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JEZUS CHRYSTUS
KRÓL WSZECHŚWIATA
JEDYNYM
PANEM I ZBAWICIELEM

Cena 1,- zł

Panie, wierzę,
chcę wierzyć w Ciebie
O Panie, spraw, aby moja wiara była
całkowita, bez zastrzeżeń i niech przenika
moją myśl, mój sposób oceniania spraw
Bożych i spraw ludzkich.
O Panie, spraw, aby moja wiara była aktem wolności. Aby jej towarzyszyła osobista współpraca w moim przyjęciu jej, aby
przyjmowała wyrzeczenia i obowiązki, jakie za sobą pociąga, niech wyraża to, co
najlepsze w mej osobowości i w wierze w
Ciebie, Panie.
O Panie, spraw, aby moja wiara była
pewna, mocna, wewnętrzną zbieżnością
dowodów i wewnętrznym świadectwem
Ducha Świętego, mocna Jego upewniającym światłem, Jego dającym odpoczynek
przyswojeniem i przylgnięciem.
O Panie, spraw, by moja wiara była silna,
aby nie lękała się trudności i problemów,
jakimi przepełnione jest nasze życiowe,
żądne światła doświadczenie; niech się nie
lęka przeciwności ze strony tych, którzy nad

nią dyskutują, atakują ją, odrzucają, przeczą jej. Lecz niech się wzmacnia dowodami
prawdy, niech się opiera atakom krytyki,
niech się wciąż pogłębia, przezwyciężając
trudności dialektyczne i duchowe, wśród
których toczy się nasze doczesne życie.
O Panie, spraw, aby moja wiara była radosna i aby dała pokój i radość memu umysłowi, niech go uczyni zdolnym do modlenia się do Boga i do rozmowy z ludźmi tak,
aby w świętym i świeckim języku przebijało
wewnętrzne szczęście z jej uszczęśliwiającego posiadania.
O Panie, spraw, aby moja wiara była
czynna i aby dawała miłości rację dla jej
rozwoju tak, aby była naprawdę przyjaźnią
z Tobą i aby była w pracach, w cierpieniach,
w oczekiwaniu ostatecznego objawienia
ciągłym poszukiwaniem, stałym świadectwem, pokarmem nadziei.
O Panie, spraw, aby moja wiara była pokorna i aby| nie sądziła, iż jej podstawą jest
doświadczenie megoi umysłu i mego uczucia, lecz niech oddaje świadectwo Duchowi
Świętemu i niech nie ma innej lepszej a
gwarancji prócz uległości wobec Tradycji i
autorytetu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Amen.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz

Niewierny Tomasz
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Niedziela XXXIII Zwykła w Ciągu Roku		
		
- 17 listopada 2013
Łk 21, 5-19

G

dy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by
nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy
to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was
nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim
imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nadszedł
czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw
narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i
będą was prześladować. Wydadzą was do synagog
i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec
was będą do królów i namiestników. Będzie to dla
was sposobność do składania świadectwa.
Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód
swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie
będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią.
I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści
u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez
swoją wytrwałość ocalicie wasze życie»..
Refleksja niedzielna:
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zisiejsza Ewangelia stawia nas wobec pytania o
rzeczywistą wartość tego, co nas zachwyca, z czego
jesteśmy dumni, co wyróżnia nas spośród innych i stanowi o naszej ziemskiej tożsamości. Współcześni Jezusowi
Żydzi dumni byli ze swej przepięknej świątyni. Cieszyła
ich oczy, zachwycała swym pięknem, była przedmiotem dumy. Ten zachwyt wyrażali także wobec Jezusa.
A Pan odpowiada na ich zachwyty słowami, które ich
szokują: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie
zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.
Przerażeni tym proroctwem, pytają: „Nauczycielu, kiedy
to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”.
Pewnie i my byśmy tak zapytali. Może da się temu jakoś
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zaradzić, przygotować się i przynajmniej część ocalić.
A Jezus opowiada tajemniczo: „Strzeżcie się, żeby was
nie zwiedziono...”. Czemu Jezus im nie pomaga? Czemu
pozostawia ich w niepewności?
Także my mamy nasze własne skarby, nasze zabytki,
nasze kościoły i srebra rodzinne czy inne rzeczy, które
sobie niezwykle cenimy. I na nie też rozciąga się proroctwo Jezusa. Oczywiście, nie ma nic złego w tym, że
cenimy sobie nasze pamiątki, że dbamy o nasze zabytki.
Co więcej, powinniśmy to robić. Jezus nie zakazywał
swoim ziomkom zachwycać się świątynią, sam płakał
nad Jerozolimą, zapowiadając jej zniszczenie. Mówiąc:
„Nie dajcie się zwieść...”, chce nam powiedzieć, żebyśmy
właściwie oceniali te rzeczy, żebyśmy nie myśleli, że one
będą naszym oparciem, że przyniosą nam zbawienie, bo
wszystkie one przeminą, wszystkie je stracimy. Co więcej,
stracimy przyjaźń wielu bliskich nam osób. Być może
odwrócą się od nas ci, którym najbardziej ufamy.
Skałą jest tylko On. Jeśli oprzemy się na Nim, nie musimy przygotowywać się na żadne nieszczęścia i czarne
godziny. Z Nim okażemy się zwycięzcami.
Niedziela XXXIV Zwykła w Ciągu Roku
		
– 24 listopada 2013
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Łk 23, 35-43

