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Nie lękajmy się !
Jesteśmy w dobrych rękach Boga



2 SIEWCA  

SAKRAMENT LECZENIA 
GRZECHU

- w nadziei na Boże miłosierdzie. W efekcie 
często stosujemy rozmaite „zasłony dymne” 
lub ulegamy duchowemu paraliżowi. Dlatego 
w konfesjonale tak często słychać spowia-
danie się z cudzych grzechów („bo zięć to 
zawsze...”), pewność własnej bezgrzeszności 
(„przecież ja nigdzie nie wychodzę, to co ja 
mogę grzeszyć”), bagatelizowanie grzechów 
(„przecież nikogo nie zabiłem”) czy determi-
nację w zaprzeczaniu faktom i na pewno nie 
opuszczam Mszy”).
Naturalną konsekwencją spowiedzi jest prag-
nienie i postanowienie poprawy. Jest to szcze-
ra chęć zerwania z grzechem, a przynajmniej 
z okazją do niego, podjęcia pracy nad sobą i 
zmiany postępowania. Zadośćuczynienie to 
wola naprawienia wyrządzonego zła: zarów-
no Panu Bogu w formie pokuty, jak i bliźnim, 
najlepiej przez hojne czynienie dobra.
Większość ewangelicznych przypowieści, 
wiele spotkań Jezusa z ludźmi to wspaniałe 
lekcje i zachęta do skruchy, a także do przy-
jęcia Bożego miłosierdzia. Jezus wie, że cho-
rujemy na grzech, że ta straszna epidemia 
wzmaga się i - co gorsza - zaczynamy się z nią 
oswajać. Zamiast leczyć, wmawiamy sobie, że 
jest czymś tak powszechnym, że aż normal-
nym. Szukamy różnych sposobów i środków 
znieczulających, które pozwolą ukryć symp-
tomy i uśmierzyć ból. Ale jest to taktyka sa-
mobójcza: jeśli odrzucimy lekarza i lekarstwo, 
nic nas nie uratuje przed duchową śmiercią. 
Lekarzem jest Chrystus, badaniem rachunek 
sumienia, zabiegiem wyznanie grzechów, te-
rapią skrucha, lekarstwem pokuta. Wszystko 
to jest dostępne w sakramencie pojednania. 
Skorzystajmy z tej szansy. Ks. Mariusz Pohl

Spowiedź święta nie jest tylko jakimś obrzędem, 
formalnością czy przedświąteczną tradycją. Nie 
jest też darmową alternatywą wizyty u psycho-
analityka. Sakrament pokuty i pojednania jest 
osobistym, wręcz intymnym spotkaniem z mi-
łosiernym Bogiem, który chce nam przebaczyć, 
bo kocha nas jak Ojciec.

Nie ma grzechu, który by nie mógł być od-
puszczony, jeśli tylko człowiek szczerze żałuje, 
ufa Bogu i pragnie przebaczenia. Ale żeby 
Bóg mógł nam wybaczyć, musimy przyjąć 
wobec Niego właściwą postawę. Jest to po-
stawa ufnej wiary, że Bóg kocha mnie tak 
bardzo, że poświęcił życie swego Syna, abym 
mógł być zbawiony. W praktyce sakramentu 
pojednania wiara ta wyraża się w akcie ufne-
go i szczerego wyznania przed Bogiem swej 
grzeszności.
Wyznanie grzechów w konfesjonale to naj-
bardziej stresująca i upokarzająca chwila: 
mam wypowiedzieć przed kimś swoje sła-
bości, to, co mnie oskarża i przedstawia w 
najgorszym świetle. Pryska wtedy świetla-
ny wizerunek, który z taką pieczołowitością 
nieraz tworzymy, by zapewnić sobie dobre 
samopoczucie i szacunek innych. W obawie 
przed wstydem wobec księdza trudno jest 
o gotowość uznania swoich błędów, o przy-
jęcie postawy ufnej pokory i bezbronności 

Światło na drogę
Światło ma w Biblii wiele interpretacji. Jedna z nich mówi, że jest mądrością Bożą ukrytą w 
Słowie. Im bardziej wchodzę w święte teksty, im uważniej słucham i gorliwie nimi żyję, tym 
bardziej blask Bożej mądrości promieniuje przeze mnie. Jestem wówczas światłem, które 
rozprasza mrok i rozświetla drogę - moją i tych, którzy idą obok. Wzorem w niesieniu światła 
jest Maryja, która przyjmując Słowo, stała się jasną Pochodnią wiary, nadziei i miłości. 
Weź do ręki Księgę życia i... zacznij świecić.
W trudnym momencie życia wezwij Jezusa. Kiedy tak postąpili Apostołowie, „wtedy wiatr 
ustał i zapanowała cisza”. Skoro ich wysłuchał, dlaczego z tobą miałoby być inaczej? 

      (Br. Bruno Paterewicz Ocist)



�Nr 126/2014

MOC SŁOWA
Niedziela Siódma Zwykła - 23 lutego 2014
 
 Mt 5,�8-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, 
że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja 

wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz 
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu 
i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby 
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: 
“Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, 
że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i 
On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedli-
wych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was mi-
łują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 
tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych 
braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie 
tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Refleksja niedzielna:

