vėliau - diskusijos draugiškoje aplinkoje. Šis kursas prasideda Seinų „Lietuvių
namuose“ nuo spalio 18d (penktadienį) 18.15 val.
Alfa kurso susitikimai vyks kiekvieną penktadienį,
tuo pačiu metu. Būkite drąsūs, ateikite!!!
		
kun. Petras Gucevicius
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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
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W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament małżeństwa:
12/10/2013
Daiwa Pachutko i Paweł Wachoń
Dala Marcinkiewicz i Paweł Kosak

Odeszli do wieczności:

Idzikowscy Stanisław Joanna,Sejny, Woj. Polskiego
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa
Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Miszkiel Regina,Stabieńszczyzna
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Szafranowscy Henryk Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Gryguć Józef Jadwiga,Babańce
Myszczyńska Krystyna,Sejny, Wojska Polskiego
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce

UJózef Bartnik, Skarkiszki (l. 73) zm. 08/10/2013
UGenowefa Dobul, Sejny (l. 81) zm. 13/10/2013

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 88 270 zł.:
Rapczyńscy Czesław Alicja,Sejny, Niecała
Jarzębowicz Mieczysław Marianna,Gryszkańce
Namiotko Stanisław,Sejny, Wojska Polskiego
Zielepucha Witold Grażyna,Sejny, Woj. Polskiego
Klimaniec Eugeniusz Pelagia,Sejny, Żwirki i Wigury
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj. Polskiego
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty
Klukińscy Konstanty Bronisława,Sejny, Grodzka

S

erdeczne podziekowanie ofiarodawcom, którzy
z okazji Nawiedzenia Matki Bożej w Świętej Ikonie
Jasnogórskiej złożyli swój dar w postaci 12 pięknych
ornatów maryjnych. Będą one uświetniać liturgię w
czasie wielu uroczystości w naszym sejneńskim sanktuarium. Jeden z nich został podarowany naszemu
Gościowi z Afryki, z Kongo, Biskupowi Hose, wielkiemu czczcicielowi Matki Bożej Częstochowskiej.
Dziękujemy więc następującym wspólnotom i osobom: Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, Akcja Katolicka, Chór Parafialny, Koło Przyjaciół Radia Maryja,
Koło Różańcowe p. Ziniewicz, Nieustający Rózaniec,
Domowy Kościół, Pielgrzymi Fatimscy, Irena i Jerzy
Zajkowscy, Grażyna i Stanisław Szurc, Teresa i Dariusz
Lewończyk, Cecylia i Marian Krutul.
Szczególne podziękowanie składam Lucynie i Grze-