G

dy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z
Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali
Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim,
wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w
języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król
żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem?
Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go,
rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą
karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On
nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na
mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus
mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś
ze Mną będziesz w raju».
Refleksja niedzielna:

K

iedy Jezus żył na ziemi, nikt nie uważał Go za króla.
On sam, gdy kilkakrotnie próbowano obwołać Go
(cd - na stronie 4)



królem, nie zgodził się na to. Nigdy też za czasów swej
publicznej działalności nie powiedział o sobie, że jest królem. Tak więc oskarżenie ze strony faryzeuszów, że Jezus
czyni siebie królem, było równie kłamliwe jak wszystkie
inne. Owszem, Jezus wiele mówił o królestwie Bożym, ale
zawsze podkreślał, że jest to zupełnie inne królestwo niż
to, o którym myśleli Jego słuchacze. Nawet Jego najbliżsi
uczniowie nie rozumieli natury królestwa, które głosił. Tak
zresztą jest i do dziś. Nikt nie zna natury tego królestwa,
jeśli go nie oświeci Duch prawdy.
Jezus, owszem, wyznaje w końcu, że jest królem, ale
czyni to w chwili, kiedy nikt już nie może mieć wątpliwości co do absolutnej odmienności Jego królestwa od
wszystkich innych królestw. Dokonuje tego w najgorszym po ludzku momencie, wtedy, kiedy Jego sprawa
jest już przegrana, a zguba postanowiona - w czasie
procesu prowadzonego przez Piłata. Dodaje przy tym,
że On się na to narodził i przyszedł na świat, aby dać
świadectwo prawdzie (J 18,37).
Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata, gdyż prawda, którą On sam jest i którą objawia, jest ostatecznie
prawdą Trójcy Świętej, jest Jej wewnętrznym życiem, z
którego wszystko bierze początek, swe trwanie i sens.
Ta odwieczna prawda nie musi się bronić, nie musi
używać przemocy. Tylko ona może być cicha i pokorna.
Każdy, kto ją odrzuca, karze sam siebie. Skazuje się na

kłamstwo i ciągłe poczucie zagrożenia. Ostatecznie
wybiera życie poza miłością i bezsens, które są istotą
piekła. Oddając cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi
Wszechświata, sięgamy do największych głębin całej
rzeczywistości, które nie są odmętami strasznych tajemnic, ale przepaścią niezgłębionej Miłości. Wszystko, co żyje, choć często zniekształcone przez grzech,
jest tchnieniem tejże Miłości. Z Niej się poczęło i ku
Niej zdąża. Nie chłód i martwota zimy, której pierwsze
oznaki przynosi listopad, ale żar Miłości jest naszym
przeznaczeniem.

Niedziela, 24 listopada - Patronalne Święto
Akcji Katolickiej.
Zapraszamy wszystkich na Mszę św. o
godz. 11.30.

Na okładce: Statua Chrystusa Króla Wszechświata
o wysokości 36 m w Świebodzinie, diecezja zielonogórsko-gorzowska.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Z dalekiej Fatimy rozlega się głos ...
Wspomnienie pielgrzyma