Przykazanie miłości nieprzyjaciół stanowi szczyt, 
zwieńczenie nauki Jezusa i jest jakby „soczewką” 

chrześcijaństwa. Jezus bowiem sam wypełnia to przy-
kazanie aż do końca, przechodząc od Góry Błogosła-
wieństw, na której mówił o miłości nieprzyjaciół, do 
Golgoty, gdzie objawia pełnię swego życia i świętości 
Boga. Tam, gdzie wrogość i nieprzyjaźń dochodzą do 
szczytu, tam do szczytu dojść też może miłość.
Odkąd Bóg stał się człowiekiem i w mocy Ducha Święte-
go zamieszkał w ludzkim sercu, każdy spotkany człowiek 
stanowi wyzwanie i szansę dla naszej wiary. Bóg przy-
chodzi do nas na ludzki sposób, przez drugiego. Spośród 
wszystkich ludzi najbardziej, o dziwo, mogą nam pomóc 
wzrastać w wierze nasi nieprzyjaciele, czyli wszyscy ci, 
których tak trudno nam kochać. Dzięki nim stajemy 
przed fundamentalnymi pytaniami, które pozwalają 
nam odkryć na nowo, kim jest Bóg.
Czy wierzę, że Bóg kocha moich nieprzyjaciół? Czy wierzę, 
że prawdziwa miłość sięga dalej niż moje ograniczenia? 
Czy pozwolę, by Bóg był Bogiem, to znaczy, by On we 
mnie przezwyciężył moją słabość i grzech, i poprowadził 
mnie dalej, na górę, do tajemnicy swojego krzyża, na 
szczyt, którym jest także każda Eucharystia?

Niedziela Ósma Zwykła  – 2 marca 2014
 
 Mt 6,24-�4

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nikt nie 
może dwom panom służyć. Bo albo jednego 

będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo 
z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powia-
dam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, 
o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się 
macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 
pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się 
ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 
do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż 
wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy 
całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć 
do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przy-
patrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani 
przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym 
swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z 
nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro 
do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to 
czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co bę-
dziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się 
przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-
kiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o króle-
stwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio 
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć 
się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

Refleksja niedzielna:

Nasze codzienne życie przepełnione jest wieloma tro-
skami. Ci, którzy mają trudną sytuację materialną, 

walczą często o zwykłe przetrwanie, o przysłowiowe 
związanie końca z końcem, o zapewnienie chleba i 
ubrania sobie i najbliższym. Własne mieszkanie pozo-
staje dla nich jedynie w sferze marzeń, podobnie jak 
regularna praca. Iluż ludzi, zwłaszcza młodych i wy-
kształconych, poszukuje bezskutecznie stałego zajęcia. 
Łatwo wtedy o rozczarowanie, zniechęcenie; pojawia 
się lęk o przyszłość. Ale i ci, którzy dobrze się mają pod 
względem ekonomicznym, nie są wolni od trosk. Lękają 
się, że mogą stracić to, co posiadają. Mimo bogactwa 
nie mogą zapobiec chorobom, kryzysom rodzinnym 
ani zdobyć pełnego i trwałego szczęścia.

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA VII  ZWYKŁA, 23 lutego 2014 
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.17-18; 1Kor �,16-2�; Mt 5,�8-48
 
PONIEDZIAŁEK, 24 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk �, 1�-18; Mk 9, 14-29     

WTOREK, 25 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 4,1-10; Mk 9,�0-�7

ŚRODA, 26 lutego 2014, Dzień powszedni 
Słowo Boże: Jk 4,1�-17; Mk 9,�8-40

CZWARTEK, 27 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 5,1-6; Mk 9,41-50

PIĄTEK, 28 lutego 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 5,9-12; Mk 10,1-12

SOBOTA, 1 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jk 5,1�-20; Mk 10,1�-16
Pierwsza sobota miesiąca. Modlitwa za rodziny, za 
matki w stanie błogosławionym i o ochronę życia od 
poczęcia.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

NIEDZIELA VIII ZWYKŁA, 2 marca 2014
Słowo Boże: Iz 49,14-15; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-�4
Rozpoczyna się tydzien modlitw o trzeźwość Narodu

PONIEDZIAŁEK, 3 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 1P 1,�-9; Mk 10,17-27

WTOREK, 4 marca 2014, Święto św. Kazimierza Król.
Słowo Boże: Syr 51,�1-20; J 15,15,9-17

ŚRODA, 5 marca 2014, Środa Popielcowa
Słowo Boże: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,�; Mt 6,1-6.16-18
Początek Wielkiego Postu. Dziś post ścisły.
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

CZWARTEK, 6 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt �0,15-20; Łk 9,22-25
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

PIĄTEK, 7 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
Pierwszy piątek miesiąca

SOBOTA, 8 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 58,1-9a; Mt 9,14-15
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

OGÓLNA:   Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność 
kobiet.  
MISYJNA:  Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do 
poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Papieskie Intencje Modlitwy – marzec 2014

W miarę upływu lat rośnie świadomość przemijalności 
i tego, że pewnego dnia wszystko, nawet największe 
bogactwo, trzeba będzie zostawić.
Towarzyszy nam także ciągły lęk i niepokój , gdy atakuje 
nas albo kogoś z najbliższych jakaś poważna choroba; 
gdy jesteśmy oczerniani i nie mamy możliwości obrony. 
Szukamy wtedy jakiegoś ratunku, który nie nadchodzi. 
Pragniemy zachować przysłowiową zimną krew, ale 
czujemy, jak się w nas wszystko burzy. 
Kilkanaście lat temu w telewizji podano, że kard. Joseph 
Bernardin, arcybiskup Chicago, został oskarżony o to, 
że ileś lat wcześniej molestował seksualnie jednego z 
kleryków. Wiadomość szybko rozeszła się po całym 