gorzowi za przygotowanie krzyża misyjnego, tronu
dla Matki Bożej i podstawy pod kwiaty, dziękuję
panom Tomaszowi, Józefowi, Pawłowi za prace przy
demontażu starego i przygotowaniu miejsca dla nowego krzyża, Warsztatom Centrum Kształcenia Rolniczego za wykonanie metalowego zakotwiczenia
krzyża, paniom z Akcji Katolickiej i Grupy Modlitewnej za przyozdobienie krzyża misyjnego, Siostrom
Franciszkankom za ubranie tronu dla Matki Bożej,
paniom Mariom za kompozycje kwiatowe. Szczególnie dziękuję Siostrze Barbarze za wiele troski o naszą
Parafię, o szaty liturgiczne, rozprowadzanie pamiątek Nawiedzenia i wiele innych rzeczy, bez których
nie byłoby tak pięknie. Wielkie słowa wdzięczności
Robertowi Woźnialisowi i współpracownikom za
całą grafikę (banery, ozdoby na tronie Matki Bożej),
obsługę foto i video całej uroczystości.
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni
skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo
dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając
ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Codzienny Różaniec będzie w intencji misji: niedziela godz. 17.00,
a codziennie po Mszy wieczornej. Dzieci w środę i piątek o godz. 16.00, a młodzież - środa 18.00.
Ostatnia niedziela października, obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za
nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy
Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z
tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio
dbali o to miejsce szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle
piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to
winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i
chwalić Trójjedynego Boga.
Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Będziemy ją obchodzić w piątek, 1 listopada. Jak
co roku, będzie spraowana Eucharystia na starym cmentarzu, ale wcześniej zgromadźmy się w
Bazylice o godz. 11.00 na krótką modlitwę, po czym wyruszymy w procesji na stary cmentarz, gdzie
po modlitwie w różnych miejscach cmentarza będzie Msza św. przy kaplicy Wolmerów. Po Mszy św.
możliwość poświęcenia nagrobków. Nie będzie Mszy św. w Krasnowie.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny przeżywac będziemy w sobotę,
2 listopada. Msze Święte o godz. 6.30; 8.00; 10;00. Po południu o godz. 15.00 zgromadzimy się w
kościele na Koronce do Bożego Miłosierdzia i pójdziemy w procesji modlitewnej na nowy cmentarz,
gdzie po modlitwie w różnych częściach cmentarza będzie Msza św. za naszych zmarłych. Przez osiem
pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza, pełny udział w Eucharystii, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych
przez Ojca Świętego. Codziennie od 4 listopada przed wieczorną Mszą św. będzie modlitwa wypominkowa za zmarłych, których imiona wypisaliśmy na wspominkowych kartkach. Przychodźmy nieco
wcześniej, aby wspólnie się modlić.
W dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć
ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli
do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro
kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero
wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach
Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami
i gestami.
W pierwszych dniach listopada przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, ale będą one
miały inny charakter, bo akurat będą to dni pamięci modlitewnej za zmarłych. Ze spowiedzi skorzystajmy wcześniej, a postarajmy się w tych dniach być na Eucharystii i przyjąć Komunię św. Chorych,
których odwiedzamy w pierwszy piątek, odwiedzimy w sobotę od godz. 11.00.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia wzięcia udziału w Misjach Świętych, prowadzonych przez Ojców Sercanów Ryszarda Rydlaka i Grzegorza Kurzaja i skorzystali ze
spowiedzi świętej misyjnej. Jestem przekonany, że będzie to wocować w życiu bardziej chrześcijańskim
naszych rodzin. Punktem kulminacyjnym Misji Świętych było przybycie do nas Świętego Wizerunku
Jasnogórskiego. Bóg zapłac za budujący przykład, widać, że umiemy się mobilizować w takich chwilach, dziekuję za dekoracje ulic i mieszkań, niewiele tego było, ale ci, którzy udekorowali dali wyraz
radości i podniosłej atmosfery, bo przybyła do nas Matka, którą dobrze znamy i ukazała nam swoje
Jasnogórskie Oblicze. Bóg zapłać za zaangażowanie wszystkim, i w czasie Misji, przy postawieniu
krzyża misyjnego, dziękuję druhom strażakom i w czasie Nawiedzenia. Mam nadzieję, że nie tylko
będziemy długo pamiętali o tych wydarzeniach, ale też zmieniliśmy swoje nastawienie względem
Boga i nawzajem względem siebie.
Bóg zapłać za ofiary złożone w czasie Misji, a także w ostatnią niedzielę października na prowadzone
wciąż remonty - są to wszystko bardzo kosztowne prace, więc wdzięczny jestem za każdą ofiarę.
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Intencje mszalne 20.10.-03.11.2013
NIEDZIELA, 20 października 2013
07:00 +Weronika Okulanis (greg)
08:30 +Szczepan Brunejko i jego rodzice
10:00 Dziękczynna za plony z prośbą o błog. dla rolników wsi Bubele
10:00 +Robert Czeszkiewicz (5 rocz.)
11:30 +JózefWęgrzynowicz +Maria +Aleksander +Marianna +Antoni +Aniela z rodz. Pachuckich
11:30 +Aniela Niewulis (greg)
13:00 LT: Dziękczynna za 30 lat Mszy Świętej w języku
litewskim w Sejnach
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Biruta Jasiewicz +Ewa +Antoni Jurczukanis
PONIEDZIAŁEK, 21 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Stanisław Piotrowski (17 rocz.)
08:00 +Józef Obuchowski (29 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Marianna Rowińska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Bronisław Jasiewicz (9 rocz.)
17:30 +Wojciech Perwejnis
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
WTOREK, 22 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Stefania +Józef Święciccy
08:00 +Edward Jaworski
08:00 +Wincenty Makowski +Marian Żynda
17:30 +Anna +Stanisław Dzienisiewicz
17:30 +Stefan (24 rocz.) +Zofia Winiewicz
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
ŚRODA, 23 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB
dla Leokadii Przeborowskiej w 80 rocz. urodzin
08:00 +Anna (11 rocz.) +Aleksander +Stanisław i ich
rodzice
08:30 +Józef Moroz (5 rocz.) egzekwie
17:30 +Marian Radzewicz (11mc)
17:30 +Stefania Iwaszewska (7mc) +Franciszek (22 rocz.)
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
CZWARTEK, 24 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 Dziękczynno-błagalna i o błog. Boże w rodzinie
08:00 +Franciszek (1 rocz.) Gudajtis +Dorota (25 rocz.)
08:00 +Leontyna +Aleksander Krawczyk
17:30 +Aniela Sienkiewicz (5mc)
17:30 +Zofia Żegarska (13 rocz.)
17:30 +Albin Misiukanis
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
PIĄTEK, 25 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 O błog. Boże i miłość dla Renaty i Sławomira Kozłowskich w 5 rocz. ślubu i ich rodziny
08:00 +Jan +Magdalena +Antoni Matulewicz +Antoni
+Katarzyna +Józef Gryguć
08:00 +Henryk +Marian +Franciszek +Stanisława z rodz.
Pietruszkiewiczów
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17:30 +Krystyna Klucznik (5mc)
17:30 +Weronika +Aleksander +Czesław Sojka
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
SOBOTA, 26 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Helena +Antoni +Janina +Jan Leszczyńscy
08:00 +Janina +Antoni Pachuccy
08:00 +Wincenty +Halina +Józefa +Feliks Jastrzębscy
17:30 O błog. Boże dla Jadwigi i Bronisława Laskowskich
w 45 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Malwina (10 rocz.) +Eugeniusz Myszczyńscy
17:30 +Agnieszka Tubiszewska (10 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
NIEDZIELA, 27 października 2013
07:00 +Weronika Okulanis (greg)
08:30 +Franciszek +Zofia Rasiul i ich rodzice
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard Obuchowscy +Halina Błaszczak
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla wsi Kielczany
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla wsi Stabieńszczyzna
11:30 +Aniela Niewulis (greg)
13:00 LT: Jonas +Ona Lastauskai +Danute +Juozas Savickai +Gediminas Boraciauskas
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz
PONIEDZIAŁEK, 28 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Tadeusz Rasiul
08:00 +Czesław Bielecki (10 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Aniela Niewulis (greg)
17:30 +Tadeusz Rasiul (1,5 roku)
17:30 +Tadeusz Okulanis i jego rodzice
17:30 +Tadeusz Urbański
17:30 +Tadeusz Gilewski i jego rodzice
WTOREK, 29 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Leokadia Kubrak (1 rocz.) egzekwie
17:30 +Ignacy Okulanis (10 rocz.)
17:30 +s. Weronika Wojciechowicz (17 rocz.) +Tadeusz
Palanis
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
ŚRODA, 30 października 2013
06:30 +Weronika Okulanis (greg)
08:00 +Czesław Bielecki (10 rocz.) i z rodz. Bieleckich i
Polakowskich
08:00 +Kazimiera +Bolesław +Feliks +Edmund Tameccy
08:00 +Melania Zdancewicz (1 rocz.) i z rodz. Zdancewiczów i Szypulewskich
17:30 +Tadeusz +Marianna Dziemido (3 mc) rodzice i
rodzeństwo
17:30 +Romuald Dzimitko (3mc)
17:30 +Aniela Niewulis (greg)
CZWARTEK, 31 października 2013
06:30 +Henryka +Marian Staśkiel +Domicela +Piotr
Wieczorek
SIEWCA