Pielgrzymkę do Fatimy, miejsca Objawień Matki Bożej
w 1917 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Parafią św.
Jerzego w Kętrzynie. Miała ona miejsce od 6 do 12
września br. Po kilku już pielgrzymkach autokarowych
(Włochy, Hiszpania Santiago de Compostella, Francja
(Lordes i La Salet), Chorwacja i Bośnia i Hercegowina
(Medjugorje) a także samolotowej do Ziemi Świętej,
przyszedł czas na samolotowo-autokarową wyprawę
do Portugalii i małej miejscowości, ale znaczącej Fatimy.
Wspomnieniem z tej wyprawy dzieli się z nami Pani
Regina Milanowska. Jak zawsze jest to ciekawy tekst.
o Fatimy dotarliśmy 7 września. Na kilka dni
zamieszkaliśmy w pobliżu miejsc objawień z
roku 1917, niedaleko wioski Aljustrel, gdzie dzieci
mieszkały i skąd pędziły stado owiec; blisko Cova
da Iria, gdzie je pasły. Tam ujrzały Matke Boską. Dziś
w miejscu pastwiska jest Kaplica Objawień, dąb i
ogromny plac z sanktuarium Matki Bożej. Droga,
którą pędziły z rodzinnej wsi owce jest uświetniona
stacjami Drogi Krzyżowej, Kalwarią, kapliczkami.
Aljustrel, Cova da Iria,Valinhos (miejsce 4. Objawienia) – nazwy te nie są dziś pustymi dźwiękami.
Odwiedzaliśmy te miejsca, niektóre kilkakrotnie.
W oczach mamy ich obraz, w sercu – ciepłe wspomnienie.
Na początku XX wieku działy się tutaj niezwykłe
wydarzenia. Troje dzieci: Hiacynta, Franciszek i Łucja pasąc owce, widziały najpierw Anioła Pokoju,
potem 6 - krotnie rozmawiały z Matką Boską. Otrzymały orędzie, które przekazały światu. Przez usta
dzieci zabrzmiały te słowa bardzo przekonywująco
i zarazem prosto. Bo o co prosi Matka Boska?
Przede wszystkim o modlitwę za grzeszników, odmawianie Różańca, pokutę.
Bliskość miejsc świętych sprawiała, że odwiedzaliśmy je każdego dnia, zbiorowo i indywidualnie, w
każdej potrzebie serca. Uczestniczyliśmy we Mszach
św., modlitwie różańcowej, procesji światła, drodze
pokutnej, Drodze Krzyżowej.
Najpiękniejsze były wieczorne nabożeństwa.
Gdy zapada zmierzch, pielgrzymi kierują kroki do
Kaplicy Objawień na Międzynarodowy Różaniec i
procesję światła. O godz.21.30 rozpoczyna się modlitwa różańcowa w rożnych językach, ponieważ
goszczą tutaj pielgrzymi z różnych krajów. Jak ciepło
na sercu, gdy rozbrzmiewa ,,Zdrowaś Maryjo…” po
polsku! Potem figurka Królowej Różańca ustrojona
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białymi kwiatami wędruje w procesji po ogromnym placu przy sanktuarium. Tłumy wiernych z
płonącymi świecami podążają za Nią. Śpiewają ,,Ave
Maryja”, wznosząc lampiony ku górze. Niezapomniane przeżycia z tych rozmodlonych ciepłych,
letnich wieczorów, gdy oddawaliśmy cześć Naszej
Pani., z radością w sercu podążaliśmy za Nią, niosąc
migocący płomień.
Pięknym przeżyciem pozostanie nasze przejście
śladami Hiacynty, Franciszka i Łucji czyli trasą
prowadzącą z Aljustrel do Cova da Iria. Drogę tę
przemierzały dzieci, pędząc owce na łąki. Dzisiaj
wznoszą się tu stacje Drogi Krzyżowej ufundowane
przez Węgrów. Rozważania do poszczególnych Stacji przygotowaliśmy sami, więc uczestnictwo było
pełniejsze, przeżycia głębokie, pamięć zachowa
te chwile na dłużej. Mijaliśmy kapliczki usytuowane w gajach oliwnych na niewielkich skalistych
wzgórzach, zatrzymaliśmy się przy pomniku Anioła
Pokoju przedstawiającym Anioła i troje klęczących
pastuszków ( przypomina pierwsze i trzecie Objawienie Anioła z r.1916).W Valinhos przy kapliczce
upamiętniającej 4. Objawienie Maryi z 19 VIII 1917
r. modliliśmy się, słuchaliśmy opowieści przewodnik
Magdy.
Nowym doświadczeniem i nowym przeżyciem była
droga pokutna. 340 metrów ścieżki o twardym podłożu wiodącej wzdłuż placu do Kaplicy Objawień.
Podjąć trud, zmierzyć się ze sobą czy zrezygnować?
Już w pierwszy dzień pobytu ktoś przeszedł, ktoś
inny zamierza to uczynić. Ksiądz Proboszcz wspominał swoje pomyślne pokonanie tej drogi.
Decyzja: TAK, w poniedziałek przed nabożeństwem
wieczornym.
340 metrów, a każdy metr to kilkanaście przesunięć
kolan po twardej płycie ścieżki. Niełatwe zadanie,
gdy ból zagości w stawach kolanowych, gdy każdy
ruch do przodu wyzwala kolejną falę bólu. Przerwać, ulżyć udręczonym nogom? Czy pozostać w
postawie pokutnej, dodać cierpienia? Pan Jezus też
cierpiał. Doznania trudne do wyrażenia. Wysiłek
fizyczny połączony z modlitwą, z myślami o sensie tego aktu pokuty, przywoływanie w myślach
intencji, które niosę w sercu… Mieszanka uczuć,
myśli i cierpienia.
Już zaczęło się nabożeństwo o 21.30, a my jeszcze
(ciąg dalszy na stronie 8)



Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Skuteczne duszpasterstwo
rodziny
Należy przypomnieć, że na synodzie w roku
1980 problem rodziny nie był tylko przedmiotem dyskusji, studiów, prezentacji, ale również
naszego współcierpienia.
Z jednej strony fascynuje nas blask i wielkość
rodziny. Zwłaszcza wówczas, gdy mamy przed
oczami ideał, który przedstawiamy i proponujemy naszym braciom i siostrom. Z drugiej strony,
konkretna rzeczywistość rodziny napawa nas
troską, jako że dostrzegamy wielorakie ludzkie
doświadczenia, trudności, konflikty.
Nie chcę rozwodzić się zbyt wiele nad tym punktem. Pragnę tylko powiedzieć, że posynodalna
adhortacja Familiaris consortio naprawdę konstytuuje„a-b-c”duszpasterstwa rodziny i dlatego
powinna być wytrwale studiowana. To należy
uczynić. Właściwie sądzę, że skuteczne duszpasterstwo rodziny w każdej diecezji, w każdej
parafii powinno zacząć się od wnikliwego przestudiowania Familiaris cosortio.
Nie można jej czytać tylko z punktu widzenia
sensu zawartych w niej słów. Trzeba pamiętać o
odniesieniach pastoralnych, o zadaniach, które
należy wykonać. Te zadania zostały powierzone
Kościołowi, są naszymi zadaniami. Jeśli zastanowimy się głębiej nad samą rodziną, to dojdziemy
do wniosku, iż są to przede wszystkim jej własne
zadania.
Ale rodzina nie może pozostać sama: powinniśmy ją wspierać w dziele jej ewangelizacji, które
sama inicjuje. Podstawowy program duszpasterstwa rodziny sprowadza się do wskazań:
pomagać rodzinie, aby była sobą, ukazywać jej
ludzką i chrześcijańską tożsamość rodziny, jej
powołanie, i stale troszczyć się o realizację tych
zadań. Wszystko to można znaleźć w Familiaris
consortio.

