
Wielki Post 
stanowi sprzyjającą okazję do 
rozbudzenia w sobie autentycznej 
wiary i przywrócenia zbawiennego 
kontaktu z Bogiem oraz bardziej 
wielkodusznego życia Ewangelią. 
Środki pozostające do naszej 
dyspozycji są zawsze te same: 
modlitwa, post, a także jałmużna (...)
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Wybrał Eugeniusz

W cieniu Krzyża

naszego Odkupienia. W cieniu Krzyża żyje 
nadzieja naszego zbawienia.
Przez przyjęcie Krzyża Chrystus ukazał nam 
coś jeszcze. Ukazał największą mądrość, która 
właściwie jest jedyną receptą na szczęśliwe 
życie: trzeba umieć wziąć i nieść swój życio-
wy krzyż - ludzki ból, cierpienie. Są chwile w 
naszej codziennej egzystencji, gdy wydaje 
się nam, że już nie damy rady. Czasem ciągle 
z czymś walczymy, ciągle nam czegoś brak, 
chcemy zmienić wszystkich i wszystko, mamy 
żal, że jesteśmy kim jesteśmy. Tak może być aż 
do ostatniego tchnienia. Jedynym wyjściem 
jest odważne przyjęcie swego krzyża. Dopiero 
z nim na ramionach można odmienić siebie, 
męża, żonę, syna. córkę... odmienić świat.
Wielki Post jest dla każdego z nas szansą na 
odkrycie tej mądrości Krzyża, więc nie walcz 
nieustannie ze swym ludzkim krzyżem, ale 
naśladując Chrystusa, zanieś go na Golgotę 
- Górę Zwycięstwa Miłości, oddaj go Chrystu-
sowi. Wtedy tylko zmartwychwstaniesz do 
nowego życia. Gdy w jakiejś beznadziejnej 
sytuacji wydaje ci się, że nie ma już wyjścia, 
to przypomnij sobie - wyjściem zawsze jest 
Krzyż!
Nie jest łatwo żyć w cieniu Krzyża. Należy 
nieustannie pogłębiać swoją wiarę i uczyć się 
postaw moralnych godnych chrześcijanina. 
Trwający od Środy Popielcowej do Wielkiego 
Czwartku (do Mszy Wieczerzy Pańskiej) wiel-
kopostny czas przygotowania do obchodów 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa 
bardzo w tym pomaga. 

Uprogu Wielkiego Postu, w Środę Po-
pielcową usłyszeliśmy słowa: „Pamiętaj 

człowieku, że prochem jesteś i w proch się 
obrócisz”. To podobne słowa do tych, które 
wypowiada kapłan w czasie liturgii pogrze-
bowej, gdy sypie garść ziemi na trumnę zmar-
łego: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz, 
lecz Pan cię wskrzesi w Dniu Ostatecznym”. 
Człowiek to proch. Jednak jest rzeczywistość, 
która sprawia, że proch oznaczać może nie 
tylko koniec, ale i początek - to Chrystusowy 
Krzyż. To właśnie w Jego cieniu popiół Środy 
Popielcowej staje się znakiem pokuty, który 
niesie nadzieję, obwieszcza radość pokona-
nia grzechów i osiągnięcia życia wiecznego.
Cały okres Wielkiego Postu to, jak napisał 
Ojciec Święty Jan Paweł II w orędziu wielko-
postnym 2002 roku -  opatrznościowa oka-
zja do nawrócenia. Czas ten pomaga nam 
podziwiać zdumiewającą tajemnicę miłości 
Boga do człowieka, miłości która objawiła się 
na Krzyżu i która obdarowała nas Odkupie-
niem. Wszak to właśnie przyjęcie Krzyża przez 
Chrystusa było najbardziej przekonywającym 
gestem bezgranicznej miłości Boga do czło-
wieka, to dar z siebie dla dobra drugiego. „Bo 
miłość to czyni, że się niewinny za winnego 
wini...” (C.K. Norwid). To wielka tajemnica 

