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W Roku Wiary Maryja
przychodzi do nas jako Matka
pełna czułej i wrażliwej miłości
z homilii Bpa Jerzego Mazura

Fot.: Andrzej Sidor

WIERZĘ, ŻE SYN BOŻY STAŁ
SIĘ CZŁOWIEKIEM
Wcielenie Syna Bożego jest rzeczywistością
wielopłaszczyznową. Możliwe, że będziemy
w niej mogli odkrywać wciąż nowe aspekty. Jezus był istotą ludzką, należącym do
swojego ludu; był mężczyzną, człowiekiem,
który wkroczył w najbardziej okrutne i nieludzkie sytuacje społeczne. Przyjrzyjmy się
niektórym z tych aspektów, aby w szerszej
perspektywie dostrzec znaczenie słów:„stał
się człowiekiem”.
Człowieczeństwo Syna Bożego
a człowieczeństwo nasze
Ojcowie Kościoła uczyli, że Syn Boży stał
się człowiekiem, aby człowiek mógł się stać
Bogiem. Uczłowieczenie Boga to wielkie i
zdumiewające misterium. Bóg zechciał stać
się człowiekiem, ludzką istotą, w swoim
Synu. Na zawsze złączył bóstwo z człowieczeństwem. Sobór Watykański II wyznał tę
prawdę w tych oto wspaniałych słowach:
Syn Boży poprzez wcielenie zjednoczył się
w pewien sposób z każdym człowiekiem.
Ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim
umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim
sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy,
stał się prawdziwie
jednym z nas, podobny do nas we
wszystkim, z wyjątkiem grzechu.
Niewinny Baranek,
przelawszy dobrowolnie swoją krew,
wysłużył nam życie (KDK 22).
Jezus, Syn Boży,
jest naszym bratem. Ogarnia w sobie całe człowieczeństwo.

Wziął na siebie słabość ludzkiego ciała. Stąd
wypływało Jego współczucie, Jego bliskość
wobec wszystkich ludzi, Jego z nami solidarność. Autor Listu do Hebrajczyków
przedstawił ten aspekt Jego człowieczeństwa w sposób zadziwiający.
W Jezusie czynnik ludzki osiąga swój
szczyt. Jest On człowiekiem doskonałym.
Przywrócił ludzkiej naturze podobieństwo
do Boga, zniekształcone na skutek grzechu
pierworodnego. W Jezusie, Synu Bożym, to,
co ludzkie, zostaje wyniesione do niewyobrażalnej godności: w Nim Bóg pojednał nas
ze sobą, a także między nami; wyrwał nas z
niewoli diabła i grzechu, tak że każdy z nas
może powiedzieć wraz z Apostołem: Syn
Boży umiłował mnie i samego siebie wydał
za mnie (Ga 2,20). Cierpiąc za nas, nie tylko
dał przykład, abyśmy szli Jego śladami, lecz
także przetarł szlak; gdy nim idziemy, życie
i śmierć uświęcają się i nabierają nowego
znaczenia. Człowiek będący chrześcijaninem, stawszy się na podobieństwo obrazu Syna, który jest Pierworodnym pośród
wielu braci, przyjmuje pierwsze dary Ducha
(Rz 8,23), dzięki którym staje się zdolny do
wypełnienia wielkiego prawa miłości.
Przychodzimy na świat w człowieczeństwie„przebóstwionym”przez Jezusa. Gdzie
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska. Syn Boży tajemniczo jednoczy się z każdym człowiekiem, zajmuje się
nim i przeznacza, go do chwały. Od momentu wcielenia
nie ma w człowieku niczego, co by
nie zmierzało do
przebóstwienia.
Również i bóstwo
zostaje w Jezusie
„uczłowieczone”.
Każde ujawnienie
się w Nim Boga
jest nierozerwalnie i osobowo
złączone z człowieczeństwem.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz
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J

ezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł
z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł
więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i
rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A
wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł
w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana:
«Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a
jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł
szukać i zbawić to, co zginęło».
Refleksja niedzielna:

W

dzisiejszej Ewangelii spotykamy Zacheusza - człowieka z pewną kłopotliwą dla mężczyzn przypadłością. Jest niskiego wzrostu. Sami pamiętamy z czasów
szkolnych, jak nazywaliśmy naszych kolegów niskiego
wzrostu. Zwykle mężczyźni niskiego wzrostu czują się
gorsi od swoich wyższych kolegów i starają się ten brak
nadrobić w innych dziedzinach. Tak było i z Zacheuszem.
Owszem, był niski, pewnie śmiano się z niego, ale on pokazał, co potrafi. Nie tylko, że został celnikiem i mógł dać
odczuć ludziom swą władzę, co więcej, dawał ją odczuć.
Także pośród celników pokazał, kim jest i że należy go
respektować, a przynajmniej się bać. Teraz już nikt nie
śmiał kpić sobie z jego niskiego wzrostu.
A że doszedł do tego wszystkiego w sposób niemoralny,
to już inna sprawa. Efekt był taki, że wszyscy musieli się
z nim liczyć, ale nikt go nie kochał Dlatego ciągle był w
nim niepokój. Ciągle mu czegoś brakowało. Sam może
nie wiedział do końca czego. Kiedy więc usłyszał, że do
jego miasta przyszedł Jezus, o którym słyszał zapewne
już wcześniej, zapragnął Go zobaczyć. Nie mógł jednak
tego zrobić z powodu niskiego wzrostu. Wybrał sykomorę
nie tylko dlatego, że wchodzi się na nią jak po drabinie,
ale też i dlatego, że można się ukryć w jej gęstym listowiu i pozostać niezauważonym. Jednak Jezus, który zna
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ludzkie serca, dostrzegł go tam. Serce szukające miłości
przyciąga wzrok Miłości. Co więcej, ten Rabbi znał jego
imię i po imieniu go zawołał. Jakby tego było za mało,
wprosił się do niego na posiłek.
Dawno stłumione struny serca Zacheusza zaczęły rezonować. Już nie liczył się jego niski wzrost - zbiegł szybko
z drzewa i przyjął Jezusa rozradowany. Wszyscy byli
zgorszeni, że Jezus do grzesznika poszedł w gościnę.
Ale z chwilą gdy Zacheusz uwierzył w Miłość, przestał
być grzesznikiem. Owoce jego nawrócenia były oszałamiające.
Pan zna wszystkie nasze „niskie wzrosty” i nasze „sykomory”. To nasze braki stają się miejscami, gdzie możemy
Go spotkać i doświadczyć Miłości. Nie bójmy się ich, ale
potraktujmy je jako duchową szansę.
Niedziela XXXII Zwykła w Ciągu Roku
		
– 10 listopada 2013
Łk 20, 27-38

P

odeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy
twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz
tak nam przepisał:„Jeśli umrze czyjś brat, który miał
żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie
wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”.
Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł
bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak
wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
umarła ta kobieta.
Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie
żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią
się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w
powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani
za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą,
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc
uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył
tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa
„Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla niego żyją».
Refleksja niedzielna:

D

zisiejsze czytania są obrazem walki duchowej, o
której była już mowa we wprowadzeniu. To niebywałe, z jaką siłą szczyty kultury starożytnej wyrażone w
(cd - na stronie 4)



filozofii i sztuce starożytnej Grecji, o których uczymy się
w szkole, zderzyły się z objawioną religią Izraela. Z dzisiejszego punktu widzenia wszystko to powinno ze sobą
harmonizować. A jednak tak nie było. Dzisiejsze pierwsze czytanie, wyjęte z Drugiej Księgi Machabejskiej, jest
tego dowodem. Władcy hellenistyczni szerzący kulturę
grecką uważali się za dobroczyńców ludzkości. Spotkali
się jednak z niezwykle zdecydowanym odporem Żydów. Sami zapewne nie rozumieli dlaczego. Zewnętrzne formy wypracowane przez Greków niosły w sobie
ukryte starożytne pogaństwo. Łudziły swoim pięknem i
postępowością, ale wewnątrz pełne były moralnej zgnilizny i przewrotności. Izraelici zwyciężyli siłą militarną,
choć toczyli wojny, ale dzięki wierności Bogu i ufności w
przyszłe zmartwychwstanie, jak to widzimy w pierwszym czytaniu. Zwycięstwo to nie oznaczało jednak, że
walka się skończyła. Paradoks historii polega na tym,

że potomkowie tamtych duchowych zwycięzców stają
w dzisiejszej Ewangelii do rozprawy z Panem Jezusem.
Role się zmieniły. Jednakże wewnętrzny wróg pozostał
ten sam. Zły duch wykorzystuje wszelkie możliwości, aby
zamknąć człowieka na Boże objawienie, na Bożą miłość
i tę perspektywę, którą Bóg dla nas przygotował, a którą
jest zmartwychwstanie.
I dziś doświadczamy podobnej walki. Z jednej strony od
współczesnej kultury, na poły już pogańskiej, łudzącej
pięknem i postępowością, a wewnątrz pełnej zgnilizny i
przewrotności. Z drugiej zaś od naszych własnych braci
i sióstr, którzy nieświadomie stają się narzędziem złego
ducha. Zwycięstwo zapewnia ta postawą, którą widzimy
u braci machabejskich, u naszego Pana i u tylu świętych
- począwszy od Starego Testamentu aż po św. Siostrę
Faustynę i bł. Jana Pawła II - postawa ufności i wierności
Bogu żywemu.