Myśli Jana Pawła II
Mężczyzna i kobieta zobowiązują się w małżeństwie
do niezłomnego przymierza, do całkowitego i wzajemnego oddania. Do zupełnej wspólnoty miłości. [...] Jest
ona bezwarunkowa. York, 31.05.1982
wybrał E. Klimaniec



Królestwo moje nie
Przyjdź króles

K

rólestwo Boże jest nazwane Królestwem Chrystusa. Bo właśnie On to królestwo zrealizował. Kiedy?
Św. Cyprian pytał retorycznie: Czyż był taki czas, kiedy
Bóg nie królował? Owszem, zawsze królował.
Królestwo Chrystusowe jest odwieczne. Z racji swego
Bóstwa Chrystus jest współistotny Ojcu. Bóg zaś jest
Panem historii. Jego królestwo jest i będzie królestwem wiekuistym.
Z racji na swe Człowieczeństwo Jezus objawił siebie
jako Tego, który ustanawia królestwo Boże w dziejach
ludzkich. Rozpoczynając
swe mesjańskie posłannictwo, zapowiedział: Czas
się wypełnił i bliskie jest
królestwo Boże (Mk 1,15).
On to królestwo zrealizował całym swoim życiem.
Wtedy, gdy akceptował i
spełniał całą wolę Ojca. Nic
nie zostało tu nie wypełnione. Owszem, wszystko
zostało spalone w całopalnej ofierze posłuszeństwa.
Znakiem tego jest krzyż.
Właśnie krzyż jest tronem
królewskim Chrystusa.
Jest on znakiem tryumfu jedynego Zbawiciela
świata. Dla nas zaś krzyż
jest drogą, którą dążymy do współkrólowania z naszym Panem.
Wszystkie tajemnice Jezusa: Epifania, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to święta Chrystusa Króla. Uroczystość Chrystusa Króla jeszcze raz ukazuje
nam Jezusa jako Tego, który przez swą drogocenną
Krew wysłużył nam królestwo Boże.
Jakie jest to królestwo?
Ono nie jest z tego świata. Ono jest na tej ziemi, ale
nie z tej ziemi. Ma ono bowiem charakter duchowy.
Rozwija się w świecie, ale swój ostateczny cel znajduje dopiero w niebiosach.
Jezusowe królestwo jest królestwem prawdy i życia,
królestwem łaski i świętości, królestwem miłości,
sprawiedliwości i pokoju. Chrystus w pełni i definitywnie zrealizował królestwo Boże. On jest więc
naszym Królem i naszym Królestwem.
To królestwo jest bliskie, jest pośród nas. A przecież
ono musi do nas ciągle przychodzić, wśród nas się
objawiać. Bo my jesteśmy jeszcze dalecy od prowadzenia życia zgodnego z wolą naszego Króla.
Dlatego Chrystus uczy nas codziennie wołać: Przyjdź
królestwo Twoje! (Mt 6,10). Nakazuje nam też szukać
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ie jest z tego świata
estwo Twoje ...
tego królestwa: Starajcie się najpierw o królestwo
Boże (Mt 6,33). Te polecenia Chrystusa ludzkość będzie wypełniać tak długo, aż to królestwo osiągnie
swą pełnię. Stanie się to w eschatycznej wieczności.
Tam Chrystus uroczyście ofiaruje Ojcu swoje królestwo. Nastanie wiekuiste królestwo Trójjedynego.
Tam jest też miejsce przygotowane dla nas.
A tu na ziemi gdzie jest Chrystusowe królestwo?
Największym jego polem jest świat. Przez swe Wcielenie i Odkupienie Jezus jest Zbawicielem wszechświata i człowieka. On
jest prawdziwym Królem
wszelkiego stworzenia.
Św. Augustyn przypominał chrześcijanom: Jezus
Chrystus zawsze królował
na ziemi. Czynił to od samego założenia świata.
Przecież świat został
przez Niego stworzony i
odkupiony.
Do tego świata ma przyjść
królestwo Jezusowe, bo
świat nie poznał jeszcze
i nie uznał Chrystusa. On
woła: Nie chcemy, ażeby
Ten królował nad nami
(Łk 19,14). Wielkie rzesze
ludzkie wciąż wołają: Nie
chcemy Ewangelii, nie chcemy przykazań, nie chcemy krzyża, nie chcemy Kościoła. Litania owych „nie
chcemy” jest długa. I to wskazuje, że świat potrzebuje
przede wszystkim wyzwolenia z grzechu. Wiedział o
tym św. Paweł i dlatego wbrew światu wołał: Oportet
illum regnare - trzeba, aby On królował (1Kor 15,25).
Trzeba gorącej modlitwy za świat, aby otworzył drzwi
Chrystusowi do wielu narodów, do kultur, do polityki,
do ekonomii, a zwłaszcza do ludzkich serc.
Dziś konieczna jest pozytywna praca nad rozwojem
królestwa Bożego na ziemi. Trzeba wszystko odnowić
w Chrystusie (por. Ef 1,10). Cały wszechświat ma być
skierowany ku Chrystusowi. Trzeba niejako „uchrystusowić świat” tak, aby nikt nie był i nic nie było
wyjęte spod królewskiej władzy naszego Pana.
Drugim polem królestwa Bożego jest Kościół. To jest
pole uprzywilejowane. Chrystus już króluje w Kościele. Czyni to przez swoje słowo (Objawienie), przez
sakramenty święte, a zwłaszcza przez działanie Ducha Świętego. A jednak również Kościół musi nadal
szukać królestwa. Potrzebna jest mu bowiem wielka
świętość moralna. Cały lud Boży ma stać się tym,
kim być powinien: królewskim kapłaństwem, ludem
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świętym, światłem na świeczniku, zaczynem odnowy
świata, miastem na górze położonym. Autentyczni
chrześcijanie chcą więc świadomie rozszerzać królestwo Jezusowe w swych wspólnotach. Oni proszą:
Chryste, bądź Panem całej wspólnoty Kościoła!
Królestwo w nas
Przebogata jest rzeczywistość królestwa Chrystusowego. Najgłębiej realizuje się ona w człowieku.
Polem poszukiwania tego królestwa jest nasze życie.
Cóż to oznacza? To, że szukanie tego królestwa trzeba zacząć od siebie. Ono ma być w nas, w naszym
sercu. A czy tam jest? Na ile jest? Odpowiedzi udziela
nam św. Paweł: Niechże grzech nie króluje w waszym
śmiertelnym ciele (Rz 6,12). Tam, gdzie panuje grzech
tam nie ma królestwa Bożego. Królestwo grzechu wyklucza królestwo Jezusowe. Każdy grzesznik podlega
władcy tego świata. W nim rządzi grzech.
Królestwo Boże rozpoczyna się więc tam, gdzie w
nas kończy się królestwo grzechu. Bóg zagarnia nas
wtedy dla Siebie. On przebywa w człowieku Sobie
oddanym. W nim zamieszkuje i obdarza go bogactwem swej łaski. I wtedy Chrystus rzeczywiście jest
Królem ludzkiego serca.
Nasz Pan tego właśnie pragnie, aby mógł stać się
Królem naszych serc. Trzeba więc, aby On – we
współpracy z nami – opanował wszystkie nasze
władze. Nasz umysł ma być olśniony Bożą prawdą.
Nasza wola ma coraz pełniej zjednoczyć się z wolą
Najwyższego, nasze serce ma zawsze sycić się Bożą
miłością. Nasze ciało ma być rzeczywiście świątynią
Ducha Świętego. Całe nasze jestestwo ma stać się
przestrzenią królestwa Chrystusowego.
Każdy z nas może w ten sposób stać się alter Christus
- drugim Chrystusem, a poniekąd ipse Christus, czyli
samym Chrystusem. Całe życie chrześcijanina jest
wówczas realizowaniem Jezusowego królestwa. Tak
w nas, jak i wokół nas. Trzeba przy tym pamiętać, że
istotą i streszczeniem tego królestwa jest miłość.
Miłość jest też pierwszym i najważniejszym prawem
królestwa Bożego.
Posłańcy Króla
Chrystus Król posyła swych uczniów na cały świat,
aby tam stawali się narzędziami realizacji królestwa
Bożego. Każdy chrześcijanin, godny tego imienia, jest
apostołem, czyli posłanym. Nasz Król jest bowiem
obecny w nas. On promieniuje w nas i przez nas.
Promieniuje swą prawdą, miłością i łaską.
Człowiek oddany swemu Panu może powiedzieć:
moje modlitwy, wysiłki, cierpienia nie są wyłącznie
moimi. One w znacznym stopniu są też zakomunikowane innym. Tak więc jesteśmy przedłużeniem życia
i dzieła Chrystusowego. Nasze bycie z Chrystusem
jest nie tylko moją sprawą prywatną. Chrystus jest
obecny w nas, aby przez nas był obecny w Kościele
i w świecie.
		