świecie. Pokazano duchownego, który zachowywał 
zadziwiający spokój. Po kilku miesiącach oskarżający 
zachorował na AIDS, a kardynał na raka. W jednym i 
drugim przypadku choroba gwałtownie postępowała. 
Młody człowiek wyznał, że oskarżał fałszywie, co mass 
media , poza nielicznymi wyjątkami, skrzętnie przemil-
czały. Wkrótce zmarł, a arcybiskup przewodniczył jego 
pogrzebowi. Już jako oskarżany i chory kard. Bernardin 
napisał książkę „Dar pokoju”; świadomy zbliżającej się 
nieuchronnie śmierci, przedstawia w niej trzy ostatnie 
lata swojego życia. Nie ukrywa przeróżnych trudności. 
W przejmujący sposób zachęca czytelników do modli-
twy, gdy są zdrowi, bo gdy się jest chorym, brakuje sił. 
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 3

uBoga droga

Kiedy jednym spojrzeniem ogarniemy 
zestaw dwudziestu siedmiu Ksiąg Nowe-

go Testamentu (podany według kolejności, 
jakie te Księgi mają w naszych wydaniach 
Biblii), zapewne zauważymy, że kolejność 
ta nie ma nic wspólnego z chronologią 
ich powstawania. Tu pierwszą Księgą jest 
Ewangelia według św. Mateusza, a ostatnią 
– Apokalipsa św. Jana. I taki właśnie – nie 
inny porządek Ksiąg Nowego Testamentu 
podają świadectwa starożytnych ojców Koś-
cioła. Nigdzie nie doszukałem się wyjaśnie-
nia, dlaczego tak jest, nikt nie potrafił mi 
wytłumaczyć przyczyny takiej kolejności 
Ksiąg Nowego Testamentu, jaką po dziś 
dzień mamy w naszych egzemplarzach 
Pisma Świętego. Osobiście doszedłem do 
wniosku następującego:
Duch Święty nie przestał działać po śmierci 
ostatniego z apostołów. Udzielał ludziom 
Kościoła swoich darów – szczególnie daru 
mądrości. Dzięki Jego działaniu (J 14,26) 
zauważyli, że tekst Biblii można podzielić na 
dwie części. Pierwszą stanowią Księgi Sta-
rego Testamentu i Ewangelie synoptyczne 
(to znaczy takie, których treść, gdy się ich 
zwoje rozwinie jedne obok drugich – można 
uchwycić niejako jednym spojrzeniem – Mt; 
Mk; Łk); w tej części jesteśmy pouczani o 
miłości Boga oraz – oczywiście - o miłości 
bliźniego. To ostatnie określenie po grecku 
brzmi: agápē tou plēsion..

Drugą część rozpoczyna Ewangelia we-
dług św. Jana – konkretnie to miejsce, gdzie 
Jan przytacza słowa nowego przykazania 
Jezusa, przykazania miłości wzajemnej 
– agapē eis allēlous (J 13,34). To właśnie 
greckie określenie pojawia się tutaj w Biblii 
po raz pierwszy i będzie już w niej domi-
nować do końca, aż do samej Apokalipsy; 
będzie ukazywać nowe przykazanie Jezusa 
jako sprawę w Kościele zasadniczą. Życie w 
miłości wzajemnej (a zatem życie, w którym 
na pierwszym miejscu stawiane jest nowe 
przykazanie Jezusa) będzie możliwe tylko 

wśród Jego uczniów. Bowiem chrześcijańska 
miłość wzajemna – to miłość ze względu na 
Jezusa, taka jaką chce Jezus, jest to miłość 
mająca wymiar miłości Jezusa (tak - jak 
J 13,34), jest to miłość, która przyzywa 
obecność zmartwychwstałego Pana, który 
czyni cuda.

Według mojego rozeznania, to właśnie 
nauczanie Ducha Świętego w Kościele spra-
wiło, że dzisiaj mamy w Biblii kolejność Ksiąg 
Nowego Testamentu taką, jaką mamy.

Tak powstało dzieło w swoim zestawie 
oryginalne, nowe, składające się z połą-
czonych w jedną całość czterdziestu sześ-
ciu Ksiąg Starego Testamentu i dwudziestu 
siedmiu Ksiąg Nowego Testamentu – Biblia, 
jaką mamy dzisiaj, Biblia Katolicka. Jest ona 
organiczną i harmonijną jednością siedem-
dziesięciu trzech Ksiąg (73):
Rdz – Wj – Kpł – Lb – Pwt – Joz – Sdz – Rt 
- 1 Sm – 2 Sm – 1 Krl – 2 Krl – 1 Krn – 2 
Krn – Ezd - Ne – Est – Hi – Ps – Prz – Koh 
– Pnp - Iz – Jr – Lm – Ez – Dn – Oz – Jl 
– Am – Ab – Jon – Mi – Na - Ha – So – Ag 
– Za – Ml – Tb – Jdt – 1 Mch - 2  Mch – Mdr 
– Syr – Ba - Dn – Oz – Jl – Am – Ab -  Jon 
– Mi – Na – Ha – So – Ag – Za – Mi – Mt 
– Mk - Łk – J – Dz – Rz – 1 Kor – 2 Kor – Ga 
– Ef – Flp - Kol – 1 Tes – 2 Tes – 1 Tm – 2 
Tm – Tt – Flm - Hbr – Jk -1 P -2 P – 1 J – 2 
J – 3 J – Jud – Ap

Wszystkie te Księgi, czytane teraz w Koś-
ciele jako Księgi jednej Biblii, zawierają 
w sobie moce zdolne kształtować piękno 
Oblubienicy zdążającej na gody Boskiego 
Baranka (Ap 21,9; 22,17), która stara się 
nieustannie o stałe pogłębianie swojego 
rozumienia Bożego orędzia.

