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Przywileje Kościoła

S

akramenty są „przywilejem” ludzi
ochrzczonych, bo„chrzest święty (...) jest
bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213). Dlaczego więc niektórzy katolicy sami pozbawiają się prawa do
przystępowania do sakramentów?
Aby przyjąć łaskę, której Chrystus chce nam
udzielić w sakramentalnych znakach, musimy być na nią przygotowani. I tak do chrztu
potrzebna jest wiara; aby przyjąć Eucharystię,
musimy być w stanie łaski uświęcającej. Do
ważności sakramentu małżeństwa potrzebna jest „dobra, nieprzymuszona wola” i świadomie złożona wobec kapłana i świadków
przysięga małżeńska. Znamy też pięć warunków sakramentu pokuty i pojednania. Jeśli z
różnych powodów nie spełnimy któregoś z
tych warunków, sakrament przyjmujemy w
sposób niegodny (popełniamy świętokradztwo), a nawet może być on nieważny.
Sprawa ta najczęściej dotyczy sakramentu
pokuty i Eucharystii. Przyjęcia tych sakramentów pozbawiają się ci, którzy żyją w grzechu
i nie mają woli poprawy (np. pozostający w

związkach niesakramentalnych lub mieszkający ze sobą na stałe bez ślubu). Jest to ich
wybór, a więc to nie Kościół nie pozwala im
korzystać z darów łaski, ale ich serca nie są
gotowe na jej przyjęcie.
Nieraz doświadczyłem, jak wielka jest u takich
ludzi tęsknota za Chrystusem. Szczególnie
kiedy dziecko idzie do Pierwszej Komunii
świętej czy umiera matka albo ojciec, nieśmiało pytają:„Proszę księdza, czy mogłabym
choć ten jeden raz przyjąć Komunię świętą?”.
Pamiętajmy o tym, że Kościół nie potępia i nie
odrzuca takich ludzi. Chrystus wciąż czeka ze
swoją łaską jak dobry ojciec na powrót syna
marnotrawnego. Czeka cierpliwie, czasem
przez długie lata. Dlatego Kościół nieustannie
wzywa nas wszystkich do nawrócenia. My,
kapłani, zachęcamy takie osoby, by trwały
przy Kościele: modliły się, uczestniczyły w niedzielnej Mszy świętej, wychowywały swoje
dzieci w duchu wiary i szukały drogi powrotu
do Boga i Jego sakramentów.
Wspierajmy modlitwą naszych bliskich, którym „życie się nie ułożyło” czy „żyją tak, jakby
Boga nie było”. Wytrwała modlitwa przynosi
obfite owoce nawrócenia. Dobre słowo, zachęta, a nie potępienie będzie lepszym sposobem, by wskazać drogę powrotu.
Wasz duszpasterz (Różaniec nr 10 (712)

Z miesięcznika „Różaniec” wybrał Eugeniusz

Ś

wiatowy Dzień Chorego
zapoczątkowany przez
błog. papieża Jana Pawła II
Kościół obchodzi 11 lutego,
wspominając Matkę Bożą z
Lourdes. Tego dnia chorzy
gromadzą się w kościele, w
kaplicach szpitalnych, czy
po prostu w domu uczestnicząc w Eucharystii i przyjmując Sakrament Chorych,
czyli namaszczenie świętym
olejem, aby otrzymując łaskę
Bożą, wzmacniali swoje siły
duchowe w walce z chorobą,
jednocząc się z Chrystusem
cierpiącycm. W naszej Bazylice zgromadzimy się z chorymi i starszymi we wtorek, 11
lutego o godz. 10.00.
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Niedziela Piąta Zwykła - 9 lutego 2014
Mt 5,13-16
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć
miasto położone na górze. Nie zapala się też światła
i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».
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,
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,
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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 Szósta Zwykła – 16 lutego 2014
Mt 5,17-37
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie
będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom:“Nie zabijaj”,
a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A
Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: “Nie cudzołóż”. A Ja
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom:
“Nie będziesz fałszywie przysięgał”, “lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam:
Wcale nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co
nadto jest, od Złego pochodzi».
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
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
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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.