08:00 +Grzegorz Matusiewicz (2 rocz.)
08:00 +Witold Skrypko +Helena +Józef Misiukanis
08:00 +Emilia +Bronisław Jurkiewicz +Bolesław +Józef
+Aleksandra Żegarscy
17:30 +Stefan +Zdzisław z rodz. Sikorskich
17:30 +z rodz. Zyskowskich, Baranowiczów
17:30 +Jan Zaborowski (5 rocz.) i z rodz. Grudzińskich,
Zaborowskich i Zadrożnych
PIĄTEK, 1 listopada 2013 Urocz.Wszystkich Świętych
07:00 +Stanisław Czarkowski
07:00 +Emilia +Jan Kąkolewscy
08:30 +Marzena Niewińska +Ryszard Panczenko +Henryk +Marianna +Wacław z rodz. Raglisów i Uminowiczów
10:00 +Olgierd Klucznik +Antonina i ich rodzice
11:00 Cmentarz: 1/ +Julita Głembocka (7mc); 2/ +Jadwiga +Czesław Bronejko; 3/ +Bronisław (2 rocz.)
+Eugenia Kuklewicz i rodzice 4/ +Tadeusz Czeszkiewicz (11mc)
17:30 +Piotr Kucharski (greg)
SOBOTA, 2 listopada 2013 Dzień Zaduszny
06:30 +Regina +Franciszek Naumowicz i ich rodzice
Kaplica Sióstr: +Marianna Przeborowska (m-c po śmierci)
08:00 +Czesława +Franciszek Kołpak
08:00 +Piotr Kucharski (greg)
10:00 +Józefa (32 rocz.) +Wincenty +Józef +Antoni z
rodz. Grażulewiczów
15:00 Cmentarz: 1/ +Stanisław Grzędziński i rodzice 2/
+Danuta +Stanisław Bugielscy 3/ +Józef Polanis
(16 rocz.)
NIEDZIELA, 3 listopada 2013
07:00 +Tadeusz Okulanis (3 rocz.)
08:30 +Franciszek +Zofia Rasiul i +Weronika +Antoni
Raglis i rodzice
10:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy i zm. z rodziny
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: Aby kapłani przeżywający trudności zostali pokrzepieni w swoich
cierpieniach oraz otrzymali wsparcie w wątpliwościach i utwierdzenie w wierności
11:30 +Piotr Kucharski (greg)
13:00 LT: +Juozas +Jurgis Marcinkievicius +Adele +Petras +Onute +Algirdas +Benedictas Buraciauskas
Krasnowo: +Bolesław +Maria Albowicz
17:30 +Antoni Czokajło +Marianna Szczuko

Matka Boża zgromadziła
wokół siebie naszych pasterzy, kapłanów i lud wierny

Bp Jerzy Mazur i Bp Hose z Kongo (Afryka)

Przybyli kapłani z dekanatu i z Suwałk

Święta Księga Ewangelii towarzyszy Nawiedzeniu

Dala i Paweł wyszli z Sejneńskiej Kany jako małżonkowie
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Z ŻYCIA PARAFII
Matka Boża pokazała nam swoje Oblicze
w Jasnogórskim Wizerunku

Fot. Andrzej Sidor

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