Biblia nie jest Księgą z Nieba. Nie jest 
po prostu Pismem Pana Boga. Ma przy-
mioty inne.
SŁOWA BIBLII MAJĄ CHARAKTER TE-
ANDRYCZNY, czyli BOSKO-LUDZKI

Biblia pochodzi od Boga, ale równocześ-
nie pochodzi od ludzi. Słusznie zwykliśmy 

Biblia w Kościele katolickim

(cd - na stronie 7)
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Posiadać znajomość Boga! Mieć Boga za Ojca! 
To są twierdzenia niezwykłe, wprawiające w 
zakłopotanie filozofów! Otóż chrześcijanin wie 
i świadczy, że zna Boga jako Ojca, jako Miłość, 
jako Opatrzność.
Bóg jest Panem życia i historii i Jego ojcowskiej 
miłości chrześcijanin oddaje się z ufnością.
Życie sprawiedliwego różni się od życia innych 
ludzi i zupełnie inne są jego drogi, i w ten sposób 
swoim istnieniem jest wyrzutem i potępieniem 
dla tych, którzy nie żyją uczciwie, zaślepieni przez 
złość i nie chcą znać „tajemnic Bożych”.
    Chrześcijanin rzeczywiście jest na świecie, ale 
nie jest ze świata (por. J 17, 16); jego życie musi 
koniecznie różnić się od życia tego, kto nie ma 
wiary. Jego postępowanie, jego obyczaje w życiu, 
jego sposób myślenia, decydowania, oceniania 
rzeczy i sytuacji są inne, ponieważ dokonują się 
w świetle słowa Chrystusowego, które jest orę-
dziem życia wiecznego.
  Wreszcie - zawsze według Mądrości - spra-
wiedliwy nazywa swoją śmierć błogosławioną, 
podczas gdy źli „nie spodziewają się nagrody za 
prawość i nie doceniają odpłaty dusz czystych” 
(por. Mdr 2, 22).
Chrześcijanin winien żyć w perspektywie wiecz-
ności. Niekiedy jego życie autentycznie chrześci-
jańskie może powodować także prześladowania, 
otwarte lub podstępne:  „Zobaczmyż, czy praw-
dziwe są jego słowa: Dotknijmy go obelgą i katu-
szą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego 
cierpliwości”.  Pewność wiecznej szczęśliwości, 
która nas czeka, czyni chrześcijanina mocnym 
wobec pokus i cierpliwym w utrapieniach. „Jeżeli 
Mnie prześladowali - mówił Boski Nauczyciel - to 
i was będą prześladować” (J 15, 20).

wybrał E. Klimaniec

Co to jest Świętość ?

Być świętym znaczy przeciwstawiać się grzechowi, nie dopuszczać do zerwania z Bogiem. Człowiek nie dążący do 
świętości pozostaje niewolnikiem grzechu, nie doznaje skutków paschalnej tajemnicy odkupienia, dokonanego przez 
Zbawiciela ludzi. Kościół istnieje po to, aby uświęcać ludzi w Chrystusie. To uświęcenie musi nieść także ludziom, którzy 
żyją w świecie zsekularyzowanym, aby nie ulegali laicyzacji. Dlatego też Kościół naucza, że świętość nie jest alienacją, 
jak mówią niektórzy, ale bliskim obcowaniem z najgłębszą rzeczywistością Bożą. (...)
Świętość kształtuje się w codziennym życiu, w pracy dla braci, która jest owocem jedności z Bogiem. Towarzyszy jej za-
wsze czynna miłość do Chrystusowego Kościoła, reprezentowanego przez pasterzy, którzy tworząc kolegium biskupie, 
zjednoczeni są z Następcą Piotra. Świętość jest zatem urzeczywistnieniem wiary, głęboko przeżywanej poprzez miłość, 
fides operatur per caritatem, zdolnym wzbudzić nową nadzieję i stać się odpowiedzią na problemy społeczeństwa, które 
wydaje się opanowane przez ducha hedonizmu i konsumpcjonizmu. (Florianopolis, 18 października 1991 r.)

Takie wołanie rozlegało się w Rzymie 2 kwietnia 
2005 roku. Święty natychmiast! Skandowały ty-

siące ludzi zgromadzo-
nych na Placu św. Piotra, 
czuwając przy umierają-
cym papieżu.
Dla nich Karol Wojty-
ła był już świętym. Ich 
okrzyki były skierowane 
do Watykanu – prośbą 
o oficjalne uznanie tej 
świętości i kanonizację w 
najbliższym możliwym 
terminie.
   Wreszcie po dziewięciu 
latach, pragnienia tych 
ludzi zostały spełnione 
– łącznie z pragnieniem 
innych, kierujących 
do Watykanu podob-
ne prośby w sprawie 
dobrego papieża Jana 
XXIII, który zainauguro-
wał Sobór Watykański 
II. W lipcu 201� r. papież 
Franciszek podjął de-
cyzję o kanonizacji ich 
obydwu. Obaj papieże 
– ukochani przez lud, są  
powszechnie znani ze 
swej świętości.
   Zaledwie sześć tygodni po śmierci Jana Pawła 
II jego następca, Benedykt XVI ogłosił, że uchyla 
pięcioletni okres oczekiwania, wymagany przez 
prawo kanoniczne. Słysząc wołanie tłumów przy 

Santo subito! ŚWIĘTY NATYCHMIAST! 

URZECZYWISTNIANIE WIARY

Poznać Jezusa Chrystusa

Kanonizacja błog. Jana Pawła II 
- Największego z Rodu Polaków - 27 kwietnia 2014
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Być świętym znaczy przeciwstawiać się grzechowi, nie dopuszczać do zerwania z Bogiem. Człowiek nie dążący do 
świętości pozostaje niewolnikiem grzechu, nie doznaje skutków paschalnej tajemnicy odkupienia, dokonanego przez 
Zbawiciela ludzi. Kościół istnieje po to, aby uświęcać ludzi w Chrystusie. To uświęcenie musi nieść także ludziom, którzy 
żyją w świecie zsekularyzowanym, aby nie ulegali laicyzacji. Dlatego też Kościół naucza, że świętość nie jest alienacją, 
jak mówią niektórzy, ale bliskim obcowaniem z najgłębszą rzeczywistością Bożą. (...)
Świętość kształtuje się w codziennym życiu, w pracy dla braci, która jest owocem jedności z Bogiem. Towarzyszy jej za-
wsze czynna miłość do Chrystusowego Kościoła, reprezentowanego przez pasterzy, którzy tworząc kolegium biskupie, 
zjednoczeni są z Następcą Piotra. Świętość jest zatem urzeczywistnieniem wiary, głęboko przeżywanej poprzez miłość, 
fides operatur per caritatem, zdolnym wzbudzić nową nadzieję i stać się odpowiedzią na problemy społeczeństwa, które 
wydaje się opanowane przez ducha hedonizmu i konsumpcjonizmu. (Florianopolis, 18 października 1991 r.)