Szkoła Wiary

O

to dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i
weselmy! (Ps 118, 24) - poucza Psalmista. Jak
czytamy na kartach pierwszego listu św. Pawła do
Tesaloniczan: Zawsze się radujcie, nieustannie się
módlcie! (1 Tes 5, 16-17). Zabytki piśmiennictwa
pierwszych wieków chrześcijaństwa poświadczają, że wyznawcy Chrystusa nie mogli żyć bez
Eucharystii, bez świętowania Dnia Pańskiego. W
pierwszym dniu tygodnia wszyscy się radujcie
— czytamy w Didaskaliach Apostolskich. Radość
wynikająca z dzieła Odkupienia przynależy do
istoty świętowania, słowa Zbawiciela: oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia

świata (Mt 28, 20) zgodnie z zapowiedzią stały się
doświadczeniem Kościoła. Wyraźnie wskazują na
to formy liturgiczne.
Porządek Służby Bożej, dni Pańskie, uroczystości
maryjne i świętych Pańskich, okresy ukazujące
poszczególne etapy zbawienia, są szkołą wiary.
Prowadząc przez Boskie tajemnice, Kościół wskazuje na ich znaczenie, dając możliwość odkrycia w
ich świetle osobistej i wspólnotowej historii.
Każdy chrześcijanin odnajduje w dniu Pańskim
również i wspólnotowy wymiar swej własnej odkupionej egzystencji. Uczestniczenie w celebracji
liturgicznej, przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi
Pańskiej jest równocześnie pogłębieniem naszej
przynależności do Tego, który za nas umarł (por. 1
Kor 6; 7, 23). Rzeczywiście, kto karmi się Chrystusem, żyje dla Niego. W świetle tajemnicy eucharystycznej ukazuje się głębokie znaczenie communio
sanctorum. Komunia zawsze i nierozdzielnie ma
konotację wertykalną oraz horyzontalną. Komunia
z Bogiem oraz komunia z braćmi i siostrami: te
dwa wymiary spotykają się tajemniczo w darze
eucharystycznym - tłumaczył Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis. Komunia z Bogiem
i z braćmi - to fundament chrześcijańskiej rodziny
i społeczeństwa. (Mateusz Ziomber)

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 9 lutego 2014
Słowo Boże: Iz 58,7-10; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16
PONIEDZIAŁEK, 10 lutego 2014,Wsp. św. Scholastyki,
dziewicy
Słowo Boże: 1Krl 8,1-7.9-13; Mk 6,53-56
WTOREK, 11 lutego 2014, Wsp. NMP z Lourdes
Słowo Boże: 1Krl 8,22-23.27-30; Mk 7,1-13
Światowy Dzień Chorego
ŚRODA, 12 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 10,1-10; Mk 7,14-23
CZWARTEK, 13 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1Krl 11,4-13; Mk 7,24-30
PIĄTEK, 14 lutego 2014, Święto św. Cyryla i Metodego,
bpów i Patronów Europy
Słowo Boże: Dz 13,46-49; Łk 10,1-9
Dzień Zakochanych. Modlitwa za narzeczonych.
SOBOTA, 15 lutego 2014, Wsp. bł. Michała Sopoćki,
prezb.
Słowo Boże: 1Krl 12,26-32.13,33-34; Mk 8,1-10



NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 16 lutego 2014
Słowo Boże: Syr 15,15-20; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 17 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 1,1-11; Mk 8,11-13
WTOREK, 18 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 1,12-18; Mk 8,14-21
ŚRODA, 19 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 1,19-27; Mk 8,22-26
CZWARTEK, 20 lutego 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 2,1-9; Mk 8,27-33
PIĄTEK, 21 lutego 2014 Wsp. św. Piotra Damianiego,
bpa i dK
Słowo Boże: Jk 2,14-24.26; Mk 8,34-9,1
SOBOTA, 22 lutego 2014 Święto Katedry św. Piotra Ap
Słowo Boże: 1P 5,1-4; Mt 16,13-19
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 2
Kilka słów o Biblii
Księgi Starego Testamentu
Historia powstawania Ksiąg StaregTestamentu dzieli się na dwa okresy. Pierwszy (lata 1250 – 300 przed Chr.) – to
okres powstawania Ksiąg pisanych w
języku hebrajskim i aramejskim (w znikomej tylko części w języku greckim).
To Księgi protokanoniczne (określenie
proto- oznacza: pierwsze, wczesne).
Ksiąg tych jest trzydzieści dziewięć (w
nawiasach podane skróty do tych ksiąg):
Rodzaju (Rdz) – Wyjścia (Wj) – Kapłańska
(Kpł) – Liczb (Lb) – Powtórzonego Prawa
(Pwt) – Jozuego (Joz) - Sędziów (Sdz)
– Rut (Rt) – Pierwsza Samuela (1Sm)
– Druga Samuela (2Sm) – Pierwsza Królewska (1Krl) – Druga Królewska (2Krl)
– Pierwsza Kronik (1Krn) – Druga Kronik
(2Krn) – Ezdrasza (Ezd) – Nehemiasza
(Ne) - Estery (Est)- Hioba (Hi) – Psalmów
(Ps) – Przysłów (Prz) – Koheleta (Koh)
– Pieśń nad Pieśniami (Pnp) – Izajasza
(Iz) – Jeremiasza (Jr) – Lamentacje (Lm)
– Ezechiela (Ez) – Daniela (Dn) – Ozeasza (Oz) – Joela (Jl) – Amosa (Am)
– Abdiasza (Ab) – Jonasza (Jon) – Micheasza (Mi) – Nahuma (Na) – Habakuka
(Ha) – Sofoniasza (So) – Aggeusza (Ag)
– Zachariasza (Za) – Malachiasza (Ml)
Drugi okres powstawania Ksiąg Starego Testamentu (300-150 przed Chr.)
– to okres powstawania Ksiąg pisanych
po grecku. Zwane są one deuterokanonicznymi, przy czym określenie deuterooznacza: następne, drugie, późniejsze.
Ksiąg tych jest siedem (7):
Tobiasza (Tb) – Judyty (Jdt) – Pierwsza
Machabejska (1Mch) – Druga Machabejska (2Mch) – Mądrości (Mdr) -Syracha
(Syr) – Barucha (Ba).
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W kołach niekatolickich Księgi deuterokanoniczne bywają nazywane apokryfami, czyli napisanymi obok (protokanonicznych). Tymczasem są one tak
samo kanoniczne (to znaczy niezmiennie
święte), jak i Księgi protokanoniczne. Do
ich słów nawiązywał sam Jezus, a po Nim
Jego apostołowie. Ksiąg Starego Testamentu mamy więc w sumie czterdzieści
sześć (46) (od roku 100 po Chrystusie, po
zjeździe mędrców żydowskich w Jamni,
rabini zwykli ograniczać ilość Ksiąg Biblii
do dwudziestu dwóch – czyli do ilości liter
hebrajskiego alfabetu; osiągają tę liczbę
łącząc kilka Ksiąg pisanych po hebrajsku
w jedną; i odrzucając Księgi pisane po
grecku).
Księgi Nowego Testamentu
Księgi Nowego Testamentu były pisane
w latach od 50 do 100 po Chrystusie.
Spróbujmy nakreślić historię ich powstawania, zauważając od razu, że pierwsze
wspólnoty wyznawców nowej religii nie
były zakładane na Księgach Nowego Testamentu, lecz na fundamencie apostołów
i proroków (dzisiaj powiedzielibyśmy: na
fundamencie hierarchów i charyzmatyków), gdzie kamieniem węgielnym jest
sam Chrystus Jezus (Ef 2,20).
Nowa religia – chrześcijańska – nie była
religią Księgi. Chrześcijan łączyły nie
Księgi, lecz Osoby. Święty Cyprian (biskup-męczennik z III w.) zostawił nam
taką uwagę: Kościół jest Ludem zjednoczonym jednością Osób: Ojca i Syna, i
Ducha Świętego (LP 4,553).
Wyznawcy nowej religii mieli jasną świadomość, że ich wspólnoty nie były budowane na słowie pisanym, lecz na Osobach.

uBoga droga

(cd - na stronie 7)



Kanonizacja w Św
szansą na duch

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

W
Jan Paweł II do chorych
Chociaż Bóg dopuszcza istnienie cierpienia w
świecie, z pewnością nie raduje się nim. Rzeczywiście, Pan nasz, Jezus Chrystus, Bóg-człowiek
kochał chorych, poświęcał większość swojej
ziemskiej posługi uzdrawiając chorych i utwierdzając cierpiących.
Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia i pocieszenia.
I oczekuje od nas, że i my podejmiemy te zwyczajne środki, aby cierpieniu i chorobie zapobiec,
usunąć je, nagrodzić. Przeto mamy programy
opieki sanitarnej, mamy lekarzy, pielęgniarki i
pielęgniarzy i ośrodki lekarskie różnego rodzaju.
Lecz pomimo tych wszystkich wysiłków, cierpienia i choroba istnieją nadal. Chrześcijanin widzi
sens w cierpieniu. Znosi takie cierpienie z cierpliwością, z miłością ku Bogu i z otwartością. Ofiaruje je Bogu przez Chrystusa, zwłaszcza w czasie
Mszy świętej. Kiedy chory przyjmuje Komunię
świętą, łączy się z Chrystusem - Ofiarą.
Kiedy cierpienie jest połączone z męką i odkupieńczą śmiercią Chrystusa, wtedy nabiera
wielkiej wartości dla pojedynczej osoby, dla
Kościoła i dla społeczeństwa. Oto co oznaczają
te przedziwne słowa świętego Pawła, które winniśmy nieustannie rozważać: „Teraz raduję się w
cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam
braki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra
Jego Ciała, którym jest Kościół” (Koi l, 24).
Wiem także z osobistego doświadczenia, co to
znaczy być chorym i przebywać w szpitalu przez
dłuższy czas, i jak można pocieszać i podnieść
na duchu innych, którym przypada w udziale
odosobnienie i cierpienie, jak trzeba modlić się
za chorych i okazywać im szczerą troskę.
Każdy ma swoje Westerplatte
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu
jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań,
które musi podjąć i wypełnić. Jakaś słuszną sprawę,
o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek,
powinność, od której nie można się uchylić. Nie
można zdezerterować. Wreszcie -jakiś porządek
prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić,
tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie.
Westerplatte, 12 VI1987 r.
wybrał E. Klimaniec