Światło na drogę

Życie bez Boga budzi trwogę. Czasem jest podobne do życia w grobie zawiedzionych 
nadziei. Strach przed wolnością, którą daje Bóg, bywa paraliżujący. Zauważ takie 
przypadki w swoim otoczeniu i zareaguj! Nie bądź bierny! (Mk 5,1-20)
Pielęgnuj wiarę. Czytaj, słuchaj, pytaj... To ona będzie twoim ratunkiem w chwili 
kryzysu. Gdy zawołasz o Boży ratunek, On powie: „twoja wiara cię uzdrowiła, idź 
w pokoju”. (Mk 5,21-43) 
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MOC SŁOWA
Niedziela I Wielkiego Postu - 9 marca 2014
 
 Mt 4,1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A gdy przepościł czter-

dzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. 
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli 
jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 
stały się chlebem». Lecz on mu odparł: «Napisane 
jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
słowem, które pochodzi z ust Bożych».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił 
na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Sy-
nem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: 
Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić 
Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 
kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: 
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swe-
go». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz 
ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, 
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł 
mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisa-
ne: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i 
Jemu samemu służyć będziesz».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili 
i usługiwali Mu.

Refleksja niedzielna:

Ośmieszenie pojęcia pokusy i grzechu zapewne sprzy-
ja tłumaczeniu doznanego bądź zdziałanego zła 

nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności albo ludzką nie-
doskonałością. Tymczasem dzisiejsze czytania ujmują 
rzecz w sposób dużo bardziej surowy. Jesteśmy naraże-
ni na działanie złego ducha. Co gorsza, nasza natura, 
osłabiona przez grzech pierworodny, jest podatna na 
uleganie złu.
Pierwsi rodzice pozwolili, by ktoś wkroczył pomiędzy nich 
a Boga, imitując Go, udając Jego bliskość i współczu-
cie, aby ich ostatecznie od Niego oderwać. Oddzielanie 
przykazań i zakazów od miłości, z jakiej płyną, sprawia, 
że narasta w nas poczucie ograniczenia, stłumienia, 
zniewolenia przez Boga. Może się to dokonywać powoli, 
ukradkiem, niepostrzeżenie - ot, po prostu, mówimy: Pan 
Bóg nie przewidział mojego przypadku, specyfiki mojej 
sytuacji albo trudności współczesnych czasów (a jeśli 
ktoś zamiast „Pan Bóg” mówi „Kościół” albo „religia”, to 
tylko uwydatnia powstałą przepaść). W ten sposób Bóg, 
zamiast być partnerem dialogu, staje się ocenianym z 

dystansu przedmiotem, a my zostajemy sami i bezbronni 
wobec Złego.
Właśnie dlatego odpowiedzią Pana Jezusa na każdy 
atak szatana są słowa Pisma. Wydające się odpowiadać 
naturalnym ludzkim potrzebom pokusy władzy, sławy 
czy posiadania rozbijają się o tarczę słowa Bożego, w 
Jego świetle obnażają swój diabelski charakter i zostają 
zgładzone. To dla nas nie tylko przykład, ale i źródło mocy. 
Zjednoczenie z Chrystusem - Słowem Boga, gdy już nic 
nie może być bliższe naszemu sercu od Niego, sprawia, że 
zyskujemy pewną ochronę przed atakami Złego.

Niedziela II Wielkiego Postu  – 16 marca 2014
 
 Mt 17,1-9

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana 
i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam 

przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto 
im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z 
Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla 
Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i 
bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął 
ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 
«Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie».

Refleksja niedzielna:

Niezwykłe wydarzenie na górze Tabor, którego 
świadkami byli najbliżsi uczniowie Pana, dało im 

jasne przekonanie o Jego Boskości. W jednym momen-
cie wszystkie wątpliwości odeszły na bok, wszystko 
stało się harmonijną całością: święta historia spotkała 
się z życiem, Mojżesz, Eliasz i Jezus, proroctwo i jego 
wypełnienie. Ten moment przebłysku, kiedy rozmaite 
doświadczenia, pytania, obrazy spotkały się i zebrały 
w jedno, ukazując swój najgłębszy sens, Apostołowie 
odebrali jako tak mocne doświadczenie Boga, że aż się 
przelękli. Chwilę później ten stan minie, życie odzyska 
swój dawny bieg, ale to przeżycie będzie ich skarbem 
przechowywanym na dnie serca, prawdziwym błogo-