Santo subito! ŚWIĘTY NATYCHMIAST! 

śmierci Jana Pawła II, a następnie, jeszcze bardziej 
intensywne podczas ceremonii jego pogrzebu, 

Benedykt XVI uznał, że 
okres oczekiwania jest 
w tym przypadku zbęd-
ny. W przypadku Jana 
XXIII papież Franciszek 
zdecydował się udzielić 
dyspensy od drugiego 
cudu wymaganego do 
kanonizacji.
Ogłaszając decyzję 
Ojca Świętego dotyczą-
cą Jana XXIII rzecznik 
papieski powiedział: 
„Cieszy się miłością ka-
tolików, mamy pięćdzie-
siątą rocznicę Soboru i 
... nikt nie wątpi w jego 
cnoty”.
   Poprzez uchylenie re-
guł zarówno Benedykt 
XVI, jak i Franciszek wy-
kazali wielką wrażliwość 
na Ducha Świętego, któ-
ry przemówił połączo-
nymi głosami katolików. 
Tak wielu ludzi zostało 
poruszonych heroiczną 
wiarą Jana Pawła II i Jana 
XXIII. Tak wielu zostało 

doprowadzonych do nawrócenia poprzez ich świa-
dectwa i nauczanie. Tak wielu czci ich pamięć i stara 
się wzorować na nich swoje życie. Czy mogliby więc 
nie zostać ogłoszeni świętymi?      -Irena-

mawiać: że ma charakter teandryczny, czyli 
bosko-ludzki. Ksiąg Biblii Bóg sam nie pisał 
i nawet nie było tak, żeby komukolwiek 
je dyktował (w taki sposób, jak nauczy-
ciel dyktuje swoje lekcje uczniom). Było 
inaczej. Duch Pański, Główny Autor Biblii, 
na przestrzeni wieków powoływał ludzi do 
współautorstwa Ksiąg Świętych. Szanował 
przy tym ich zdolność do osobistej refleksji i 
ich sposób myślenia. Uwzględniał też ich ży-
ciowe doświadczenia. Wszystko to wspierał 
swoją bliskością, obdarzał swoim natchnie-
niem. Dzięki temu, Jego wybrańcy w taki 
sposób potrafili redagować dokumenty prze-
kazane im przez przodków i w taki sposób 
potrafili pisać sami, by wszystko mogło być 
ostatecznie odczytywane według zamysłu 
Boga. Tę aurę obecności Ducha Świętego, 
w jakiej powstawała nasza Biblia, nazywamy 
natchnieniem skrypturystycznym. Dobrze 
jest poznawać wybrańców Bożych, którzy 
pisali i redagowali Księgi naszej Biblii. Ła-
twiej nam wtedy uwzględniać okoliczności 
społeczne, w jakich żyli i tworzyli. I które 
sprawiały, że ci ludzie właśnie tak – a nie 
inaczej – pisali.

Ludzie piszący teksty biblijne nie byli 
manekinami pozbawionymi własnej woli, nie 
byli narzędziami bez własnego rozumu.

W swojej całości, ze wszystkimi swoi-
mi częściami, Księgi Biblii są kanoniczne, 
święte, niepodlegające zmianom, ponieważ 
zostały spisane pod natchnieniem Ducha 
Świętego. Ich Głównym Autorem jest Bóg. 
Do przekazania nam tych Ksiąg Bóg wybrał 
ludzi takich, jakimi byli: mających uzdol-
nienia, ale i defekty. Wybrał ich, żeby byli 
prawdziwymi autorami.

Oni przekazali nam na piśmie to, co Duch 
Święty chciał, i tylko to. Prawda o natchnie-
niu skrypturystycznym należy do depozy-
tu naszej katolickiej wiary. Przyjmując ją, 
opieramy się na wiarygodnym przekazie 
apostołów i uczniów Chrystusa.

Wierząc w natchnienie biblijne, 
uznajemy bezpośredni, pozytywny i 
nadprzyrodzony wpływ Boga na umy-
sły i wolę ludzi piszących święte Księgi, 
dzięki czemu słowa naszej Biblii mają 
dwóch autorów – Boga i człowieka.

II Sobór Watykański, 
          O Objawieniu Bożym, nr 1

(cd – ze str.  5)

o. Ludwik Mycielski OSB

Kanonizacja błog. Jana Pawła II 
- Największego z Rodu Polaków - 27 kwietnia 2014
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W OSTATNIM CZASIE :

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 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius

Ofiarodawcy na remont

09/02/2014  Aleksandra Jarząbska

15/02/2014 
Dorota Andruszkiewicz i Radosław Leończyk

Odeszli do wieczności:

Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy 
złożyli swoje ofiary na remonty zakończone 
bądź prowadzone w Parafii (okna w Bazylice, 
okna i drzwi w klasztorze, dom parafialny):
Szlegier Jerzy Helena,Sejny, Zawadzkiego 
Sosnowska  Genowefa,Sejny, Zawadzkiego 
Buraczewski Lech Zofia,Sejny, Zawadzkiego 
Jagłowscy Dariusz Dorota,Sejny, Elektryczna 
Mikołajczyk Henryk Leokadia,Sejny, Elektryczna 
Dzienisiewicz Jan Halina,Sejny, Elektryczna 
Klahs Andrzej Zofia,Sejny, Elektryczna 
Zajko Franciszek Zofia,Sejny, Elektryczna 
Juszkiewicz Henryk Renata,Kolonia Sejny 
Poźniak Czesław Grażyna,Kolonia Sejny 
Łejmel Dariusz Dorota,Kolonia Sejny 
Majewscy Wacław Marianna,Kolonia Sejny 
Korzeccy Mariusz Beata,Kolonia Sejny 
Sidor Andrzej Dominika,Sumowo 
Wojnowscy Franciszek Leokadia,Sumowo 
Sidorowicz Wojciech Renata,Sumowo 
Sławińscy Mieczysław Leokadia,Sumowo 
Zabłoccy Janusz Grażyna,Sejny, Dębowa 
Borkowska Aldona,Sejny, Dębowa 
Matulewicz Stanisław Anna,Sejny, Nowotki 
Maksimowicz Antoni Janina,Sejny, Nowotki 
Wołas Sławomir Barbara,Sejny, Nowotki 