yznaczenie daty kanonizacji, tak oczekiwanej
nie tylko przez Polaków, ale także czcicieli
bł. Jana Pawła II i bł. Jana
XXIII na całym świecie, to
wzywanie do dobrego
przygotowania się do tego
wydarzenia. Chodzi o stały
wysiłek pogłębiania wiary
w oparciu o nauczanie Papieży oraz realizowanie ich
wskazań. Wierność Kościołowi i przykazaniom Bożym
to stała wskazówka, zawsze
aktualna, to zaproszenie dla
każdego z nas. Ważne zatem
jest, aby nie zatrzymywać
się jedynie na zewnętrznej
stronie wydarzenia, jakim
będzie kwietniowa kanonizacja, ale wejść na drogę duchowej odnowy. Jak bardzo
wymowne jest to, że pierwszym miesiącem przygotowania do kanonizacji po
ogłoszeniu jej daty był miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. To
zachęta do wzięcia w dłonie
różańca i przeprowadzenie
z nim rachunku sumienia z
wierności Bogu w życiu osobistym i społecznym.
Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II jest największym promotorem Różańca. Zostawił nam testament – list apostolski o
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Co to jest Świętość ?

W szczególności Duch Święty objawia nam i przekazuje po
wszystkich ludzi: powołanie, „aby byli święci i nieskalani p
dla siebie jako przybranych synów przez j Jezusa Chrystusa”
nam to powołanie, ale staje się w nas jego początkiem i urz
nas do Jezusa Chrystusa i pozwa¬la nam uczestniczyć w Je
braci. „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (G
życie chrześcijańskie jest „życiem duchowym”, czyli życiem
doskonaleniu miłości. (Pastores dobo vobis, 19)
SIEWCA

więto Miłosierdzia
hową odnowę

Różańcu „Rosarium Virginis Mariae”. Czerpiemy z
niego siłę i moc, ale także wskazówki; jak odmawiać, jak kontemplować
tajemnice różańcowe. On
pokazał nam, że to modlitwa chrystocentryczna, że
trzeba przy niej rozważać
Pismo Święte. Kanonizacja
Jana Pawła II zachęca nas
abyśmy brali do rąk różaniec i systematycznie go
odmawiali. Myślę, że w ten
sposób najlepiej przygotujemy się do ogłoszenia
naszego rodaka Świętym.
Dziękujemy Papieżowi
Franciszkowi za tę decyzję,
a jednocześnie modlimy się
do przyszłego świętego,
aby pomagał nam pięknie
żyć. Papież Franciszek tą
kanonizacją zapala przed
nami nowe światło. Chce
pokazać, że piękne społeczeństwo i pełne człowieczeństwo jest możliwe. Z
Tego każdy z nas powinien
wyciągnąć wnioski dla
własnego życia. Trudności
elikwie błog. Jana Pawła II
pojawiają się zawsze, ale
(ampułka z krwią)
„moc w słabości się doskonali” – to pokazuje nam życie Papieża Polaka. Patrząc
na Niego, powinniśmy korzystać z wzorca życia,
który nam zostawił. -Irena-

odstawowe powołanie, które Ojciec odwiecznie kieruje do
przed Jego obliczem”, ponieważ „z miłości przeznaczył ich
a” (por. Ef l, 4-5). Duch Święty nie tylko j objawia i przekazuje
zeczywistnieniem: On, Duch Syna (por. Ga 4,6), upodabnia
ego synowskim życiu, to znaczy w Jego miłości do Ojca i do
Ga 5,25). Tymi słowami apostoł Paweł przypomina nam, że
m ożywianym i kierowa- nym przez Ducha ku świętości i ku
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(cd – ze str. 5)