Papieskie Intencje Modlitwy – listopad 2013
OGÓLNA: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w
cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.
MISYJNA: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do
innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.
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Misje i Nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej ... i co dalej ?
Pierwsze soboty miesiąca

O

bjawienia Matki Bożej w Fatimie były od 13
maja do 13 października 1917 roku. Ale - zgodnie z zapowiedzią - Matka Boża ukazała się siostrze
Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty,
10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym
razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na
Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus
powiedział: „Współczuj Sercu swojej Najświętszej
Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez
cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma
nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe
kolce wyrwać”.
Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca: „Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez
ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak
wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z
łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez
pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez
piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia”.
13 września 1939 r. Nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się
na całym świecie. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:
- bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
- bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
- bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu
i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
- znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają
w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę
do Niepokalanej Matki,
- obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją
w Jej świętych wizerunkach.
NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu
Nr 119/2013

Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga
i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej
miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za
których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed
konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników
od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja
chce naszego zaangażowania w tę misję.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez
Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy
przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy
tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach
wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.
CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji
dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo
wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:
1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można
także skorzystać z łaski sakramentu pojednania
wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski
uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót
miesiąca w powyższej intencji;
3. odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej
intencji.
Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia
nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki
wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15
lutego 1926 r.: „To jest prawda, moja córko, ze wiele
dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą,
mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak
wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca
w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej
Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością...”



Śmierć jest br

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
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Małżeństwa rozbite
Nie można pominąć milczeniem faktu, że niektóre małżeństwa kończą się rozbiciem. Ale przede
wszystkim powinniśmy głosić prawdziwe nauczanie Boże, jeśli chodzi o miłość małżeńską i
polegać na wierności temu nauczaniu, abyśmy
osiągnęli pełnię życia w królestwie niebieskim. Nie
zapominajmy, że miłość Boża do swojego ludu,
miłość Chrystusa do Kościoła jest wieczna i nigdy
się nie skończy. Tak nierozerwalne i nieodwołalne
jest przymierze pomiędzy mężczyzną a kobietą,
połączonych małżeństwem chrześcijańskim, jak
ta miłość. Ta prawda jest wielkim pocieszeniem
dla świata, a jeśli nawet niektóre małżeństwa się
rozpadają, to Kościół i Jego członkowie powinni zawsze głosić tę prawdę z wiarą. Sam Chrystus, żywe
źródło łaski i miłosierdzia, jest blisko wszystkich
tych, których życie małżeńskie przeszło przez próbę
trudności, bólu czy udręki. Przez wszystkie wieki
niezliczone pary małżeńskie czerpały z Misterium
Paschalnego i ze Zmartwychwstania Chrystusa
siłę do dawania świadectwa chrześcijańskiego
- niekiedy z wielką trudnością - o nierozerwalności
chrześcijańskiego małżeństwa.
Jak próbowałem wyjaśnić w mojej adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, Kościół intensywnie
uczestniczy w pastoralnej trosce o rodziny w tych
wszystkich domach, gdzie są trudności. Powinniśmy podchodzić z miłością - miłością Chrystusa
- do tych, którzy poznali boleść niepowodzenia
w małżeństwie; do tych, którzy znają samotność
utrzymywania rodziny na swoich barkach; do tych,
których życie rodzinne charakteryzuje się tragedią czy chorobą umysłową lub fizyczną. Chwalę
wszystkich tych, którzy pomagają ludziom zranionym przez rozpad ich małżeństwa, przez ukazanie
im Chrystusowego współczucia i doradzając im
według Jego prawdy.