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UKrzysztof Łebkowski, Krasnowo (l. 49) zm. 06/02/2014
UDanuta Paszkiewicz, Radziucie (l. 4�) zm. 10/02/2014
UDanuta Sienkiewicz, Ogrodniki (l. 5�) zm. 10/02/2014
UStanisław Czeszkiewicz, Posejanka (l. 74) zm. 12/02/2014

Kordowscy Tomasz Alicja,Sejny, Nowotki 
Niewulis Lila,Sejny, Brzozowa 
Czeszkiewicz Stanisław Czesława,Sejny, Brzozowa 
Nowacki Ksawery,Sejny, Brzozowa 
Janczulewicz Jerzy Janina,Sejny, Topolowa 
Krejpcio Romuald Anna,Sejny, Topolowa 
Maksimavicius Petras Alicja,Sejny, Akacjowa 
Moroz Zenon Anna,Sejny, Akacjowa 
Radzewicz Grzegorz Bożena,Sejny, Akacjowa 
Porębny Tomasz Anna,Sejny, Broniewskiego 
Sokołowscy Mariusz Monika,Sejny, Broniewskiego 
Bakuła Mirosław Katarzyna,Sejny, Broniewskiego 
Żynda Teresa,Sejny, Broniewskiego 
Zubowicz Józef Lucyna,Sejny, Broniewskiego 
Maciukanis Jan Stanisława,Sejny, Broniewskiego 
Margiewicz Jan Grażyna,Sejny, Broniewskiego 
Forencewicz Witold Irena,Sejny, Broniewskiego 
Tomczyk Andrzej Lucyna,Sejny, Broniewskiego 
Milewscy Henryk Zuzanna,Sejny, Cisowa 
Herbszt Józef Celina,Sejny, Cisowa 
Pietuszewscy Grzegorz Ewa,Sejny, Cisowa 
Raudonowicz Henryk Danuta,Sejny, Cisowa 
Gryguć Witold Teresa,Sejny, Cisowa 
Kruszyłowicz Zdzisław Maria,Sejny, Cisowa 
Lipiec Józef Helena,Sejny, Cisowa 
Ziniewicz Wojciech Lucyna,Sejny, Cisowa 
Świerzbinowicz Grzegorz Barbara,Sejny, Cisowa 
Bałulis Robert Irena,Sejny, Cisowa 
Bukało  Joanna,Sejny, Cisowa 
Zdanowicz Romuald Alicja,Sejny, Cisowa 
Bizio Tadeusz Władysława,Sejny, Klonowa 
Faszczewscy Remigiusz Aleksandra,Sejny, Klonowa 
Pachutko Romuald Irena,Sejny, Lipowa 
Wysoccy Walerian Mirosława,Sejny, Lipowa 
Terleccy Zenon Zofia,Sejny, Wierzbowa 
Sas Sylweriusz Renata,Sejny, Wojska Polskiego 
Krysztopik Jerzy Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Bogdanowicz Tadeusz Zofia,Sejny, Woj. Polskiego 
Czarnieccy Stefan Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego 
Andrulewicz/ Dąbrowska Paweł Monika,Sejny, Woj. Pol.
Wołyniec Andrzej Wiesława,Sejny, Woj. Polskiego 
Adamowicz  Maria,Sejny, Wojska Polskiego 
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Ogłoszenia duszpasterskie

STATYSTYKA KOLĘDOWA

Wchodzimy w ostatnie dwa tygodnie pierwszego etapu tzw. okresu zwykłego, czyli czasu dzielącego 
nas w liturgii od zakończenia okresu Bożego Narodzenia do rozpoczęcia okresu Wielkiego Postu. 

Jest to czas tzw. karnawału, a więc radości, pokoju serca, spotkań. Na pewno nie jest to czas jakiegoś 
źle pojętego szaleństwa, ale po prostu godnego przeżywania początku nowego roku. 

Na końcu nadchodzącego tygodnia przypada pierwsza sobota miesiąca, kiedy goręcej zwracamy 
się do Matki Najświętszej i powierzamy Jej matczynej opiece nasze codzienne troski, a zwłaszcza 

nasze rodziny – znajdźmy czas na wspólną rodzinną modlitwę w domu przed obrazem Matki Bożej.

Popielec rozpoczyna okres czterdziestodniowego Wielkiego Postu, który zakończymy w Wielki 
Czwartek przed Mszą Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającej Triduum Paschalne. Tak więc w Środę 

Popielcową, 5 marca, rozpoczniemy przygotowanie do świąt Wielkanocnych, czyli właśnie Wielki Post. 
Obrzęd posypania głowy popiołem oznacza gotowość podjęcia wielkopostnej pokuty, nawrócenia i 
szczerego żalu za grzechy. Msze św. w Środę Popielcową będą sprawowane: 6.�0; 8.00; 10.00; 1� LT; 
16.00 – dla dzieci i młodzieży; 17.�0.

