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Pójdźcie za mną!
A oni natychmiast zostawili
łódź i ojca i poszli za Nim

Najpierw i przede wszystkim
Jezus jest Synem Bożym

Ś

w. Paweł i autor czwartej Ewangelii - św.
Jan Apostoł i Ewangelista, z takim przekonaniem podkreślają boskie pochodzenie
Jezusa, że mniejszą wagę przywiązują do
Jego ludzkich i historycznych początków, a
nawet wręcz je pomijają. Przedmiotem ich
wiary jest fakt, że Syn Maryi nie narodził się
tylko z Niej, lecz że przybywa i pochodzi z
innych sfer, i to o wiele bardziej tajemniczych:
pochodzi od Boga! Tym samym ukazuje się
perspektywa Jego uprzedniej egzystencji,
czyli preegzystencji. W tym przed - egzystowaniu Syn Boży, Logos, utożsamia się ze
Słowem - Mocą stwórczą Ojca: świat stał się
przez Nie (J 1,10).
Czwarta Ewangelia jako prawdę niepodważalną przyjmuje, że Jezus wyszedł od Ojca
(J 8,42; 16,27); jako przez Niego posłany (J
5,23.37; 6,38.44; 7,28-29), że przyszedł z nieba
(J 3,13; 6,38.51), z wysoka (J 8,23). W prologu
czwartej Ewangelii preegzystencja Jezusa
jest przedstawiona w określeniu Go jako
odwiecznego Logosu, jako Syna Bożego: Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i
Bogiem było Słowo (J 1,1; por. 2,13.14). W Liście
do Kolosan, który przedłuża i pogłębia Pawłową tradycję, prawda ta zostaje przedstawiona
z całą wyrazistością:



On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w
niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i
niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed
wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On
jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia
(Kol 1,15-19).
Otwierający się tu horyzont wykracza poza
czasowe granice egzystencji Jezusa na tej
ziemi, od poczęcia w matczynym łonie aż po
śmierć na krzyżu. Jezus jest postrzegany nie
tylko „w czasie”, ale również jako „Pan czasu”:
do Niego bowiem należą wszystkie epoki.
Znamienne jest przeto, że autorzy Nowego
Testamentu nie wykazują zainteresowania, by
rozróżniać między Logosem - Synem Bożym,
a Jezusem historii - Logosem wcielonym. Preegzystencję oraz udział w stwarzaniu świata
przypisują nie tylko Logosowi. Nie! Sam Jezus,
Jezus umarły i zmartwychwstały, jest kresem
historii i stworzenia, lecz jest również u ich
początków i źródeł: wszystko w Nim i przez
Niego zostało stworzone (Kol 1,16).
Misterium Chrystusa objawia się stopniowo.
Cała Jego historia, ujmowana z punktu, jakim
jest to objawienie, cała historia Jezusa z Nazaretu zostaje umieszczona w nowych ramach i
odczytana na nowo dzięki znacznie głębszej
interpretacji.
Z książki „Wierzę” wybrał Eugeniusz
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MOC SŁOWA
Niedziela Trzecia Zwykła -26 stycznia 2014
Mt 4,12-23

G

dy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony,
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret,
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić
słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:
«Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie». Gdy Jezus przechodził obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich:
«Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch
braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana,
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi
swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie
i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród
ludu.
Refleksja niedzielna:
ezus rozpoczyna swoją działalność, głosząc wezwanie
do nawrócenia (wcześniej głoszone przez Jana Chrzciciela) i powołując pierwszych Apostołów. Chyba nie można traktować tych dwóch epizodów jako zdarzeń powiązanych ze sobą jedynie bliskim następstwem czasowym.
Warto w Piotrze i jego towarzyszach dostrzec ludzi, którzy
prawdziwie przyjęli słowo Jezusa. Ich porzucone na brzegu łodzie i sieci mówią nam, co to znaczy nawracać się
w odpowiedzi na usłyszane wezwanie: „Nawracajcie się,
albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
Jest w tym obrazie wszystko to, co najistotniejsze dla nawrócenia: głęboka zmiana sposobu życia, pozostawienie
tego, co stare, i wyruszenie na nowe drogi oraz osobiste
spotkanie z Chrystusem i przyjęcie Jego słowa, będące
źródłem tej przemiany. Porzucona łódź jest znakiem
radykałnej zmiany fundamentu, na którym opierało się
życie Apostołów. Nawrócenie to nie tylko i nie przede
wszystkim przemiana moralna. Ono nie dokonuje się w
momencie, gdy rzucam palenie, przepraszam sąsiadów i
teściową oraz wykreślam ze swego życia kilka fajnych, ale
niestety zakazanych rzeczy. Rzeczywiście nawracam się,
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gdy zmienia się moja odpowiedź na kilka podstawowych
pytań: Co jest źródłem i podstawą mojego życia? Za co
gotów jestem cierpieć, trudzić się, oddać czas, zdrowie i
pieniądze? Ku czemu zmierzam w życiu? Za czym tęsknię? Ku czemu skierowana jest moja nadzieja?
Gdyby łodzie potrafiły mówić (szczególnie te, z których
korzystał św. Piotr), mogłyby opowiedzieć o dalszych
etapach nawrócenia Apostoła. O tym, jak uczynił pierwszy krok za burtę, aby pójść po wodzie do Jezusa, wezwany, by zostawić za sobą lęk i zawierzyć swoje życie
Jego słowu. O tym, jak rzucił się wpław do brzegu ku
Zmartwychwstałemu i trzy razy odpowiadał na pytanie o miłość. Jak musiał zostawić piekący wstyd zdrady,
zniechęcenie i rozczarowanie samytń sobą, stanąć nagi
i bezbronny, by pozwolić się objąć miłosierdziu Pana.
Wreszcie o ostatecznym wezwaniu do udziału w losie
Mistrza, gdy opuszczał powierzoną mu łódź - Kościół,
by rozciągnąć swe ręce na krzyżu.
Nawrócenie to nie jeden krok, to droga - trzeba ciągle
pytać, co dzisiaj każe mi porzucić Pan i na jaką ścieżkę
poleca mi wyruszyć, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie
Niedziela. Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki
Boskiej Gromnicznje) – 2 lutego 2014
Łk 2,22-40