Do 50 roku prawdy wiary chrześcijan – religii odniesień międzyosobowych
– przekazywane były słowem żywym,
bez jakiegokolwiek pośrednictwa słowa
pisanego. Oczywiście podczas sprawowania liturgii i w nauczaniu Kościół z całą
naturalnością posługiwał się czterdziestoma sześcioma Księgami Biblii Izraelitów
(najchętniej czytając Biblię po grecku, z
przekładu zwanego Septuagintą). Czytając je tłumaczył, w jaki sposób opisywane w starożytnej Biblii osoby, rzeczy
i instytucje były zapowiedziami rzeczy
przyszłych i jak te zapowiedzi wypełniają
się w Osobie Mesjasza Pańskiego i w życiu
założonej przez Niego wspólnoty.
Od 50 roku zaczyna się nowy etap redagowania Biblii, który będzie trwał pół
wieku. Wyznawcy nowej religii, nazywani
teraz ludźmi Chrystusa (christianoi – Dz
9,36; 11,26; 1Tes 4,10), nie odchodząc
od Biblii, jaką mieli dotychczas, nie odchodząc od Ksiąg Starego Testamentu,
pod działaniem Ducha Świętego, który był
Głównym Autorem Biblii Izraelitów, podłączają do posiadanej Biblii Księgi nowe
– Księgi Nowego Testamentu. Będzie ich
dwadzieścia siedem (27):
Ewangelia według św. Mateusza (Mt)
– Ewangelia według św. Marka (Mk)
– Ewangelia według św. Łukasza (Łk)
– Ewangelia według św. Jana (J) – Dzieje
Apostolskie (Dz) – List do Rzymian (Rz)
-Pierwszy List do Koryntian (1Kor) – Drugi
List do Koryntian (2Kor) – List do Galatów
(Ga) – List do Efezjan (Ef) – List do Filipian (Flp) – List do Kolosan (Kol) – Pierwszy List do Tesaloniczan (1Tes) – Drugi
List do Tesaloniczan (2Tes) – Pierwszy
List do Tymoteusza (1Tm) – Drugi List do
Tymoteusza (2Tm) – List do Tytusa (Tt)
– List do Filemona (Flm) – List do Hebrajczyków (Hbr) – List Jakuba (Jk)- Pierwszy
List Piotra (1P) – Drugi List Piotra (2P)
– Pierwszy List Jana (1J) – Drugi List Jana
(2J) – Trzeci List Jana (3J) – List Judy
(Jud) – Apokalipsa (Ap).
o. Ludwik Mycielski OSB
W następnych numerach „Siewcy” będziemy
prezentować następne etapy dziejów Biblii słowa Boga skierowanego do swego ludu.
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Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
złożyli swoje ofiary na remont domu parafialnego, remont okien w Bazylice i wymianę okien
w klasztorze:
Niemkiewicz Henryk Bogumiła,Sejny, Konarskiego
Grudzińscy Stanisław Paulina,Sejny, Konarskiego
Luto Marian Teresa,Sejny, Konarskiego
Sapiega Tomasz Agnieszka,Sejny, Konarskiego
Gibas Eugeniusz Halina,Sejny, Konarskiego
Auron Marian Sabina,Sejny, Konarskiego
Radzewicz Ryszard Irena,Sejny, Konarskiego
Łapińscy Tomasz Dorota,Sejny, Konarskiego
Głembocki/ Niewulis Jan Danuta,Sejny, Konarskiego
Chałaczkiewicz Łukasz Anna,Sejny, Konarskiego
Karłowicz Józef Marianna,Sejny, Konarskiego
Frydrych Henryk Danuta,Sejny, Konarskiego
Czarkowska Jadwiga,Sejny, Konarskiego
Klidzio Robert Teresa,Sejny, Konarskiego
Kuczyńscy Mariusz Dorota,Sejny, Konarskiego
Berezeccy Jan Danuta,Sejny, Konarskiego
Szlegier Teresa,Sejny, Konarskiego
Pawełek Adam Urszula,Sejny, Konarskiego
Lemiesz Petronela,Sejny, Konarskiego
Ejdulis Stanisław Wiesława,Sejny, Konarskiego
Małkińscy Adam Irena,Sejny, Konarskiego
Aniszewski Marian,Sejny, Konarskiego
Bielak Jan Krystyna,Sejny, Konarskiego
Moroz Irena,Sejny, Konarskiego
Stawieccy Zbigniew Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Fidrych Jarosław Lucyna,Sejny, Zawadzkiego
Racis Józef Bogumiła,Sejny, Zawadzkiego
Jurgielanis Tadeusz Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Jasiewicz Aniela,Sejny, Zawadzkiego
Januszko Jerzy Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Luto Janina,Sejny, Zawadzkiego
Selwent Ryszard Maria,Sejny, Zawadzkiego
Łejmel Tomasz Marzena,Sejny, Zawadzkiego