WŚrodę Popielcową obowiązuje post ścisły, a więc wstrzemięźliwość od potraw mięsnych od 14. 
roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy (ograniczenie ilości posiłków) obo-

wiązuje od 18. do 60. roku życia. Oznacza to, że w ciągu dnia możemy spożyć wyłącznie jeden posiłek 
do syta, a pozostałe dwa bardzo skromne. Obowiązek ten nie dotyczy osób chorych. Powstrzymajmy 
się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych. Właśnie w niedzielę poprze-
dzającą rozpoczyna się Tydzień Modlitwy o Trzeźwość naszego Narodu. Jest to czas modlitwy za ludzi 
uzależnionych od alkoholu i za ich rodziny. Całkowita rezygnacja z alkoholu na tych kilkadziesiąt dni 
nawet przez pijących rzadko i niewiele może być formą pokuty za nadużywających alkoholu. 

Wpierwszych dniach marca przypada pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar 
Eucharystii i kapłaństwa i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej 

parafii; w pierwszy piątek miesiąca porządek nabożeństw, okazja do spowiedzi św., odwiedziny chorych 
w domach w porządku już nam znanym. 

Wgłębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. Pierwsza w 
tym okresie Droga Krzyżowa dla wszystkich w piątek o 17.00, potem wieczorna Msza św.; dzieci 

zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 16.00; a młodzież we czwartek o 18.00. Nabożeństwo 
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym będzie w niedzielę o godz. 17.00. Przychodzących na Mszę św. 
w niedzielę wieczorem zachęcamy o wcześniejszy udział w Gorzkich Żalach i wysłuchaniu kazania 
pasyjnego, bowiem w czasie Mszy św. już kazania nie będzie. Gorzkie Żale będziemy również śpiewać 
po sumie z myślą o naszych parafianach z wiosek.

W tegorocznej wizycie duszpasterskiej odwiedziliśmy 2222 mieszkań (rodzin).
Zamkniętych drzwi było 259, a z wyraźnym odmówieniem przyjęcia kolędy było 50 mieszkań. Tak 
więc �09 rodzin (mieszkań) nie przyjęło w tym roku kolędy, co stanowi około 12% wszystkich naszych 
parafian. Nasza Parafia liczy 9179 osób zameldowanych na terenie Parafii, a faktycznie zamieszkałych 
jest 7840 osób. Wszystkich rodzin jest 25�1, z czego pełnych jest 1650, niepełnych 64�, a rozbitych i w 
separacji 145. Małżeństw niesakramentalnych z przeszkodą do zawarcia małżeństwa sakramentalnego 
jest 9�. Związków żyjących bez żadnego ślubu, bądź na kontrakcie cywilnym bez przeszkód do zawarcia 
sakramentu małżeństwa jest 85.
W czasie wizyty kolędowej nasi Parafianie złożyli na potrzeby Kościoła 54 tys.  zł. Są to ofiary z wyraźnym 
zaznaczeniem „na remonty”. Drugie tyle 52 tys. zł zostały złożone jako ofiara kolędowa bez wskazywania 
celu. Po opłaceniu należnych podatków na rzecz Kurii (o,50 zł od duszy) i innych zaległych w ciągu 
roku 201� należności czy to na Kurię, Seminarium Duchowne, a także na rzecz podatków, które Parafia 
płaci do instytucji świeckich, także zalegości za wywóz śmieci z cmentarza (rocznie około 20 tys. zł), 
także skromnego wynagrodzenia kapłanów pracujących w Parafii, reszta ofiar zostaje przeznaczona 
na spłacanie długów remontowych i prowadzone w dalszym ciągu prace wykończeniowe Domu Pa-
rafialnego. Przypomnę, że od dwóch miesięcy spłacamy pożyczkę siedmioletnią z Funduszu Ochrony 
Środowiska na instalację ogrzewania i docieplenia ścian Domu Parafialnego - co miesiąc 5275 zł plus 
1250 zł odsetki. Serdeczne Bóg zapłać naszym Parafianom za życzliwe i odpowiedzialne podejście do 
materialnych spraw Parafii.  Niech Bóg wynagrodzi i błogosławi wszystkim.
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NIEDZIELA VII  ZWYKŁA, 23 lutego 2014
07:00 +Antoni Gibas (5 rocz.)
08:�0 +Franciszek Baranowski (17 rocz.) +Władysława 

+Franciszek
10:00 +Marianna (10 rocz.) +Wacław Laskowscy
11:�0 Intencja Nieustającego Różańca: O nowych członków 

Wspólnoty, którzy modlitwą różańcową i ofiarą 
chcą pomagać Panu Jezusowi zbawiać ludzi i za 
zm. członków Wspólnoty

1�:00 LT: 
Krasnowo:  Za parafian
17:�0 +Marianna +Zygmunt +Józefa +Jan z rodz. Pu-

czyłowskich i Grabowskich
PONIEDZIAŁEK, 24 lutego 2014
06:�0 
08:00 O błog. Boże w rodzinie i gospodarstwie Gerwelów
08:00 +Franciszek i z rodz. Gerwelów
17:�0 +Aniela Sienkiewicz (10mc)
17:�0 +Leokadia Żynda i z rodz. Klukowskich
WTOREK, 25 lutego 2014 
06:�0 +Mieczysław Żyliński (4 rocz.) +Weronika
08:00 O zdrowie dla Marianny
08:00 
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże w rodzinie i gospodar-

stwie rodz. Gryguć
17:�0 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
ŚRODA, 26 lutego 2014
06:�0 
08:00 +Irena Staniewicz (4mc)
08:00 +Antoni Mielech (8 rocz.)
08:00 +Leszek Turowicz i zm. z rodziny
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB 