G

dy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do
Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem
jest napisane w Prawie Pańskim:„Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”.
Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo
dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa
Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem
Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał
na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy
śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A
gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z
Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia,
błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.
(cd - na stronie 4)



A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do
Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego,
wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Refleksja niedzielna:
zisiejsze święto jest świętem spełnionych pragnień i oczekiwań: „Przybędzie do swej świątyni
Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza,
którego’pragniecie”. To oczekiwanie uosabiają Symeon
i Anna będący, obok Świętej Rodziny, w centrum dzisiejszej liturgii słowa. Ich wiek pozwala zauważyć i docenić

D

osoby starsze, tak licznie obecne w naszych kościołach,
tak wiernie trwające na modlitwie i tak bardzo ukochane przez Boga widzącego ich trud i cierpienie. Przez
wiarę i posłuszeństwo Józefa i Maryi - przybywających
do świątyni, by wypełnić Prawo - Bóg wychodzi naprzeciw dwojgu starszym ludziom, którym wiek nie tylko nie
przeszkadza, ale może nawet pozwala jeszcze uważniej
wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego i iść
za Jego poruszeniami. Patrząc na Symeona i Annę,
możemy sobie zadać pytanie, na ile dopuszczamy do
siebie Boże natchnienia i czy jesteśmy im posłuszni? Czy
kiedy przychodzimy, by stanąć przed Bogiem, nie ma w
tym rutyny i poczucia nudnego obowiązku?
Symeon i Anna, kobieta i mężczyzna, są obrazem każdego z nas - z naszymi oczekiwaniami, tęsknotami i
zwątpieniami, że coś się jeszcze może wydarzyć, że
warto czekać, skoro otrzymało się obietnicę.

Papieskie Intencje Modlitwy – luty 2014
OGÓLNA: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były
uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
MISYJNA: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali
w misji ewangelizacyjnej.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 26 stycznia 2014
Słowo Boże: Iz 8,23-9,3; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

PONIEDZIAŁEK, 3 lutego 2014, Wsp. św. Błażeja, męcz
Słowo Boże: 2Sm 15,13-14.30.16,5-13; Mk 5,1-20

PONIEDZIAŁEK, 27 stycznia 2014, Wsp. bł. Jerzego
Matulewicza, bpa
Słowo Boże: 2Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30

WTOREK, 4 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 18,9-10.14.24-25.31-19,3; Mk 5,21-43

WTOREK, 28 stycznia 2014, Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezb, dK
Słowo Boże: 2Sm 6,12-15.17-19; Mk 3,31-35
ŚRODA, 29 stycznia 2014, Wsp. św. Anieli Merici, dz
Słowo Boże: 2Sm 7,4-17; Mk 4,1-20
CZWARTEK, 30 stycznia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25
PIĄTEK, 31 stycznia 2014, Wsp. św. Jana Bosko, prezb.
Słowo Boże: 2Sm 11,1-27; Mk 4,26-34
SOBOTA, 1 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2Sm 12,1-7; Mk 4,35-41
NIEDZIELA. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
(MB GROMNICZNEJ), 2 lutego 2014
Słowo Boże: Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40