wybrał E. Klimaniec



odlitwa za zbawionych, choć może jeszcze nie
w całej pełni, ma wyrażać naszą wiarę w obcowanie świętych. Ta wiara znajduje swoje liczne
wyrazy, głęboko zakorzenione w naszej tradycji,
pobożności i praktykach religijnych. Należą do nich
cmentarze -miejsca pochówku zmarłych, które są
świadectwem ich życia i
naszej pamięci.
Nagrobki, kwiaty, znicze to
nie wszystko.
Każdy krzyż, nagrobek, tablica to znak, że kiedyś żył
człowiek, którego prochy
spoczywają teraz na tym
miejscu. To znak naszych
pytań, oczekiwań, nadziei
i zatroskania. Chcielibyśmy wiedzieć, co się z nim
dzieje w tej chwili - o ile kategorie chwili, czasu, miejsca w ogóle obowiązują w
świecie zmarłych - kim ten
człowiek był, jak żył. Może
był podobny do mnie? Co
zatem mnie czeka?
Nagrobki są duże i małe,
stare i nowe, wystawne i
skromne, niekiedy zapomniane, zniszczone przez
czas, a nieraz zadbane i
błyszczące. Nie musi to o
niczym świadczyć. Duża
liczba kwiatów i zniczy
może być wyrazem niekłamanej miłości i wdzięczności, a może wynikać tylko
z zamożności rodziny lub
zagłuszanych w ten sposób wyrzutów sumienia.
Sam nagrobek na pewno
nie musi wyrażać prawdy
o życiu zmarłego.
Ale skoro nie mówi tego grób, to co? Powinno mówić nasze życie, życie tych, którzy pozostali, przejęli
dziedzictwo po zmarłym ojcu, matce... Nie chodzi
o majątek, dom czy ziemię. Chodzi o dziedzictwo
duchowe: honor, zalety charakteru, sposób bycia,
szlachetność, uczciwość, pracowitość... Dlatego jesteśmy winni naszym zmarłym nie tylko marmur,
znicze i kwiaty na grobie, lecz przede wszystkim
świadectwo własnego życia: że nauka i przykład,
jakie otrzymaliśmy, nie poszły na marne.
SIEWCA

ramą do życia
Niekiedy nazwiska na grobach coś nam mówią. Osobiście lub ze słyszenia znaliśmy zmarłego, ale od tej
złej strony. Nie nam go osądzać - uczynił to już Bóg w
sposób sprawiedliwy i miłosierny. Kto wie, może Jego
osąd odbiega od naszych opinii budowanych na
plotkach? A to oznacza, że i my powinniśmy zdobyć
się na miłosierdzie i modlitwę, nawet za kogoś, kto
miał naprawdę złą reputację i kogo nie lubiliśmy.
Zwłaszcza za niego. Bo
jeśli wierzę, że Bóg może
zmiłować się nad takim
człowiekiem, to może tym
bardziej zmiłuje się nade
mną? Moja modlitwa o
miłosierdzie dla zmarłych
z pewnością zaowocuje
miłosierdziem także i dla
mnie. Ta modlitwa przyjmuje najczęściej formę
wymie-niania długich list
nazwisk, przeplatanych
tradycyjnymi modlitwami.
W listopadzie na cmentarzach i w kościołach
zbiera się do koszyków i
skarbon niezliczone kartki
ze wspomnieniem tych, co
już odeszli.
Inną tradycją modlitwy
za zmarłych są tzw. Msze
gregoriańskie, odprawiane codziennie przez
cały miesiąc za jednego
zmarłego. Ich odmianą
są cotygodniowe Msze
święte odprawiane przez
cały rok, zamówione przy
okazji pogrzebu. Przez cały
okres żałoby Msze systematycznie gromadzą rodziny i przyjaciół zmarłych
osób na wspólnej modlitwie, słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, Komunii świętej. To niewątpliwie
najlepszy sposób przeżywania żałoby - w obecności
Jezusa, który oddał za nas swoje życie, umarł i zmartwychwstał.
Groby, cmentarze, kościelne krypty, wypominki i
Msze za zmarłych – uczą. Uczą, że każdy bez wyjątku
umrze. Czy skorzystamy z tej nauki, by lepiej żyć?...
			
			
			
Ks. Mariusz Pohl
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W NAJBLIŻSZYM CZASIE
PATRONUJĄ NAM:

● 4 XI – Święty Karol Boromeusz (1538-1584),
biskup, znakomity teolog i wielki reformator
Kościoła; w tym dniu zawsze obchodziliśmy
imieniny papieża Jana Pawła II.
● 11 XI – Święty Marcin (316-397), żołnierz
rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem
w Tours; pierwszy wyznawca nie-męczennik w
Kościele Zachodnim;
● 12 XI – Święty Jozafat (1580-1623), biskup
i męczennik, który nawracał schizmatyków na
Kresach Wschodnich;
● 13 XI – Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak
i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława
Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze.