Sejneńskiej dla Marianny Miszkiel w 80 rocz. 
urodz. i dla rodziny

CZWARTEK, 27 lutego 2014
06:�0 
08:00 +Henryka +Wacław +Weronika +Czesław 
 i z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Władysław Laskowski (60 rocz.) i zm. z rodziny
17:�0 +Janina Bubrowska (4mc)
PIĄTEK, 28 lutego 2014
06:�0 +Józef Deguć (18 rocz.)
08:00 +Marianna Dziemido (7mc)
08:00 +Danuta Sankowska (2mc)
08:00 +Gedymin Boraczewski (1 rocz.)
17:�0 +Franciszek +Emilia Andruszkiewicz
17:�0 +Romuald Dzimitko (7mc)
SOBOTA, 1 marca 2014 pierwsza miesiąca
06:�0 +Jadwiga (rocz.) +Konstanty Rutowicz
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Jadwiga +Antoni +Józef +Jan +Stanisław 
 z rodz. Morozów
08:00 +Mieczysław Sulżyński (15 rocz.) +Anna Rogucka
17:�0 +Natalia Miszkiel (9 rocz.)
17:�0 +Julita Głembocka (11mc)
17:�0 +Eugeniusz Polanis (miesiąc od pogrzebu)

Intencje mszalne 23.02.-09.03.2014
NIEDZIELA VIII ZWYKŁA, 2 marca 2014
07:00 +Czesława Zubowicz (7 rocz.)
08:�0 +Bożena Nowacka (14 rocz.)
10:00 +Władysław Pawłowski (�1 rocz.) 
 +Stanisław Waboł (5 rocz.)
11:�0 Za parafian
1�:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: 
17:�0 +Paweł Koneszko (7mc)
PONIEDZIAŁEK, 3 marca 2014
06:�0 +Józef +Antoni Pachuccy
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże i zdrowie dla rodziny
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Aniela +Henryk +Konstanty z rodz. Makowskich
17:�0 +Aleksandra +Józef Sosnowscy i zm. z rodziny
17:�0 +Natalia (4 rocz.) +Grzegorz (4 rocz.) Myszczyńscy 

+Henryk +Halina
17:�0 +Irena Dworakowska (mc od pogrzebu)
WTOREK, 4 marca 2014 
06:�0 +Kazimierz +Zofia Basiaga i z rodz. Matulanisów
08:00 +Natalia +Kazimierz +Helena z rodz. Wilkiel i rodz.
08:00 +Kazimiera Adamowicz i zm. z rodziny
08:00 +Kazimierz +Marianna ich rodzice i rodzeństwo
17:�0 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:�0 +Czesław Dudanowicz (2mc)
17:�0 +prof. Witold Broniewicz
ŚRODA, 5 marca 2014  POPIELEC
06:�0 
08:00 +Krzysztof Kordowski (6 rocz.)
10:00 +Kazimierz +Katarzyna Milewscy
1�:00 LT:  +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
16:00 +Henryka +Henryk +Grzegorz z rodz. Pietrewiczów
17:�0 +Władysława Miszkiel
CZWARTEK, 6 marca 2014 pierwszy miesiąca
06:�0 
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Lucyna Sapieha (rocz.)
17:�0 +Tadeusz Tydman (10mc)
17:�0 +Józef Linkiewicz (5 rocz.) i zm. z rodziny
PIĄTEK, 7 marca 2014 pierwszy miesiąca
06:�0 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Eugeniusz (2 rocz.) i z rodz. Dąbrowskich 
 i Wałkanisów +Hubert Grzęda
08:00 +Stanisław Czarkowski
09:00 LT: +Piotr Szlaużys
16:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:�0 +Jan (24 rocz.) +Benigna (4 rocz.) z rodz. Baganów 

i Milewskich
SOBOTA, 8 marca 2014 
06:�0 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Stefanii 

Łabanowskiej
08:00 +Krzysztof Łebkowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (1 rocz.) i jego rodzice
08:�0 +Jadwiga Romanowska (10 rocz.) egzekwie
11:00 Kaplica MB: W intencji pielgrzymów Ziemi Suwalskiej 
17:�0 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
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Diecezjalne Sanktuaria Maryjne

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Rodzin w Rajgrodzie

17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Ludorf
NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 9 marca 2014
07:00 +Franciszek Szruba (27 rocz.)
08:�0 +Eugenia Koncewicz (10mc)
10:00 +Ludwik Bykowski (2 rocz.) i zm. z rodziny

11:�0 +Józef +Genowefa Suchodolscy
1�:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Anna +Wincenty Krupińscy

Kościół w stylu go-
tyckim, został zbu-
dowany w latach 
1907 - 1911. Uległ 
zniszczeniu w cza-
sie działań wojen-
nych w 1915 roku, 
w roku 1920 został 
odbudowany. W 
głównym ołtarzu 
znajduje się słyną-
cy łaskami obraz 
Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem po-
chodzący prawdo-
podobnie z końca 
XVIII wieku. Kult 
Matki Bożej Raj-
grodzkiej, Królowej 
Rodzin rozwinął się 
szczególnie w XIX 
wieku. Obraz został 
koronowany koro-
nami papieskimi 
5 sierpnia 2000 
roku przez biskupa 
ełckiego Wojciecha 
Ziembę.



Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
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.

www.sejny.diecezja.elk.pl

Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej

Z ŻYCIA PARAFII

1 lutego w Augustowie odbyło się sprawozdaw-
czo - wyborcze zebranie Rady Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej. Pod-
sumowano 4 letnią kadencję władz, wytyczono 
program działań na bieżący rok oraz dokonano 
wyboru nowych władz: zarządu, komisji rewi-
zyjnej i delegata do Rady Krajowego Instytutu 
Akcji Katolickiej. Na tę ostatnią honorową funkcję 
wybrano Panią dr Teresę Rugienis – Witkowską. 
Zdjęcia obrazują  przebieg obrad.

Eucharystia jest najważniejszym punktem spotkania

Zarząd Diecezjalny po raz ostatni w „starym” składzie”

Zarządem Diecezjalnym przez cztery lata kierowała 
p. dr Teresa Rugienis - Witkowska

Podziękowanie za dobrze wykonane zadanie

Wybory nowego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej na kolejne cztery lata