ŚRODA, 5 lutego 2014, Wsp. św. Agaty, dz i męcz
Słowo Boże: 2Sm 24,2.9-17; Mk 6,1-6
Błogosławieństwo chleba i wody.
CZWARTEK, 6 lutego 2014 Wsp. św. Pawła Miki i
Towarzyszy, męcz
Słowo Boże: 1Krl 2,1-4.10-12; Mk 6,7-13
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i o
nowe powłania dk kapłaństwa i życia konsekrowanego.
PIĄTEK, 7 lutego 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: Syr 47,2-11; Mk 6,14-29
Pierwszy piątek miesiąca - modlitwa wynagradzająca
za grzechy świętokradztwa i zniewagi Boga.
Dzień Imienin Ks. Bpa Romualda Kamińskiego.
SOBOTA, 8 lutego 2014 Wsp. św. Józefiny Bakhity, dz
Słowo Boże: 1Krl 3,4-13; Mk 6,30-34
Pierwsza sobota miesiąca - zawierzenie rodzin MB w
Jej Niepokalanym Sercu
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte

S

łowa Biblii słyszysz podczas każdej Mszy świętej. W niedzielę, a często i w dni powszednie,
bywają wyjaśniane w homilii. Wiesz dobrze, że
to, co słyszysz, jest słowem Bożym. Wiesz, że
przez usta lektora i kapłana w tajemniczy sposób zwraca się do Ciebie sam Chrystus. Z całym
zgromadzeniem pozdrawiasz Go i zarazem dziękujesz słowami:
- Chwała Tobie, Panie!
– Chwała Tobie, Chryste!
W większe święta oznaką naszej wiary w obecność przemawiającego Chrystusa są trzymane
przez ministrantów zapalone świece i pachnący
dym kadzideł. Przypominają naszym zmysłom
radosną tajemnicę:
- Oto tu, między nami, obecny jest Pan, Światłość
Świata (J 8,1) — Ten, któremu należy się cześć
i chwała; a my mamy roznosić po wszystkich
miejscach woń Jego poznania (2 Kor 2,14).
Gdy się zaczyna czytanie, cały zamieniasz się w
słuch. I niekiedy coś się w Tobie otworzy. Raptem
czujesz:
„Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze
niż miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia,
które byłoby przed Nim niewidzialne. Przeciwnie:
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami
Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr
4,12-13)
Kto osobiście doświadczył prawdziwości tych słów,
odczuwa pragnienie, żeby i samemu zajrzeć do
czytanej w kościele Księgi. Tak kiedyś było i ze
mną. Mając czternaście lat, otworzyłem w domu
Biblię i zacząłem ją czytać. Dzisiaj zadaję sobie
pytanie:
- Czy – na miarę moich ówczesnych, chłopięcych
możliwości – mogłem słowa Biblii poprawnie rozumieć?
I dochodzę do odpowiedzi:
- Tak, mogłem!
Warunkiem poprawnego rozumienia słów Pisma
Świętego jest podsuwane przez Ducha Świętego
pragnienie rozumienia ich tak, jak sam Bóg chce,
żeby je rozumieć – jak je rozumie jeden, święty,
katolicki i apostolski Kościół.
Żeby rozumieć słowa Pisma Świętego, trzeba żyć
w mocnej komunii z Kościołem.
Przypominam sobie tutaj pewien epizod z okresu
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mojej zasadniczej służby wojskowej. Otóż w XIV
Kołobrzeskim Pułku Piechoty dostałem list od
rodziców z kilkoma dopiskami mojego rodzeństwa. Zawierał on szereg skrótów myślowych i
zabawnych neologizmów (w których celował nasz
najstarszy brat). Te skróty myślowe i neologizmy
mogły być poprawnie rozumiane jedynie w naszym kręgu rodzinnym.
Na moje nieszczęście, list ten – zanim dotarł do
mnie – dostał się w ręce wojskowego kontrwywiadu. Po wnikliwych badaniach tegoż kontrwywiadu, okazało się, że zawiera tajne kody i
polecenia akcji szpiegowskiej. Było to zupełnym
absurdem, jedną wielką głupotą, absolutną pomyłką – a przecież tak właśnie ten list został odczytany…Spotkały mnie represje. W areszcie się
zastanawiałem: „Czy nie istnieje jakaś analogia
pomiędzy wnikliwymi badaniami treści pisanego
do mnie listu przez wojskowy kontrwywiad, a
wnikliwymi badaniami tekstu Biblii przez ludzi
znajdujących się poza zasięgiem urzędu nauczycielskiego Kościoła?”
Śmieszne wydarzenia, o których Ci opowiedziałem, jeszcze bardziej zwróciły moją uwagę na
sprawę mojej witalnej więzi z Kościołem. Każdego
dnia odczytywałem w koszarach dostarczane mi
przez przyjaciół luźne karteczki Nowego Testamentu ze stale rosnącym pragnieniem rozumienia
ich tak, jak je rozumie cały Kościół.
Duch Święty poucza, że nie jesteśmy bez pomocy, gdy żyjemy w głębokiej komunii z Kościołem
– na ziemi i tym w niebie. Dzięki wewnętrznej
postawie wiary, w tajemniczy sposób dociera do
nas głos ojców Kościoła, głos nauczających ex
catedra papieży (a zatem nauczających publicznie i w sposób uroczysty), nadto głos soborów
powszechnych i głos wielu świętych. Wyczuwamy
wtedy doskonale, jakie tłumaczenie słów Biblii
jest poprawne, a jakie – błędne.
Inaczej mówiąc: ilekroć – zabierając się do odczytywania tekstów Pisma Świętego – wzbudzamy
akt wiary we wszystko, co Bóg objawił, a Kościół
do wierzenia podaje, tylekroć pojawia się w nas
światło rozpraszające wszelkie mroki niepewności. Doświadczamy obecności Ducha Bożego,
Głównego Autora odczytywanych tekstów, a zatem Osoby najbardziej w zakresie poprawnego
rozumienia Pisma Świętego kompetentnej.
o. Ludwik Mycielski OSB