ks. Józef Bakałarz TChr



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:
10/11/2013 Zofia Przeborowska, Emilia Lauda

Odeszli do wieczności:
UJanina Bubrowska, Sankury (l. 83) zm. 29/10/2013

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 93 250 zł.:
Maksimowicz Antoni Janina,Sejny, Nowotki
Sikorscy Andrzej Janina,Sejny, 11 Listopada
Sławiński Krzysztof,Łumbie
Roguccy Józef Biruta,Romanowce
Staręga Irena,Sejny, Łąkowa
Skupscy Grzegorz Biruta,Sejny, Zawadzkiego
Jarzębowicz Sebastian Marta,Gryszkańce
Lauda Andrzej Maria,Sejny, Żwirki i Wigury
Bondzio Józef Stanisława,Sejny, Rittlera
Żegarscy Grażyna i Jan,Sztabinki
Zdankiewicz Halina,Sejny, Piłsudskiego
Wołągiewicz Czesław Bożena,Zaleskie
Niechciałkowscy Janusz Justyna,Sejny, 22 Lipca
Laskowscy Stanisław Jadwiga,Daniłowce
Franciszkanki Siostry,Sejny, Mickiewicza
Kwaterscy Rafał Monika,Sejny, Konopnickiej
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Julianna,Sejny, Konarskiego
Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Rzeniecka Marianna,Sejny, Parkowa
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Wydro Bernard Anna Paweł,Nowosady