Czy to jeszcze wiara,
czy tylko tradycja?
Do proboszcza zgłasza się para z prośbą o chrzest
dziecka. W toku rozmowy okazuje się, że kobieta
i mężczyzna żyją w związku cywilnym, ale nie zamierzają brać ślubu kościelnego, bo nie są pewni
dożywotniej trwałości swojego związku. Nie chodzą też do kościoła ani w niedzielę, ani w święta
i nie modlą się, ale na pytanie, czy są w stanie
zapewnić chrześcijańskie wychowanie dziecku
(bo taki obowiązek z założenia przyjmują na siebie
rodzice proszący Kościół o chrzest dla dziecka),
odpowiadają: „Oczywiście!”.
Inny przykład: do księdza zgłasza się ojciec, który
prosi o bierzmowanie dla swojego syna. W rozmowie okazuje się, że kandydat na dojrzałego
chrześcijanina w ogóle nie uczestniczył w przygotowaniach do sakramentu. Dla ojca nie stanowi to
jednak żadnego problemu, może przecież złożyć
stosowną ofiarę, aby ksiądz przymknął oko na„biurokratyczne obostrzenia”, i bardzo się dziwi, kiedy
ten okazuje się „na tyle nieżyciowy”, że odmawia.
To tylko dwa przykłady formalistycznego potraktowania podstawowych sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej, które w założeniu mają dawać
nie tylko stosowne zaświadczenie uprawniające
w przyszłości do innych kościelnych „świadczeń
religijnych”, ale przynoszą nowe życie w Chrystusie
i moc Ducha Świętego do mężnego wyznawania
wiary w życiu dorosłym. Jednak kto by dzisiaj w
to jeszcze wierzył...



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:
27/10/2013 Leon Niemkiewicz

Sakrament małżeństwa:

Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki
Przekopscy Jarosław Agnieszka,Daniłowce
Szczuchniak Romuald Maria,Sejny, Woj. Polskiego
Gołąbek Robert Stanisława,Sejny, Strażacka
Budzińscy Józef Anna,Ogrodniki
Żegarscy Stanisław Wanda,Sejny, Wojska Polskiego

19/10/2013
Zyta Janczulewicz i Flavio Montisci
Monika Kaufman i Mariusz Sokołowski
26/10/2013
Ewa Łostowska i Piotr Maciukanis

Odeszli do wieczności:
UKonrad Rogucki, Sejny (l. 26) zm. 07/10/2013
UKazimierz Kujawski, Sejny (l. 69) zm. 17/10/2013
UJózef Lutecki, Sejny (l. 83) zm. 17/10/2013
UJanusz Jagłowski, Sejny (l. 73) zm. 20/10/2013
UIrena Staniewicz, Radziuszki (l. 91) zm. 26/10/2013

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 90 285 zł.:
Staśkiel Genowefa,Sejny, Konarskiego
Szymańscy Jerzy Jadwiga,Sejny, Łąkowa
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza
Kamińska Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Jastrzębscy Jarosław Ewa,Posejny
Szczerbińscy Józef Helena,Burbiszki
Frydrych Henryk Danuta,Sejny, Konarskiego
Oleksiak Marian Zofia,Suwałki, Korczaka
Jurkiewicz Eugeniusz Henryka,Sejny, Grodzka
Kulikowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Buchowscy Grzegorz Danuta,Sejny, Łąkowa
Łabanowska Stefania,
Łebscy,Bubele
Dąbrowscy Jerzy Anna,Sejny, 11 Listopada
Szruba Wacław Janina,Sejny, Emilii Plater



S

erdeczne Bóg zapłać Panom Zbigniewowi Wałukanisowi, Tadeuszowi Wołyńcowi i Karolowi
Karłowiczowi za przygotowanie dokumentacji pomiarów elektrycznych i odgromowych w obiektach
sakralnych: Bazylice, klasztorze i Pałacu Biskupim.
Jest to niezbędne do prowadzenia książki przeglądów budynków użyteczności publicznej. Bardzo
Panom dziękuję za chętną i fachową pomoc. Panowie przygotowują również nową tablicę rozdzielczą
zabezpieczeń elektrycznych w zakrystii.
Bóg zapłać Państwowej Straży Pożarnej, Panom
Komendantom i druhom Strażakom za pomoc w
fachowym sprzęcie, aby można było sprostać pracom na wysokościach Bazyliki i klasztoru. Niech Bóg
wynagrodzi i pobłogosławi w życiu i służbie.