uBoga droga



Niedziela Miłosierdzia Boż
data ogłoszenia bł. Jana P
Katolickiego. Razem z Papi
nie zostanie kanonizowa

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II
Ofiarowanie Pańskie
Lumen ad revelationem gentium - Światło na
oświecenie pogan
W tym miejscu świątyni jerozolimskiej, w którym
dokonywano obrzędu oczyszczenia matek po
narodzinach pierworodnego, po raz pierwszy
padły te słowa. Wypowiedział je starzec Symeon,
który był prorokiem. Wypowiedział je wobec
Maryi i Józefa, którzy przynieśli do świątyni
Dziecię narodzone w Betlejem. Choć słowa te
zabrzmiały w jednym tylko miejscu - prawda w
nich wypowiedziana wypełniła całą świątynię:
całą przestrzeń poświęconą Bogu Izraela w oczekiwaniu na Mesjasza.
Słowa te wypełniły świątynię jerozolimską światłem jej odwiecznych przeznaczeń:
„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela” (Łk 2, 32).
Idziemy w procesji trzymając w ręku świecę:
znak światła, które oświeca każdego człowieka
przychodzącego na ten świat (por. J l, 9). Znak
Chrystusa narodzonego w Betlejem. Znak Chrystusa ofiarowanego w świątyni.„Znak - któremu
sprzeciwiać się będą”(Łk 2, 34). Wyznajemy Chrystusa w tym znaku.
Czyż nie mieli sprzeciwiać się Mu Jego współcześni? Synowie ludu, do którego został posłany?
Tak jest. Sprzeciwili Mu się, ażeby zagasić Światło
- zadali Mu śmierć. Symeon prorokuje tę śmierć,
gdy mówi do Matki Jego:„Twoją duszę przeniknie
miecz”(Łk 2, 35). Nie zgasiła światłości Chrystusa
śmierć krzyżowa. Nie przywalił Go kamień grobowy. Oto światło: znak Chrystusa ukrzyżowanego i
zmartwychwstałego. W krzyżu i zmartwychwstaniu potwierdzi się do końca proroctwo Symeona:
znak sprzeciwu - znak światła.
[...] człowiek dzięki światłu rozumu potrafi rozeznać swoją drogę, ale może ją przemierzyć
szybko, uniknąć przeszkód i dotrzeć do celu, jeśli
szczerym sercem uznaje, że jego poszukiwanie
jest wpisane w horyzont wiary. Nie można zatem
rozdzielać wiary i rozumu nie pozbawiając człowieka możności właściwego poznania samego
siebie, świata i Boga.
14.09.1998
wybrał E. Klimaniec



Droga do chw
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łogosławiony Jan Paweł II całym życiem świadczył o Miłosierdziu Bożym. Już drugą encyklikę
„Dives in misericordia” poświęił tej tematyce. Beatyfikował (1993 r.) a potem kanonizował (2000 r.)
apostołkę Miłosierdzia s. Faustynę Kowalską. Ustanowił w pierwszą niedzielę po Wielkanocy Święto Miłosierdzia Bożego,
a w 2002 r. krakowskich
Łagiewnikach zawierzył
Miłosierdziu Bożemu cały
świat.
Niezwykłe jest to, że orędzie miłosierdzia stało się
jednym ze znaków zawartych w śmierci Papieża
Polaka, który odszedł do
Ojca 2 kwietnia 2005 roku,
w wigilię Święta Miłosierdzia.
Droga do chwały ołtarzy Jana Pawła II także w
niezwykły sposób związana jest z tym świętym. Beatyfikacja odbyła się w
Niedzielę Miłosierdzia 2 kwietnia 2011 roku. Teraz
także w to święto – 27 kwietnia 2014 r. – odbędzie
się kanonizacja. Myślę, że wielu Polaków już czyni
przygotowania by uczestniczyć zarówno osobiście
jak i duchowo w tej pięknej, świętej i podniosłej
uroczystości.

Co to jest Świętość ?