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA I WIELKIEGO POSTU, 9 marca 2014 
Słowo Boże: Rdz 2,7-9. �,1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11
 
PONIEDZIAŁEK, 10 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,21-46     

WTOREK, 11 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

ŚRODA, 12 marca 2014, Dzień powszedni 
Słowo Boże: Jon �,1-10; Łk 11,29-�2

CZWARTEK, 13 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Est 14,1.�-5.12-14; Mt 7,7-12
Pierwsza rocznica wyboru papieża Franciszka

PIĄTEK, 14 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 18,21-28; Mt 5,20-26
Modlitwa za ludzi z problemami uzależnień i za rozbite 
małżeństwa

SOBOTA, 15 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Pwt 26,16-19; Mt 5,4�-48

NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 16 marca 2014
Słowo Boże: Rdz 12,1-4; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. 
Zbiórka do skarbon na Krajowy Fundusz Misyjny

PONIEDZIAŁEK, 17 marca 2014, Wsp. św. Patryka
Słowo Boże: Dn 9,4-10; Łk 6,�6-�8

WTOREK, 18 marca 2014, Wsp. św. Cyryla Jerozolim.
Słowo Boże: Iz 1,10.16-20; Mt 2�,1-12

ŚRODA, 19 marca 2014, Uroczystość św. Józefa, Ob-
lubieńca NMP i Patrona Kościoła Świętego
Słowo Boże: 2Sm 7,4-5.12-16; Rz 4,1�-22; Łk 2,41-51
Modlitwa za mężczyzn, zwłaszcza za mężów i ojców

CZWARTEK, 20 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 17,5-10; Łk 16,19-�1

PIĄTEK, 21 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz �7,�-4.12-1�.17-28; Mt 21,��-46

SOBOTA, 22 marca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-�.11-�2

sławieństwem.
Byłoby ułudą spodziewać się przedłużenia tego do-
świadczenia, znalezienia raju na ziemi. Jednak swego 
rodzaju łącznikiem z tym wspomnieniem, a zarazem 
światłem na drodze do cieszenia się nim bez końca jest 
słowo Chrystusa, Syna Bożego, którego mamy słuchać. 
W ten sposób ludzkie życie staje się pielgrzymowaniem, 
świadomym podążaniem za Przewodnikiem. Już nie 
towarzyszy nam poczucie, że rządzą nami przypadki, 
że jesteśmy zdani na kaprysy losu bądź tych, którzy 

wydają się decydować o kształcie naszego życia. Zy-
skujemy też wolność od kurczowego przywiązania do 
tego, co z natury jest kruche i przemijające. Choć dalej 
podlegamy słabości i cierpieniu, to poczucie sensu i 
celu, świadomość ciągłości wydarzeń naszego życia 
chroni nas przed rozpaczą. Wierzymy, że jesteśmy w 
ręku Boga, choćbyśmy tego w żaden sposób nie od-
czuwali. Choćbyśmy nie wiedzieli, przez jakie jeszcze 
trudne miejsca On nas przeprowadzi, znamy kres tej 
drogi: jest nim zmartwychwstanie.

Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawró-
ceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i spo-
łecznym.

Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny:

SEJNEŃSKIEMU TOWARZYSTWU OPIEKI NAD ZABYTKAMI serdeczne podziękowanie za 
przekazanie darowizny w wysokości 30 tys. zł na przeprowadzone prace w klasztorze podomi-
nikańskim polegające na wymianie stolarki okiennej w wirydarzu i wymianie drzwi wejściowych 
do klasztoru. Przekazana suma została wykorzystana jako wkład własny Parafii związany z 
przyznaną na ten cel przez MKiDZN dotacją w wysokości 200 tys. zł. Serdeczne Bóg zapłać za 
tę pomoc. Niech Bóg wynagrodzi i pobłogosławi na dalsze owocne działania.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 4

uBoga droga

Słowa naszej Biblii – wszystkie razem – two-
rzą jeden, żywy organizm. Nikomu nie wolno 
dokonywać wiwisekcji tego organizmu (wi-
wisekcja - rozbieranie na kawałki, na drob-
ne części). Jeżeli by ktoś się na to ważył, 
jeśliby z którejś Księgi amputował choćby 
jedno słowo, cała Biblia mu się wykrwawi 
i obumrze. Niestety jest to doświadczenie, 
jakie chrześcijanie zaobserwowali na prze-
strzeni historii szeregu lokalnych wspólnot 
Kościoła: dokonane przez nie zabiegi inwa-
zyjne pozbawiały słowa Biblii życiodajnej 
mocy Ducha Świętego do tego stopnia, że 
te wspólnoty odpadły od żywej jedności 
Kościoła. 