(dokończenie ze strony 5)
na kolanach. Do bólu, do granic wytrzymałości.
Pokonać swoją słabość, łamać siebie, dodawać cierpienia, nie poddać się, wytrwać! Do łez, do potu, do
granic możliwości! I wreszcie dojść do celu, resztkami sił, ze łzą, bólem, ale dojść – nie zrezygnować!
Jaka radość, że to małe zwycięstwo zdarzyło się w
Fatimie 9 września 2013 roku.
Wiele wzruszeń dostarczył pobyt we wsi Aljustrel,
gdzie zachowały się domy rodzinne pastuszków.
Niewielka wieś wśród gajów oliwnych i figowych,
w niej ubogi, skromnie urządzony, mały domek
rodziny Marto, gdzie na świat przyszli Hiacynta i
Franciszek – najmłodsi z dziewięciorga rodzeństwa.
W tym domku zmarł 4 kwietnia 1919 r. Franciszek,
mając zaledwie 11 lat życia. 10 letnia Hiacynta zakończyła życie w szpitalu w Lizbonie 20 lutego 1920
r. Zaglądaliśmy do maleńkich pomieszczeń, gdzie
stoją proste meble: łóżko, stół, krzesło, półka, na
ścianie krzyżyk, fotografia; najprostsze naczynia i
narzędzia. Podobnie prezentuje się domek rodziny Santos, z którego wyszła Łucja – najmłodsza z
pięciorga dzieci.
W sanktuarium Matki Bożej odwiedziliśmy
grób Hiacynty (zm.20.02.1920 r.) i Franciszka
(zm.04.04.1920 r.) oraz grób Łucji, która przeżyła 98
lat (zm.13.02.2005 r.)Swoje długie życie poświęciła
szerzeniu kultu Niepokalanego Serca Maryi.
Jan Paweł II trzykrotnie przebywał w Fatimie (w
latach 1982, 1991, 2000). 13 maja 2000r. beatyfikował Hiacyntę i Franciszka. Datę liturgicznego
wspomnienia nowych Błogosławionych ustalił na
20 lutego.
Swoje ocalenie przypisywał wstawiennictwu Maryi.
Pocisk, którym został raniony na Placu św. Piotra
przekazał jako wotum do muzeum fatimskiego.
Zwiedzaliśmy wystawę ,,Fatima - Światło i Pokój”,
gdzie eksponowane są wota podarowane przez
pielgrzymów: znanych lub anonimowych, ważne
osobistości lub zwykłych ludzi. Wśród pamiątek
znajduje się pocisk, który ugodził Jana Pawła II podczas zamachu 13 maja 1981 roku. Pocisk umieszczony jest wewnątrz korony, która zdobi figurę Matki
Bożej w czasie najważniejszych pielgrzymek.
Pozdrawiam wszystkich Pielgrzymów Fatimskich,
księdzu Proboszczowi Bóg zapłać za organizację
wyjazdu, za wspólną modlitwę. 		
		
R. Milanowska
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Ogłoszenia duszpasterskie

1

Listopad to czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Codziennie wypominki przed wieczorną
Mszą św. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy wszystkich naszych Parafian! Do końca listopada
można jeszcze zamawiać wypominki roczne – w każdą niedzielę przed sumą modlitwa w intencji tych
zmarłych.
Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 24 listopada, to uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem i zamknięcie Roku Wiary.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed
adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa
XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii
Kościół uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko
ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.
W niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka odbywa się uroczyste zamknięcie Roku Wiary. Ogłosił go papież Benedykt XVI w związku z 50.
rocznicą otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II i w tę rocznicę, 11 października, Rok Wiary się rozpoczął.
Przez ten rok dokonało się wiele ważnych wydarzeń i inicjatyw zarówno ogólno kościelnych, jak i w naszej
społeczności diecezjalnej i parafialnej. Pochylaliśmy się nad nauczaniem Soboru i Katechizmu Kościoła
Katolickiego, medytowaliśmy nad prawdami zawartymi w naszym Credo – wyznaniu wiary. Przede
wszystkim jednak prosiliśmy Chrystusa, aby przymnożył nam wiary. Oby tak się stało, oby błogosławione
w mocną wiarę były owoce tego Roku w całym Kościele, w naszej parafii i w sercu każdego z nas.
W niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po sumie przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana
Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej.
Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym
celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i
społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym
związku z hierarchią Kościoła.
Dzieci klas drugich przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii i ich rodziców
zapraszam na Mszę św. w niedzielę, 24 listopada o godz. 15.00.
Święto Św. Andrzeja Apostoła obchodzimy w sobotę, 30 listopada. Jest to również czas tak zwanych
andrzejkowych zabaw. Zachowajmy roztropność, zwłaszcza tam, gdzie zabawa kolidowałaby z wiarą.
Wiara we wróżby, horoskopy i zabobony jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.
Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana
Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.