Wszyscy wierni z tytułu swej przynależności do Kościoła otrz
uczestniczą. Są nim objęci na pełnych prawach i na równ
„Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu pow
miłości” (Lumen gentium, 40); „wszyscy więc chrześcijanie z
nałości własnego stanu” .
Powołanie do świętości wyrasta z Chrztu i odnawia się w inn
przyobleczeni w Jezusa Chrystusa i napojeni Jego Duchem
by świętość swojego być okazywali w świętości wszystkich
chrześcijan, aby „żyli tak, jak przystoi świętym” (Ef 5,3).
Życie wedle Ducha, które wydaje owoc uświęcenia, pobudz
dego z osobna tego, by naśladując Jezusa Chrystusa, przyję
świadomie i aktywnie uczestniczyli w liturgicznym i sakram
wspólnotowej modlitwie, byli głodni i spragnieni sprawiedliw
wych i by służyli braciom, zwłaszcza najmniejszym, ubogim
SIEWCA

żego 27 kwietnia 2014, to
Pawła II świętym Kościoła
ieżem Polakiem w Watykaany bł. Jan XXIII, papież.

wały ołtarzy
Wyjątkowym wydarzeniem będzie to, że kanonizacja bł. Jana Pawła II odbędzie się wraz z ogłoszeniem innego wielkiego Papieża – bł. Jana XXIII.
Szczęśliwe połączenie kanonizacji obu Papieży z
całą pewnością znajduje punkt wspólny w Soborze
Watykańskim II. Jan XXIII, Papież, który otworzył
sobór i powołał go dzięki
racji Ducha Świętego i
Jan Paweł II, Papież który
zrealizował całym swoim
pontyfikatem postanowienia soborowe i dokonał zamknięcia soboru
przez opublikowanie
ostatnich dokumentów
soborowych, którymi
są: Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm
Kościoła Katolickiego.
Te dokumenty, które są
syntezą soboru i również
owocem pontyfikatu
Jana Pawła II.
Warto podkreślić, że Jana XXIII błogosławionym
ogłosił w 2000 roku właśnie Papież Polak. Ta uroczystość w Roku Jubileuszowym połączona była
z wyniesieniem do chwały ołtarzy innego Papieża
– Piusa IX. Wszystko to podkreśla niezwykłe przenikanie się i jesność poszczególnych pontyfikatów.

zymują powszechne powołanie do świętości i w nim współni ze wszystkimi innymi członkami Kościoła także świeccy:
wołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości
zachęcani są i zobowiązani do osiągania świętości i dosko-

nych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Chrześcijanie,
m, są „święci”, a więc są upoważnieni i zobowiązani do tego,
h swoich działań. Paweł apostoł stale upomina wszystkich

za ochrzczonych i wymaga od nich wszystkich razem i każęli Jego Błogosławieństwa, słuchali i rozważali słowa Boże,
mentalnym życiu Kościoła, pamiętali o osobistej, rodzinnej i
wości, praktykowali miłość we wszystkich sytuacjach życiom i cierpiącym. (Christifideles laici, 16)
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O tym jak niepozorny krzyż
zrobił ze mnie dzielnego
człowieka
Świadectwo wiary

N

azywam się Maciej, mam 18 lat. W zeszłym roku
wybrałem się na Światowe Dni Młodzieży do
Rio de Janeiro. Każdy pielgrzym, który dotarł do
Brazylii dostał w pakiecie pielgrzyma krzyżyk do
zawieszenia na szyi. Postanowiłem wtedy, że będę
go nosił codziennie na zewnątrz (nie schowany
gdzieś pod ubraniami). Jest to symbol tego, że jestem katolikiem i jestem z tego dumny! Wiele osób
dopytywało się skąd go mam, dlaczego go noszę.
Niektórzy mówili, że ładnie wygląda, niektórzy się
wyśmiewali. Nie przywiązywałem większej uwagi
to tego co sądzą o tym inni ludzie.
Pół roku później dostałem zaproszenie do programu„Jaka To Melodia?”, żeby zagrać jako zawodnik (wcześniej już startowałem w tym programie).
Pojechałem do Warszawy na nagranie. Założyłem
w garderobie koszulę i na koszuli wisiał mój krzyżyk z Rio. Kiedy zobaczyła mnie kobieta, która jest
odpowiedzialna za ubiór zapytała się mnie czy nie
mogę go zdjąć. Ja Jej śmiało odpowiedziałem, że
nie mogę. Kiedy wchodziłem do studia zaczepiały
mnie kolejne osoby z obsługi, które już nie pytały
się mnie czy nie mogę go zdjąć tylko kazały mi
to zrobić. Ja stanowczo powiedziałem, że albo
zagram z krzyżem na piersi albo nie zagram wcale.
Krzyża z mojej szyi nie zdejmę! Czułem wtedy, że
Duch Święty mnie umacniał. Obsługa programu
przedyskutowała tę sprawę z reżyserem i w końcu
dostałem zgodę na grę z krzyżem na piersi.
Zanim rozpoczął się program kolejne osoby z obsługi zaczepiały mnie i z pogardą mówiły wskazując na krzyż „A co to jest?!”. Ja im odpowiedziałem
: Jesteście wykształconymi ludźmi i nie wiecie jak
wygląda krzyż ? Zatem patrzcie - tak wygląda krzyż.
Nikt już się nie odezwał. Zagrałem w sumie 3 odcinki z krzyżem na piersi - odniosłem sukces w
programie. Kiedy stamtąd wychodziłem wszyscy
z obsługi byli dla mnie mili i podchodzili do mnie
z szacunkiem, a pierwszą osobą jaka mi pogratulowała była kobieta, która kazała mi zdjąć krzyż. Ta
sytuacja pokazała mi jak wielką moc ma krzyż, który ma zaledwie 2,5 cm. Na początku przeszkadzał
praktycznie wszystkim, na końcu nikomu.
Teraz z jeszcze większą dumą noszę go na sobie.
Chwała Panu!
Maciej