Delnicka Halina,Sejny, Zawadzkiego
Zdancewicz Robert Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Zdzisław Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Dąbrowscy Henryk Henryka,Sejny, Zawadzkiego
Ustach Julia,Sejny, Zawadzkiego
Bielak - Schonhardt Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Gibas Mieczysław Janina,Sejny, Zawadzkiego
Berneccy Ryszard Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Żegarscy Czesław Bożena,Sejny, Zawadzkiego
Tyczkowscy Piotr Janina,Sejny, Zawadzkiego
Trusiło Maria,Sejny, Zawadzkiego
Dabulis Grażyna,Sejny, Piłsudskiego
Krywanis Józef Anna,Sejny, Zawadzkiego
Sokołowscy Marek Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Przezwiccy Henryk Maria,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńska Maria,Sejny, Zawadzkiego
Budko Stanisław Eugenia,Sejny, Zawadzkiego
Gołębiewscy Adam Agnieszka,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńscy Marek Jadwiga,Sejny, Zawadzkiego
Polens Stanisław,Sejny, Zawadzkiego
Czeplik,Sejny, Zawadzkiego
Gobczyńscy Jan Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Bulwin Stanisław Regina,Sejny, Zawadzkiego
Dobuszyńska Teodozja,Sejny, Zawadzkiego
Jatkowscy Wacław Halina,Sejny, Zawadzkiego
Daniłowicz Tomasz Ewa,Sejny, Zawadzkiego
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Ogłoszenia duszpasterskie
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rzeżywamy kolejną, piątą zwykłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym. Słowo Boże uczy nas dzisiaj,
że jako chrześcijanie mamy być solą ziemi i światłem świata, czyli tymi, którzy, choć nieliczni, wyznaczają kierunek, w którym należy iść. Pomyślmy zatem, jak realizujemy to zadanie w naszym życiu
codziennym. Może warto, byśmy również w gronie rodzinnym się nad tym zastanowili i podzielili się
wzajemną refleksją, jak możemy to powierzone nam przez Chrystusa zadanie wypełniać.
Nasza wiara ma się opierać nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pogłębieniu tego tematu
służyć może również lektura katolickiej prasy czy książek o tematyce religijnej. Chciejmy po nie sięgać
systematycznie, by móc roztropnie, ale też pewnie odpowiadać na pytania innych osób dotyczące
naszej wiary. W naszej Parafii można nabyć kilka tytułów: Tygodnik „Idziemy”, Martyrię, Miłujcie Się,
dla młodzieży „Droga”.
e wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu,
Matka Najświętsza objawiła się Bernadecie Soubirous w Massabielskiej Grocie. Tamte wydarzenia upamiętnia znana pieśń „Po górach, dolinach”. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała
do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak się też stało.
Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego
we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
więto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych,
osamotnionych, dla tych, których mamy blisko siebie, i dla tych, których nie znamy. Świat potrzebuje
wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę św. ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawować o godz. 10.00. Serdecznie prosimy o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym,
seniorom w dotarciu do naszej świątyni!
aś w piątek, 14 lutego, przypada święto Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa.
Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną
włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi
do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański.
Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje
się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy,
podnosząc tym samym wspomnienie do rangi święta.
ego samego dnia przypada również liturgiczne wspomnienie św. Walentego, obecnie przyzywanego jako patrona narzeczonych i zakochanych. Warto jednak pamiętać, by ten dzień nie był jedynie
jeszcze jedną okazją do przelotnego zatrzymania się na naszych uczuciach, lecz stawał się okazją do
pogłębienia wzajemnej miłości i życzliwości. Módlmy się szczególnie za młodych żyjących w tzw. nierformalnych związkach, aby zawierając małżeństwo sakramentalne oparli swoją miłość na Chrystusie,
zapraszając Go do swojego małżeństwa i rodziny.
akończyliśmy tegoroczną kolędę. Serdecznie dziękujemy naszym Parafianom za okazję wspólnego
spotkania, modlitwy, życzliwej rozmowy. Dziękujemy tym, którzy zrobili wiele, aby całą rodziną
- jeśli było to możliwe - spotkać się z kapłanem. Dziękujemy za wsparcie duchowe i cenne uwagi,
które pomogą jeszcze gorliwiej zatroszczyć się o dobro duchowe naszych Parafian, a zwłaszcza tych
będących nieco dalej od Kościoła i naszej Wspólnoty. Dziękujemy także za ofiary złożone przy okazji
kolędy. Po uregulowaniu niezbędnych należności na rzecz instytucji kościelnych (kurialnych) i świeckich
(należne podatki), pozostałą kwotę w większości przeznaczamy na spłacanie długów związanych z
prowadzonymi lub zakończonymi remontami. W dalszym ciągu prowadzimy prace wykończeniowe
w domu parafialnym. W przyszłym numerze „Siewcy” umieszczę krótkie sprawozdanie, spostrzeżenia