2
3
4
5
6
7
8
9

W NAJBLIŻSZYM CZASIE PATRONUJĄ NAM:
● 18 XI – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła
z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc;
● 19 XI –Błogosławiona Salomea (†1268), zakonnica, córka Leszka Białego, która poślubiła
węgierskiego księcia Kolomana, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek;
● 20 XI – Święty Rafał Kalinowski (1835-1907), jeden z przywódców powstania styczniowego w
1863 roku, sybirak, karmelita; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem;
● 21 XI - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, święty
Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu świętego Jana Chrzciciela, na
wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat.
● 22 XI – Święta Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników,
muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;
● 30 XI – Święty Andrzej Apostoł, jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa.
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Intencje mszalne 17-30.11.2013
NIEDZIELA, 17 listopada 2013
07:00 +Stanisław Motuk
08:30 +zrodz.Baranowskich+Matulewiczów+Piliczewskich +Żelanisów
10:00 +Anna Sidor (5 rocz.)
11:30 +Michalina +Stanisław Zajkowscy i zm. z rodz.
13:00 LT: +Gintaras Marcinkiewicz (3 rocz.) +Józef Zdanowicz +Edward Żukowski
Krasnowo: +z rodz. Łepkowskich +Aniela +Piotr
		 +Stanisław
17:30 +Marta Staniewicz (12 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 18 listopada 2013
06:30 +Marta Gulan (4 rocz.)
08:00 +Teresa +Józef +Andrzej z rodz. Alboszta
08:00 +Paweł +Olga +Józef +Franciszek +Paulina z rodz.
Totczyk i Symonowiczów
08:00 +Jadwiga +Anastazja +Wiktor +Marcela +Feliks
z rodz. Albów
08:00 +Piotr Kucharski (greg.)
17:30 +Antoni i z rodz. Ogórkisów +Klara Winikajtis
17:30 +Jan +Antoni Marcinkiewicz +Jerzy +Anna +Marianna Maksimowicz
17:30 +Maria Rogucka (1 rocz.)
WTOREK, 19 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Marcina
08:00 +Stefania +Antoni Przekopscy i ich rodzice
+Sławomir Korzeniecki
08:00 +Antoni Mielech i z rodz. Magalengo
17:30 +Waldemar (10 rocz.) +Sylwia (3 rocz.) +Józef
+Piotr +Kazimierz
17:30 +Henryk +Marianna z rodz. Radzewiczów i Dulewiczów
17:30 +Elżbieta +Jan Brzezińscy i ich rodzice
17:30 +Stanisław Pilecki (17 rocz.)
ŚRODA, 20 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Kazimierz Kujawski (m-c od pogrzebu)
08:00 +Anna +Stanisław Dąbrowscy
08:00 +Emilia +Jan Juchniewicz +Marianna +Stanisław
Mikołajczyk i zm. z rodzin
17:30 +Sabina Miszkiel (7mc) +Marian
17:30 +Aleksandra +Bronisław +Czesław Durtan +Zofia
+Wincenty Szlaużys
17:30 +Anna +Stanisław Dąbrowscy
CZWARTEK, 21 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Stanisławy i rodziny
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Anny i Jerzego
Maksimowiczów i dla rodziny
08:00 +zm. z rodz. Boraczewskich i Cyruszysów
17:30 +Albin Misiukanis
17:30 +Danuta +Jarosław +Weronika +Wincenty
+Zdzisław +Janusz
17:30 +Józef Lutecki (m-c od pogrzebu)
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PIĄTEK, 22 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 Dziękczynna za głoszone słowo Boże i posługę
w konfesjonale i o błog. Boże dla ks. Edwarda
Sadkowskiego
08:00 +z rodz. Mellerów i Romanowskich
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz Domel
+Szczepan Poświatowski
17:30 +Jerzy Milewski (5 rocz.) i rodzice
17:30 +Marian Radzewicz (1 rocz.)
17:30 +Stefania Iwaszewska (8mc)
SOBOTA, 23 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
06:30 +Bronisław +Anna +Leokadia Dobuszyńscy +Jan
+Marianna +Emil Zabielscy
08:00 +Józef Matusiewicz (11 rocz.)
08:00 +Henryka +Stanisław Delniccy
08:00 +Janusz Jagłowski (m-c od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna za dar życia i o błog. Boże dla Sylwii
w 23 rocz. urodz. oraz dla Jadwigi i Jacka
17:30 +Regina Bagińska (8 rocz.)
17:30 +Grzegorz Bukało (7 rocz.)
NIEDZIELA, 24 listopada 2013
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
07:00 +Franciszek Staniewicz +Zofia +Klemens Krasuccy
08:30 +Stefania Woźnialis +Jerzy +Andrzej
10:00 +Kazimierz Dziemido +rodzice i rodzeństwo
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla mieszkańców Grudziewszczyzny
13:00 LT: +Anna +Antoni Romanowscy +Magdalena
Leończyk
Krasnowo: +Piotr Kucharski (greg.)
17:30 +Stanisław Tarasiewicz (13 rocz.) i rodzice
PONIEDZIAŁEK, 25 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +z rodz. Totczyków, Gerwelów i Sitkowskich
08:00 +Bronisława (17 rocz.) +Józef +Robert
i z rodz. Wowaków
08:00 +Jan +Elżbieta Brzezińscy +Stanisław
+Anna Zianowicz i zm. z rodziny
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jerzego Bykasa
17:30 +Gabriela Janczulewicz
17:30 +Helena (30 rocz.) i z rodz. Konewko
WTOREK, 26 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Maria Sitczuk (6 rocz.)
08:00 +z rodz. Wołągiewiczów
08:00 +Romuald Klukiński +Algiment +Jan +Antoni
Witkowscy
17:30 W intencji Bogu wiadomej
17:30 +Wincenty (48 rocz.) +Wiktoria +Zofia
z rodz. Dąbrowskich
17:30 +Piotr Kiewlak (12 rocz.) +rodzice i rodzeństwo
ŚRODA, 27 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Anny i Czesława
SIEWCA