SŁOWA BIBLII SĄ ŚWIĘTE

Kiedy w pełni uznajemy prawdę o natchnie-
niu i o jego konsekwencjach, nie ulegamy 
sugestiom tych, co próbują ustawiać naszą 
Biblię na jednej półce ze średniowieczną Zło-
tą Legendą Jakuba de Voragine… i zachęcają 
do podziwiania jej jako pięknego zestawu 
budujących czynów ludzi – monolitów świę-
tości. Zauważamy, że jest to niebezpieczna 
pułapka. Przecież czytając Biblię, natrafiamy 
na teksty nasiąknięte podłością. Znajduje-
my w niej opisy zabójstw, wojen, cudzołó-
stwa, haniebnych wynaturzeń, zbrodniczego 
homoseksualizmu mieszkańców Sodomy i 
Gomory…
W tym kontekście mówienie o Biblii - Pis-
mo Święte, może się wydawać co najmniej 
dziwne. Ale oto odczytujemy Biblię w ży-
wej wspólnocie Kościoła. Tu żyje ten sam 
Duch Święty, który jest Głównym Autorem 
naszych Świętych Ksiąg. On nas poucza, 
że słowa Biblii są święte w zupełnie innym 
sensie, niż próbują nam sugerować uczeni 

ignoranci. Przedstawiają one ludzkie cha-
raktery i ludzkie poczynania bez osłonek – w 
całym człowieczym realizmie – jednak ocena 
ludzkich czynów jest tu zawsze moralnie 
poprawna. Słowa Biblii są święte, gdyż uka-
zują świętość zbliżającego się do nas Boga 
i dlatego, że przekazują nam zaproszenie 
do Jego świętości.

SŁOWA BIBLII SĄ SŁABE, 
NIEPORADNE, UŁOMNE

Jak dla nas i dla naszego zbawienia Sło-
wo Boże, współistotne Ojcu, stało się we 
wszystkim podobne do nas, ludzi oprócz 
grzechu (Hbr 4,15), tak dla nas i dla naszego 
zbawienia słowa naszej Biblii są we wszyst-
kim podobne do słabych, nieporadnych słów 
ludzkich – oprócz błędu.
Słowa Biblii są podporządkowane tajemni-
cy ludzkiej słabości Drugiej Osoby Trójcy 
Świętej – słabości Jezusa z Nazaretu, syna 
Maryi, w Jego wyniszczeniu.
Gdy przyjęliśmy zgorszenie faktem miłości 
Boga, który za nas oddaje swoje życie, 
zgorszenie faktem wcielenia Drugiej Osoby 
Trójcy Świętej – zgorszenie męką naszego 
Jezusa na krzyżu – przyjmujemy także zgor-
szenie nieporadnością ludzkich słów naszej 
Biblii, które jednak – właśnie w tej swojej 
biedzie, słabości i nieporadności – niosą nam 
Bożą moc miłowania.

SŁOWA BIBLII SĄ WEWNĘTRZ-
NIE OŻYWIANE PRZEZ DUCHA 
ŚWIĘTEGO, PODOBNIE JAK CIA-
ŁO KAŻDEGO Z NAS OŻYWIANE 
JEST PRZEZ DUSZĘ

o. Ludwik Mycielski OSB
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Z rozważań 
bł. Jana 
Pawła II