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie
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Każda niedziela uobecnia najważniejszą prawdę wiary – zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nawet
wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku
pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy
„wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na
ziemi, w czyśćcu i w niebie. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako
Kościół Świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły
z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół
ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych,
choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu,
to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża i wyzbycie się przywiązania do najmniejszego nawet grzechu. Codziennie
modlimy się też za zmarłych w naszym kościele w wypominkach. A w każdą niedzielą przez cały rok
przed sumą modlimy się w intencji zmarłych wpisanych na wypominki roczne. Jeszcze przyjmujemy
je w zakrystii lub kancelarii.
W drugą niedzielę listopada solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach
świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga i
przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci
najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to
przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia
i jeden Pasterz! Przy kościele zbiórka ofiar do skarbon na pomoc prześladowanym za wiarę.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w poniedziałek, 11 listopada. Wspominając czas
miniony trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj,
chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych,
którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie
nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. Msze Święte o godzinie o
godz. 7.00; 8.00; 10.00 – uroczysta suma w intencji Ojczyzny i poległych w Jej obronie – zapraszamy
poczty sztandarowe, orkiestrę, dzieci, młodzież, harcerzy i wszystkich, którym Ojczyzna jest droga. Po
Mszy przemarsz pod Pomnik Powstania Sejneńskiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, a potem
Akademia w Domu Kultury.
Jak wiemy, nasze cmentarze są miejscem świętym, wymagającym szacunku i szczególnej troski. Są
pod zarządem Parafii, która dba o porządek i czystość. Jeśli chcemy postawić nowy nagrobek, albo
odnowić stary i będzie te prace wykonywać firma kamieniarska potrzebne jest pozwolenie zarządcy
cmentarza, a więc Parafii na wjazd na cmentarz. Opłacamy wówczas to pozwolenie kwotą dziesięć
procent kosztów wykonania nagrobka. Te pieniądze są przeznaczone na utrzymanie cmentarza. Również część pieniędzy z pogrzebów jest przeznaczona na ten cel. Koszty roczne utrzymania cmentarza
są bowiem ogromne i sięgają ponad 20 tysięcy złotych. Przy okazji słów o cmentarzu gorący apel o
ograniczanie ilości odpadów wrzucanych do pojemników przy cmentarzach. Prośba o segregację
odpadów: szkło (znicze bez wkładów) wrzucamy do pojemnika z napisem „Szkło”, plastiki (butelki,
wkłady wypalone) do pojemnika z napisem „Plastik”. Te pojemniki Zakład Komunalny opróżnia nie
żądając od Parafii opłaty.
Miejsce do pochówku na naszych cmentarzach coraz bardziej się uszczupla. Jeśli pochowalismy
osbę zmarłą w okresie dłuższym niż 20 lat, możemy na tym samym miejscu pochować osobę zmarłą
w dzisiejszym czasie. Natomiast zachodzi nagląca potrzeba szukania miejsca na nowy cmentarz. W tej
sprawie zostały podjęte rozmowy z władzami naszego miasta i propozycja Parafii, aby tą sprawą zajęło
się miasto tworząc cmentarz komunalny.
Doroczne spotkanie Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej, czyli grona kapłanów - kanoników z całej diecezji pod przewodnictwem Biskupa Jerzego Mazura odbędzie się w naszej Bazylice 7 listopada, we
czwartek o 12.00. Będzie sprawowana Eucharystia za zmarłych biskupów i kapłanów. Zapraszamy.
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Intencje mszalne 03-16.11.2013
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+JurgisMarcinkievicius+Adele+Petras
+Onute +Algirdas +Benedictas Buraciauskas
Krasnowo: +Bolesław +Maria Albowicz
17:30 +Antoni Czokajło +Marianna Szczuko
PONIEDZIAŁEK, 4 listopada 2013
06:30 +Janina Okulanis (8 rocz.)
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Marianna +Józef +Stanisław +Eugeniusz
+Antoni Ogórkis
08:00 +Zdzisław Radzewicz (1 rocz.)
08:00 +Piotr Kucharski (greg.)
17:30 +Anna i +Wiktor Budowicz +Teofila Moroz
17:30 +Celina +Romuald +Waldemar Majewscy
17:30 +Paweł Koneszko (3 mc)
WTOREK, 5 listopada 2013
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Piotra
08:00 +Andrzej Balewicz +Małgorzata +Mieczysław
08:00 + za zm. z Koła Różańcowego z Kielczan
08:00 +Marianna +Wacław Laskowscy
+Anna +Eugeniusz Michalscy
08:00 + Piotr Kucharski (greg.)
17:30 +Jarosław i zm. z rodz Domańskich i Mackiewiczów
17:30 +Wacław Draugialis +Stanisława
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Ryszarda
w 50 rocz. urodzin i dla rodziny
ŚRODA, 6 listopada 2013
06:30 O błog. Boże dla Doroty i Jacka w 20 rocz. ślubu i
dla rodziny
08:00 +Sigit Czeplik (7 rocz.)
08:00 +Edward Grycel (10 mc)
08:00 +Anna +Stanisław Zawadzcy +Stanisław Konopko
08:00 + Piotr Kucharski (greg.)
17:30 +Wanda +Stanisław Bobrowscy
+Helena Tomaszycka
17:30 +Tadeusz Tydman (6 mc)
17:30 +Franciszek Grzędziński (6 rocz.)
CZWARTEK, 7 listopada 2013
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 + Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Henryka Staniewicz (7mc)
08:00 +za zm. z Koła Różańcowego z Łumbii
+Mieczysław Ignatowicz
08:00 +Stefania +Wincenty +Krystyna +Mieczysław
+Stefan Polakowscy +Romuald Marcinkiewicz
12:00 Spotkanie Kapituły: Za zm. biskupów, kapłanów
– kanoników Kapituły Sejneńskiej
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17:30 +Alfons Bernecki (19 rocz.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodziny
17:30 Dziękczynna za życie i o zdrowie dla Marii Kozłowskiej w 1 rocz. urodzin i dla rodziny
PIĄTEK, 8 listopada 2013
06:30 + Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Romuald Olsztyn
08:00 +Weronika +Stanisław +Bronisław z rodz. Buchowskich
08:00 +Stanisława +Wacław z rodz. Adamowiczów
17:30 O błog. Boże dla Ireny Kozłowskiej
17:30 +Anna Grudzińska (24 rocz.) +Józef
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę, miłość dla Wojciecha
Krzesickiego w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
SOBOTA, 9 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Irena Suliga
08:00 +Natalia +Edwin Miszkiel i ich rodzice
08:00 +Piotr Meyza (18 rocz.)
09:00 LT: O błog. Boże dla Litewskiego Towarzystwa św.
Kazimierza w Sejnach
17:30 +Dariusz Sosnowski (rocz.)
17:30 +Józef Ambrosiewicz (25 rocz.)+Janina +Józef
Fidrych i zm. z rodziny
17:30 +Witold Krejczman +Ewa +Antoni +Witold Dąbrowscy
NIEDZIELA, 10 listopada 2013
07:00 +Katarzyna +Stanisław i zm. z rodz. Raczkowskich
08:30 +Władysława +Jan
10:00 +Jadwiga +Wiktor +Stanisław Bednarscy
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla mieszkańców wsi Gryszkańce
11:30 + Piotr Kucharski (greg.)
13:00 LT: Jan +Anna +Dominika +Ewa +Stanisław +Stefania Karaneccy +Anna Macianis +Józef Bartnik
Krasnowo: +z rodz. Czarnieckich: +Ewa +Józef +Jerzy
+Jerzy +Jan
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Anny Raglis w 75 rocz.
urodzin i Pawła w 15 rocz. urodzin
PONIEDZIAŁEK, 11 listopada 2013
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
07:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga
08:00 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Biruta Urbańska (9mc) +Wacław (rocz.)
08:00 +Wacław Dacz (11 rocz.) +Ryszard Dworzyński (1
rocz.)
08:00 +Henryk Buchert
10:00 O błog. Boże i pomyślność Ojczyzny i za poległych
w Jej obronie
17:30 O błog. Boże dla Scholastyki Ziniewicz z ok. 75
rocz. urodzin
17:30 +Eugenia Koncewicz (6 mc) i zm. z rodziny
17:30 +Piotr Czarkowski (2 rocz.)
WTOREK, 12 listopada 2013
06:30 +Leokadia Dobuszyńska (4 mc)
06:30 + Piotr Kucharski (greg.)
SIEWCA