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:
12/01/2014 Zuzanna Sienkiewicz

Odeszli do wieczności:
UJan Myszczyński, Babańce (l. 87) zm. 11/01/2014
UMaria Dabulis, Sejny (l. 66) zm. 14/01/2014

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont domu parafialnego, remont okien w Bazylice i wymianę okien
w klasztorze:
Anuszkiewicz Wojciech Barbara,Świackie
Gibas Zenon Bożena,Świackie
Mroczkowscy Mirosław Marianna,Świackie
Gerwel Zygmunt Teresa,Zaruby
Milewscy Marian Marianna,Zaruby
Milewscy Tomasz Aneta,Zaruby
Miszkiel Józef Grażyna,Zaruby
Luto,Zaruby
Suchodolscy Mirosław Krystyna,Zaruby
Skupscy Mariusz Elżbieta,Zaruby
Miszkiel Maciej Joanna,Zaruby
Malinowscy Czesław Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Andrzejczyk Biruta,Sejny, Zawadzkiego
Kijewski Zdzisław Anna,Sejny, Zawadzkiego
Fiodorowicz Henryk Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Krankowscy Marian Marianna,Sejny, Zawadzkiego
Sobuń Andrzej Barbara,Sejny, Konarskiego
Sienkiewicz Rajmund Eliza,Sejny, Konarskiego
Jatkowski Antoni,Sejny, Konarskiego
Skupski Józef Elżbieta,Sejny, Konarskiego
Jakubowska Halina,Sejny, Konarskiego
Żeladonis Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Klimko Danuta,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Czesław Regina,Sejny, Konarskiego
Franciszkanki Siostry,Sejny, Mickiewicza
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej
Wilkiel Jan Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego



Bielecka Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Zielińscy Andrzej Renata,Sejny, Młynarska
Milewska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Puchłowska Teresa,Sejny, Konarskiego
Zaborowscy Eugeniusz Halina,Sejny, Konarskiego
Czokajło Piotr Maria,Sejny, Konarskiego
Niedźwiedź Aleksander Elżbieta,Sejny, Konarskiego
Zdankiewicz Szymon Urszula,Sejny, Konarskiego
Anuszkiewicz Wojciech Cecylia,Sejny, Konarskiego
Jakubowska Janina,Sejny, Konarskiego
Nazaruk Jerzy Ewa,Sejny, Konarskiego
Staśkiel Tadeusz Teresa,Sejny, Konarskiego
Stabińscy Tadeusz Henryka,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Sabina,Sejny, Konarskiego
Palewicz Marian Bronisława,Sejny, Konarskiego
Rybczyńscy Sławomir Justyna,Sejny, Konarskiego
Żukowska Danuta,Sejny, Mickiewicza
Januszko Danuta,Sejny, Mickiewicza
Kozłowscy Janusz Teresa,Sejny, Mickiewicza
Maciukanis Witold,Sejny, Mickiewicza
Okulanis Józef Helena,Sejny, Mickiewicza
Żardeccy Piotr Grażyna,Sejny, Mickiewicza
Lewkiewicz Józef Anna,Sejny, Mickiewicza
Auron Lechosław Katarzyna,Sejny, Mickiewicza
Orłowska Wanda,Sejny, Mickiewicza
Szyryńska Helena,Sejny, Mickiewicza
Makowscy Wiesław Czesława,Sejny, Mickiewicza
Jodzio Tadeusz Helena,Sejny, Mickiewicza
Wydro Marek Teresa,Sejny, Konarskiego
Fiodorowicz Zenon,Sejny, Konarskiego
Jankowscy Dariusz Dorota,Sejny, Konarskiego
Augustynowicz Janina,Sejny, Konarskiego
Marcinkiewicz Genowefa,Sejny, Konarskiego
Miszkiel Stanisław Agnieszka,Sejny, Konarskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