z tegorocznej kolędy.
zieci, młodzież zapraszamy na spotkania w domu parafialnym: Zespół Muzyczny w soboty o godz.
11.00; Ministrantów i lektorów o godz. 10.00; młodzież KSM-u i wolontariuszy ŚDM w piątek o godz.
19.00. Pozostałe wspólnoty dorosłych: Wieczernik, Chór Parafialny - również zapraszamy na spotkania
w domu parafialnym: Chór - we wtorek po Mszy wieczornej, Wieczernik w poniedziałek, czwartek i sobotę po Mszy wieczornej. Koło Rodziny Radia Maryja - w poniedziałek, 10 lutego po Mszy wieczornej.
Niech dom parafialny, odnowiony służy wszystkim, którzy pragną pogłebiać swoje życie duchowe i
poczuć atmosferę Wspólnoty. Szczęść Boże.
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Intencje mszalne 09-23.02.2014
NIEDZIELA V ZWYKŁA, 9 lutego 2014
07:00 +Weronika Okulanis (49 rocz.)
08:30 +Stanisława (6 rocz.) +Wacław (5 rocz.)
Adamowicz i zm. z rodziny
10:00 +Jan Czeropski (25 rocz.)
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla darczyńców i dobrodziejów pomocy świątecznej na rzecz najuboższych i za Parafialny Zespół Caritas
13:00 LT: +Biruta Urbańska (1 rocz.)
Krasnowo: +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 +Jan Czeropski (25 rocz.) i jego rodzice
PONIEDZIAŁEK, 10 lutego 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (greg)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (11mc)
08:00 +Helena +Aleksander i z rodz. Letkiewiczów,
Działakowskich, Pachuckich i Wołkanisów
08:00 +Stefan Łatanyszyn (1 rocz.)
10:00 Hospicjum
17:30 Za Ojczyznę, Ojca Świętego i Radio Maryja
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii i Janusza
Maksimowiczów i dla rodziny
17:30 +Władysław Wala (16 rocz.)
WTOREK, 11 lutego 2014 Światowy Dzień Chorego
06:30 +Leokadia Dobuszyńska (7mc)
08:00 +Helena +Ignacy Rydzewscy
08:00 +z rodz. Hołubowiczów i Kuźnickich
10:00 Za chorych i cierpiących
10:00 +Czesław Dudanowicz (greg)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny
17:30 +Grzegorz Bukało
17:30 +Stanisława +Józef Terleccy i ich rodzice
ŚRODA, 12 lutego 2014
06:30 +Stanisław Tomczyk (5mc)
08:00 +Zofia Plewińska (10mc) +Stefan
08:00 +Henryka Koneszko (9 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Antoni Andruszkiewicz
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej dla
Izabeli i Justyny w dniu urodzin
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla rodz. Ziniewiczów i
Bondzisów
CZWARTEK, 13 lutego 2014
06:30 +Aleksander Giniewicz i zm. z rodziny
08:00 O błog. Boże dla Jadwigi w 49 rocz. urodzin
08:00 +Wojciech Ogórkis
08:00 +Jan Myszczyński (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii Dudanowicz
17:30 +Ryszard Maksimowicz
PIĄTEK, 14 lutego 2014
06:30
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Lilii, JózefaWyźlańskich
i ich dzieci
08:00 +Julita Głembocka
17:30 +Zenon Palanis +Weronika +Aniela +Antoni
17:30 +Konrad Motuk (2mc)
SOBOTA, 15 lutego 2014
06:30 +Marianna +Piotr Zajączkowscy
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08:00 +Stanisław Ogórkis (14 rocz.) i jego rodzice
08:00 +Lucjan Dembowski (17 rocz.)
08:00 +Anna +Ludwik Wichert
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Franciszek Miszkiel
17:30 +Krzysztof Kowalewski (3 rocz.)
NIEDZIELA VI ZWYKŁA, 16 lutego 2014
07:00 +Janusz i z rodz. Dobuszyńskich
08:30 +Józef Harackiewicz (11 rocz.)
10:00 +Stanisław (4 rocz.) i z rodz. Madejskich
i Grzywaczów
11:30 Za Sybiraków, Łagierników i Żołnierzy Armii Krajowej w 74 rocz. wywózek na Sybir (+Leonard
Kusojć )
13:00 LT: +Anna +Stanisław Pietruszkiewicz
Krasnowo: +Ryszard Małkiński (22 rocz.)
17:30 +Stanisław Rosiński
PONIEDZIAŁEK, 17 lutego 2014
06:30 +z rodz. Goździewskich i Wiaktorów
08:00 +Janina (3 rocz.) +Stanisław +Anna Pietuszko
08:00 +Eugenia (4 rocz.) +Bronisław Kuklewicz
i ich rodzice
17:30 +z rodz. Staśkielów, Draugialisów i Sankowskich
17:30 +Adam Jakubowski (4 rocz.)
WTOREK, 18 lutego 2014
06:30 +Mieczysław Gerwel (rocz.)
08:00 +Mieczysław Wojciechowski (7mc)
17:30 +Zenon Koneszko (2mc)
17:30 +Jan Durtan (10 rocz.)
ŚRODA, 19 lutego 2014
06:30 +Marianna +Jan +Marian i z rodz. Kluczników
i Łukaszewiczów
08:00 +Romuald Ludorf i jego rodzice
08:00 +Regina Naumowicz (6 rocz.)
17:30 +Czesław Orciuch
17:30 +Maria Dabulis (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 20 lutego 2014
06:30
08:00 +Leon Luto
08:00 +Maria Grycel (2 rocz.)
08:00 +Paweł Margiewicz (10 rocz.) +Józef Martecki
17:30 +Sabina Miszkiel (10mc) +Marian
17:30 +Antoni Szkarnulis (9 rocz.)
PIĄTEK, 21 lutego 2014
06:30 +Bogusława Borowska (3 rocz.)
08:00 +Stanisław Dobuszyński, jego rodzice i rodzeństwo
08:00 +Eugeniusz Kordowski (6 rocz.)
17:30 +Janusz Jagłowski (4mc)
17:30 +Halina Zackiewicz (1 rocz.)
17:30 +Eugeniusz +Witosława +Jan z rodz. Woźnialisów
SOBOTA, 22 lutego 2014
06:30
08:00 +Ks. Sylwester +Szczepan +Marianna +Kazimierz
z rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:00 +Stefania Iwaszewska (11mc)
08:00 +Janina Konopko
SIEWCA