08:00 +Zofia Plewińska (7 mc) +Stefan
08:00 +Jerzy Pietranis +Michał +Helena
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga +Markiewiczów +Matulanisów
17:30 + Stanisław (21 rocz.) +Leokadia (2 rocz.) Namiotko
17:30 +Stanisław Zabłocki (3mc)
17:30 +Bronisława +Wacław Miszkiel +Zenon +Bronisław Kisielewscy
17:30 +Stanisław Tomczyk (2mc)
ŚRODA, 13 listopada 2013
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla rodziców i dziadków
08:00 +Adolf Jarzębowicz (8mc) i jego rodzice
08:00 +Dorota Andrulewicz
08:00 +Jadwiga +Władysław +Mirosław +Elżbieta +Jakub Motuk
08:00 + Piotr Kucharski (greg.)
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja i Koło
RM z naszej Parafii
17:30 +Zdzisław Sikorski (13 rocz.)
17:30 +Ryszard Maksimowicz (7mc)
CZWARTEK, 14 listopada 2013
06:30 +Grzegorz Jasiński (20 rocz.)
08:00 +Irena +Kazimierz z rodz. Wojtyrów
08:00 +Antoni +Józef Suchoccy i zm. z rodz.
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 + Piotr Kucharski (greg.)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże w 33 rocz. ślubu Haliny
i Czesława Andruszkiewiczów i dla rodziny
17:30 +Edward +Zdzisław Olejniczak
17:30 +Władysława Wysocka i jej rodzice
PIĄTEK, 15 listopada 2013
06:30 + Piotr Kucharski (greg.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże w 60 rocz. ślubu Reginy
i Bernarda Misiewiczów i dla rodziny
08:00 +Genowefa Dobul (m-c od pogrzebu)
08:00 +Jadwiga Żegarska (24 rocz.)
08:00 +Piotr Wyżlański (10 rocz.) +Jerzy Pietranis
08:00 +Anna +Ignacy i zm. z rodz. Ogórkisów
17:30 +Józef Ziniewicz (5 rocz.)
17:30 +Leokadia (1 rocz.) +Stefan (33 rocz.) Kaufman
17:30 +Zofia Kołba (4mc)
SOBOTA, 16 listopada 2013
06:30 + Piotr Kucharski (greg.)
06:30 +Franciszek Awramik (9 rocz.)
08:00 O błog. Boże dla Dominiki i Anny i ich rodziny
08:00 +Józef +Anna +Elżbieta +Czesław z rodz. Fiedorowiczów
08:00 +Stanisław Moroz i zm. z rodziny
17:30 +Stanisław Krzywicki
17:30 +Henryka Milewska (2 rocz.) +Stanisław +Edward
Dembowscy (25 rocz.)
17:30 +Franciszek Miszkiel (14 mc)
17:30 +Halina Zackiewicz
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rwa drugi etap prac przy Centrum Doskonalenia Wykonawców Muzyki Sakralnej
		