D

ziś przypada 3. Niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego, a zarazem jest to ostatnia niedziela
stycznia, która jest obchodzona jako Światowy Dzień Trędowatych. Choroba ta jest dziś uleczalna,
ale mimo to wciąż zbiera wielkie żniwo w krajach rozwijających się. Ogromną pomocą służą chorym
na trąd misjonarze. Wspierajmy ich serdeczną modlitwą.
tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. W tym dniu szczególnie czcimy Matkę Najświętszą, zwracając się ku Jej Niepokalanemu Sercu i powierzamy Jej matczynej opiece zwłaszcza
nasze rodziny. Zachęcamy rodziny do modlitwy w domu własnie tego dnia przed obrazem Matki Bożej
Jasnogórskiej (może też być inny wizerunek) posługując się modlitewnikiem otrzymanym na kolędzie.
Jeżeli możemy w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. i przyjąć Komunię św. będzie to zgodne z tym,
czego oczekuje od nas Matka Najświętsza.
iedziela, 2 lutego to święto Ofiarowania Pańskiego, które przenosi nas ponownie w klimat Narodzenia Pańskiego. Mamy okazję raz jeszcze spotkać się z naszym Zbawicielem, który przychodzi
w postaci Dziecka, aby wybawić nas od panowania grzechu i zła. Tego dnia przynosimy do świątyni
świece – gromnice, które poświęcone i zapalane w najważniejszych momentach liturgii poprowadzą
nas za Chrystusem, który jest Światłością Świata. Święto to nosi dawną tradycyjną nazwę Święta Matki
Bożej Gromnicznej. Wierzymy bowiem, że Maryja przynosi nam Chrystusa – Światło i zawsze prowadzi
nas do Niego. Niech Jej znak, jakim jest gromnica chroni od wszelkich nieszczęść, a włożona w dłonie
umierającego niech go przeprowadzi szczęśliwie do wieczności.
woli papieża Jana Pawła II od 1997 roku święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest jako
Dzień Życia Konsekrowanego, czyli poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na
służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich w
naszych modlitwach. Zechciejmy również materialnie wspierać szczególnie zakony kontemplacyjne
(klauzurowe), których zadaniem jest przede wszystkim modlitwa za każdego z nas, za cały Kościół i
świat. Poświęcając się modlitwie, zawierzają one Bożej Opatrzności również swoich ofiarodawców,
wierząc, że ci, za których się modlą, nie zapomną o nich w swojej wielkoduszności. Modlimy się dzisiaj
za nasze Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, od 90 lat pracujące w naszej Wspólnocie, aby Pan Bóg
im błogosławił i obdarzył nowymi powołaniami, także i z naszej Parafii.
pierwszych dniach lutego przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa
o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Porządek nabożeństw i sprawowania
liturgii jak zawsze w te dni – w piątek Msza św. dodatkowa o godz. 16.00, a przed południem odwiedziny
chorych i starszych w domach.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prace remontowe prowadzone w Parafii. Za ofiary składane na ten cel zarówno w czasie kolędy, w kopertach od poszczególnych rodzin, jak również dzisiaj
złozone na tacę. Bóg zapłać za wsparcie duchowe i materialne.
ancelaria Parafialna czynna będzie w tym tygodniu we wtorek przed południem 9.00-10.30, a w piątek
i sobotę po południu 15.30-17.00. Kancelaria mieści się już w odnowionym Domu Parafialnym.
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KOLĘDA 2014
Poniedziałek, 27 stycznia - ul. Wojska Polskiego 11, 13, 15, 17;
Wtorek, 28 stycznia - ul. Wojska Polskiego 19, 19A, 19B, domy jednorodzinne;
Środa, 29 stycznia – (od godz. 9.00) Rachelany i Ogrodniki, Zaleskie, Radziuszki;
Czwartek, 30 stycznia - (od godz. 9.00) Łumbie, Burbiszki, Romanowce;
Piątek, 31 stycznia - (od godz. 9.00) Iwanówka, Lasanka, Konstantynówka, Marynowo, Bubele;
Sobota, 1 lutego (od g. 9.00) – Rynkojeziory i Jodeliszki, Sztabinki, Radziucie.
Poniedziałek, 3 lutego – (od godz. 9.00) Skarkiszki i Dowiaciszki, Krasnogruda i Kalwiszki,
			