17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Katarzyny
Turowicz w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:30 +Romuald Fejfer (7 rocz.)
17:30 +Klemens (8 rocz.) +Henryka +Franciszek +Zofia
z rodz. Misiukanisów
NIEDZIELA VII ZWYKŁA, 23 lutego 2014
07:00 +Antoni Gibas (5 rocz.)
08:30 +Franciszek Baranowski (17 rocz.) +Władysława
+Franciszek

10:00 +Marianna (10 rocz.) +Wacław Laskowscy
11:30 NieustającyRóżaniec: O nowych członkówWspólnoty, którzy modlitwą różańcową i ofiarą chcą
pomagać Panu Jezusowi zbawiać ludzi i za zm.
członków Wspólnoty
13:00 LT:
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marianna +Zygmunt i z rodz. Puczyłowskich i
Grabowskich

Diecezjalne Sanktuaria Maryjne
Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej
To specyficzne Sanktuarium Maryjne mieści się na tzw. „wyspie”, na
uboczu szlaków komunikacyjnych,
otoczone wodami jeziora.
Początki kultu maryjnego związane
są z historią klasztoru kamedułów
na Wigrach. Według legendy, pustelnik zbudował na wyspie chatkę,
prowadził pustelnicze życie i odprawiał nabożeństwa do obrazu Matki
Bożej. Okoliczni mieszkańcy odwiedzali pustelnika, prosząc o modlitwy
i rady w trudnych sprawach. Około
1728 roku pustelnik opuścił wyspę, a rozbudzony kult do miejsca
i obrazu rozrastał się. Przed rokiem
1770 na wyspie osiadł inny pustelnik
– Wincenty Morawski, pochodziła
z Wilna.
Oddany swemu powołaniu, zyskał
uznanie pielgrzymów. Służył im
również lecząc ich ziołami.
Drewniany kościół parafialny zbudowano w 1847 roku, a parafię w
Studzienicznej erygowano w 1874
roku. Cudownym obraz Matki Bożej na wyspie został koronowany 17
września 1995 roku przez kardynała
Józefa Glempa Prymasa Polski.
Studzieniczna jest Diecezjalnym
Sanktuarium Maryjnym. W roku
1999 sanktuarium odwiedził Papież
Jan Paweł II.
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Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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