Ogórkis w 62 rocz. ślubu
08:00 +Aniela Sienkiewicz (6mc)
08:00 +Jan+AnnaJasińscy+Józef+MariannaGutowscy
i ich rodzice
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Józefa i dla rodziny
17:30 +Mirosław Skupski (4 rocz.)
17:30 +Krystyna Klucznik (6mc)
CZWARTEK, 28 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Szczepan Poświatowski (16 rocz.)
08:00 +Anna +Józef Jakubowscy
08:00 +Józef +Franciszka Kuklewicz
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Genowefy i Bronisława Durtan w 80 rocz. urodz.
17:30 +Irena Staniewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Gedymin Boraczewski (8mc)
PIĄTEK, 29 listopada 2013
06:30 +Piotr Kucharski (greg.)
08:00 +Józef +Marianna Malinowscy
08:00 +Kazimierz +MariannaWitkowscy +Antoni +Marianna Szlaużys i zm. z rodzin
08:00 +Franciszek +Anna Jatkowscy

Wymiana stolarki
w Klasztorze Podominikańskim
Dobiega końca IV i ostatni już etap wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Prace te od początku
ich trwania, od 2009 r., dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ministra
2013 Dziedzictwo Kulturowe Priorytet Ochrona
zabytków.
Głównym celem robót jest ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego: zabezpieczenie zabytku przed działaniem niekorzystnych czynników
atmosferycznych na substancję zabytku, przywrócenie mu właściwego stanu technicznego, a
w efekcie przeprowadzonych prac – całoroczne
udostępnianie go na cele publiczne.
W zakres prac wchodzi:
• zlecenie wykonania stolarki zgodnie z projektem
budowlanym,
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17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marianny Tomczyk
17:30 +Helena Jankowska
17:30 +Zofia i z rodz. Gaus +Franciszek i z rodz. Rasiul
SOBOTA, 30 listopada 2013
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (8 rocz.)
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Marianna Dziemido (4mc)
08:00 +Andrzej Butkiewicz
08:00 +Janina Bubrowska (m-c od pogrzebu)
Kaplica Szpital: +Andrzej Marciniak
17:30 +Andrzej Palewicz
17:30 +Romuald Dzimitko (4mc)
17:30 + Piotr Kucharski (greg.)
NIEDZIELA I ADWENTU, 1 grudnia 2013
07:00 +Tadeusz Czeszkiewicz (1 rocz.)
08:30 +Wiesław Kalwejt (5 rocz.)
10:00 +Eugeniusz Szabłowski (10 rocz.)
11:30 +Franciszek Herbst (greg)
13:00 LT: +Aniela +Franciszek Stankiewicz +Aniela
+Witalis Markiewicz
Krasnowo: + z rodz. Pszczółkowskich
17:30 +Michalina +Bolesław Micewicz

• wykonanie stolarki z zachowaniem cech oryginału,
• wymiana stolarki łącznie z obróbką,
• odbiór konserwatorski.
Całość IV etapu robót zamyka się kwotą 222 999,44
zł. Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wynosi 200 000 zł, zaś wkład własny
Parafii stanowi 22 999,44 zł. Uzyskane dofinansowanie i wkład własny Parafii pozwolą na wymianę
26 okien i 2 drzwi w klasztornym wirydarzu oraz 2
drzwi wejściowych do Klasztoru.
W sumie, na ten cel, udało się pozyskać Parafii
Rzymskokatolickiej w Sejnach 750 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Parafia zapewniła też wymagany wkład własny
do realizacji projektów w kwocie 86 619,90 zł. Całość finansową prac utrzymano na poziomie 836
619,90 zł., zachowując deklarowany we wnioskach,
stosunek procentowy 90% : 10%.
Jak ważny jest to obiekt…
Kompleks klasztorny został zaprojektowany około
1610 r. w formach późnorenesansowych. Prace
wykończeniowe przeciągnęły się jednak do schyłku XVII w. W 1863 r. uległ przebudowie. Przez co
nieco zatracił swój charakter obronny.
Na przestrzeni wieków wykorzystywany był na
różne cele: był ostoją życia religijnego Dominikanów, mieściły się w nim kancelarie biskupie, szkoły,
harcówka, Dom Kultury, biblioteka.
Ze względu na walory historyczne, naukowe i architektoniczne uchodzi za najcenniejszy zabytek
barokowej sztuki sakralnej Północno-Wschodniej
Polski. (bm)
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6%

Darowizna na remont dachu i elewacji

Podaruj swoje 6% dochodu na remont naszej Bazyliki
Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazywane na Kościół. Nie każda darowizna może
jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Tylko określone cele oraz kwoty darowizn pozwalają skorzystać z ulgi. Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy
jednak wyłącznie darowizn:
- na cele kultu religijnego (potocznie – na Kościół),
- na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.
Obie darowizny różnią się od siebie i podatnicy powinni zwracać uwagę nie tylko na to, z której z
ulg korzystają, ale również czy poniesienie wydatku i otrzymanie darowizny zostanie prawidłowo
udokumentowane.
Darowizna na cele kultu religijnego
Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie
stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele
dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz
krwiodawstwa, kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość
ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być
odliczana. Więcej mozna znaleźć pod adresem http://www.pit.pl/darowizny-koscielne.
Bardzo proszę naszych Parafian i sympatyków naszej Parafii do wspierania w ten sposób prac remontowych prowadzonych przy zabytkach naszych obiektów sakralnych, a zwłaszcza czekającego nas
remontu naszej Bazyliki. Złożyliśmy właśnie wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie projektu
remontu dachu i elewacji naszej świątyni. opiewający na znaczną sumę. W przypadku pozytywnego
rozpatrzenia konieczny będzie wkład własny Parafii. Stąd też powyższe działania. Darowiznę należy
przekazywać na konto Parafii z zaznaczeniem „na cele kultu religijnego”.
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