Jenorajście;
W ten sposób zakończymy tegoroczną kolędę, a 4 lutego, we wtorek będzie możliwość kolędy na zamówienie (wcześniej należy zgłosić chęć przyjęcia kolędy, podając adres i uzgadniając godzinę).
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Intencje mszalne 26.01.-08.02.2014
NIEDZIELA III ZWYKŁA, 26 stycznia 2014
07:00 +Wanda Lauda (greg)
08:30 +Władysław Derdzikowski (16 rocz.)
10:00 +Witold Bobrowski (5 rocz.)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca: O błog. Boże i potrzebne łaski dla członków Nieustającego Różańca na Nowy Rok
13:00 LT: +Witosława Damulewicz +Izydor Sidor
Krasnowo: +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Irena Staniewicz
PONIEDZIAŁEK, 27 stycznia 2014
06:30 +Franciszek Tujakowski (15 rocz.) +Maria +Zofia
08:00 +Stanisława +Henryk Ślusarczyk
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Wiesław Makowski (1 rocz.)
WTOREK, 28 stycznia 2014
06:30 + Wanda Lauda (greg)
08:00 +Antoni Grażulewicz (3 rocz.)
08:00 +Gedymin Boraczewski (11mc)
08:00 +Ryszard Maliszewski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Wacław (46 rocz.) +Natalia (17 rocz.) Kozakiewicz
ŚRODA, 29 stycznia 2014
06:30 +Jan Bartnik (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Danuta Sankowska (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jan i z rodz. Pietruszkiewiczów i Klimasarów
08:00 +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Janina Bubrowska (3mc)
CZWARTEK, 30 stycznia 2014
06:30 +Zygmunt Rzeniecki (9 rocz.)
08:00 +Romuald Dzimitko (6mc)
08:00 +Wanda Lauda (greg)
08:00 +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Edwin Miszkiel (21 rocz.)
PIĄTEK, 31 stycznia 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Hieronim Skupski (15 rocz.)
08:00 +Marianna Dziemido (6mc)
08:00 +Aleksandra +Stanisław +Piotr +Jerzy
Czarniewscy +Józef +Joanna Jagłowscy
17:30 +Władysława +Józef Czernialis i zm. z rodziny
SOBOTA, 1 lutego 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Henryk Lisewski (1 rocz.) egzekwie
17:30 +Małgorzata Wenikajtys
17:30 +Julita Głembocka (10mc)
17:30 +z rodz. Koneszków i Bykowskich
NIEDZIELA IV ZWYKŁA, 2 lutego 2014
Święto Ofiarowania Pańskiego
07:00 +Ryszard Bielski (8 rocz.) +Romuald i rodzice
+Albina (24 rocz.) i z rodz. Puzynowskich
08:30 +Tadeusz Domel (7 rocz.) jego rodzice i rodzeństwo
10:00 +Helena +Wacław Koneszko +Stanisław i rodzice
11:30 +Stanisław Nowikowski +Kazimierz Kryński
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13:00 LT: +Józef Gryguć
Krasnowo: +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Stefania +Kazimierz Stabińscy
PONIEDZIAŁEK, 3 lutego 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Józef +Władysława Walukiewicz
08:00 +Anna i z rodz. Jurgielanis
08:00 +Jan Pietkiewicz (1mc)
17:30 +Helena Chościło
WTOREK, 4 lutego 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Henryk (10 rocz.) +Czesław +Zofia Wysoccy
08:00 +Czesław Dudanowicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Anna +Ludwik Pietruszkiewicz
17:30 +Paweł Koneszko (6mc)
17:30 +Piotr Rogucki (2 rocz.) i zm. z rodziny
ŚRODA, 5 lutego 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Andrzej Balewicz (1 rocz.)
+Małgorzata Korzecka (7 rocz.)
08:00 +Anna Janczulewicz +Eugeniusz
+Krzysztof Kordowscy
08:00 +Magdalena +Jerzy Boraczewscy
17:30 +Petronela +Michał Bondzis
17:30 +Rafał Rupiński (4 rocz.)
CZWARTEK, 6 lutego 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 O zdrowie dla Zofii Dudanowicz
08:00 +Bolesław Malinowski (29 rocz.) rodzice i rodzeństwo
08:00 +Danuta Sankowska
17:30 +Tadeusz Tydman (9mc)
17:30 +Leszek Błaszczak (1 rocz.)
PIĄTEK, 7 lutego 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Czesława (10 rocz.) i z rodz.Wowaków, Łejmelów
i Kruczyńskich
08:00 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Romuald Wołągiewicz
09:00 LT:
16:00 +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Romuald Benczyk +Franciszka +Józef
SOBOTA, 8 lutego 2014 pierwsza miesiąca
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Mieczysław +Romuald Janczulewicz
08:00 +Anna Keller (10 rocz.) +Jan Sojko
08:00 +Halina Romanowska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla
Małgorzaty w 50 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Florentyna Orlik (5 rocz.)
17:30 +prof.Witold Broniewicz (prof. z Łodzi, dobrodziej
Sejn i Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
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Z ŻYCIA PARAFII
Wiejskie kapliczki w zimowej szacie

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

Redaguje zespół. Adres redakcji: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1, tel: 87 5162141.
Wydawca: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sejnach.
Teksty zamieszczamy na prawach honorowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów oraz zmian tytułów.