dla rozwoju

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w
Sejnach realizuje projekt p.n. „Centrum Doskonalenia Wykonawców Muzyki Sakralnej dla rozwoju
(II etap)”. Jego głównym celem jest: stworzenie
warunków do budowy kapitału społecznego, w
szczególności kształtowania wspólnotowości,
współpracy, wrażliwości, kooperacyjności itp.
poprzez utworzenie podmiotu kształcącego i
doskonalącego organistów kościelnych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyłoniono wykonawców robót na podstawie rozeznania
rynku z zachowaniem konkurencyjności oraz podpisano z nimi umowy.
Dotychczas wymieniono 2 zestawy dmuchaw napędów uruchamiających organy kościelne. W
chwili obecnej trwają prace remontowe wewnątrz
budynku (wylewanie posadzek, tynkowanie ścian,
wstawianie ościeżnic drewnianych i
wewnętrznych skrzydeł drzwiowych, renowacja
drzwi wejściowych oraz renowacja schodów drewnianych wraz z balustradami).
Projekt obejmuje przeprowadzenie II etapu remontu domu parafialnego w Sejnach na potrzeby
Centrum, co umożliwi utworzenie – adekwatnej do
tych potrzeb – bazy dydaktyczno – bytowej.
Środki na ten cel - w znacznej mierze - pochodzą
z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskane zostały przez parafię w ramach
Programu Ministra„Rozwój Infrastruktury Kultury”
Priorytet Infrastruktura Kultury.
Całość zadania zamknie się kwotą 266 667 zł, przy
czym 200 000 zł (75%) stanowi dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resztę
funduszy uzupełni wkład własny Parafii w kwocie
66 667 zł (25%). (bm)
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Z ŻYCIA PARAFII
Matka Boża niesie nam radość i nadzieję

I z kwiatami od starszych
Witali Cię, Matko nasi pasterze, także z Afryki

Tłumnie przybyliśmy Cię powitać, Czarna Madonno

i od dzieci

Dzieci witały Cię, Matko czystymi sercami
Matko, pomóż nam wychować nasze pociechy

Witalismy Cię, Matko rodzinnie

Matko, nie pozwól nam wypuścić Różańca z rąk
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach

www.sejny.diecezja.elk.pl
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