Wielki Post przedstawiony jest w liturgii na 
podobieństwo drogi, jak ta, na którą Bóg 

wezwał Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i 
z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 
12, 1). I Abram udał się w drogę bezzwłocznie, i 
bez innego oparcia oprócz Bożej obietnicy.
Otóż, również dla nas Wielki Post jest drogą, na 
którą jesteśmy wezwani wejść ze stanowczością i 
ufając planom, jakie Bóg ma względem nas.
Również gdyby droga była pełna doświadczeń, 
święty Paweł w drugim czytaniu zapewnia nas, 
że jak Tymoteusz, tak każdy z nas winien działać 
„według mocy Boga” (2 Tm 1, 8).
A krajem, do którego jesteśmy wysłani, jest nowe 
życie chrześcijanina, życie paschalne, które może 
być urzeczywistnione jedynie dzięki „mocy” i 
dzięki „łasce” Bożej. Chodzi o tajemniczą moc, 
„która nam dana została w Chrystusie Jezusie 
przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została 
teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, 
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć. 
A na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez 
Ewangelię” (2 Tm 1, 9-10).
Następnie List do Tymoteusza określa dokładnie, 
że kraj nowego życia jest nam dany na podstawie 
miłosiernego wezwania i wyznaczenia ze strony 
Boga, „nie na podstawie naszych czynów, lecz 
stosownie do własnego postanowienia i łaski” 
(2 Tm 1, 9). 
Dlatego winniśmy być ludźmi wiary, jak Abram: 
to jest ludźmi, którzy nie tyle liczą na siebie, ile 
raczej na słowo, na łaskę i na moc Bożą. Pan Jezus, 
żyjąc na ziemi, odsłaniał osobiście ze swoimi 
uczniami tę drogę.
„[...] wiara bez uczynków martwa jest. Jakiż z tego 
pożytek, skoro ktoś będzie mówił „wierzę”, a nie 
będzie spełniał uczynków? Człowiek dostępuje 
usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie 
samej tylko wiary” (por. Jk 2,14nn).

wybrał E. Klimaniec

Co to jest Świętość ?

Oprócz tysięcy wiernych, którzy w ubiegłych stuleciach poszli śladami Chrystusa, również dziś są tacy, którzy pracują, 
niekiedy w lęku i z samozaparciem, mając za jedyny cel wytrwanie w winnicy Pańskiej jako wierni zarządcy dóbr Kró-
lestwa Bożego. 
Semen christianorum to ci wszyscy, którzy również dzisiaj, ze względu na Boga, wśród swych rodaków starają się zro-
zumieć sens Ewangelii Chrystusa i Jego krzyża, podejmując wynikający z tego obowiązek pracy i modlitwy o przyjście 
Królestwa naszego Ojca do wszystkich dusz, a szczególnie do kraju, w którym Pan kazał im żyć. 
Ten obowiązek, to nieustanne, konsekwentne działanie wymaga cierpliwości i ufnej nadziei od tych, którzy wiedzą, że 
współpracuje z nimi Boża Opatrzność, sprawiająca, że ich wysiłki, a nawet cierpienia, przynoszą owoce. 
(Jan Paweł II, Rzym, 18 czerwca 1988 r.)

Po raz ostatni obchodziliśmy 22 października 
201�r. wspomnienie błogosławionego Jana 

Pawła II, w tym roku będziemy już czcić w liturgii 
świętego. W okresie przygotowującym do kanoni-
zacji wzrasta kult błogosławionego. Rozwija się on 
równomiernie i obejmuje ludzi bez względu na ich 
wiek i status społeczny. Spontanicznie powstają w 
różnych częściach świata grupy modlitewne, które 
jednoczą czcicieli Ojca Świętego, a peregrynacja 
relikwii bł. Jana Pawła II po całym świecie jest okazją 
do przypomnienia Jego nauczania.
Trzydzieści pięć lat temu Ojciec Święty wypowie-
dział znamienne słowa: 
„Nie lękajcie się! Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi”. 
Jak są one aktualne i 
dzisiaj. Właśnie te słowa 
dla wielu z nas stały się 
początkiem nowego ży-
cia, spojrzenia na swoje 
powołanie, na przeży-
wane problemy i rado-
ści przez pryzmat wiary, 
przez pryzmat spotkania 
z Chrystusem. Te słowa 
wypowiedziane przez 
Jana Pawła II na początku 
pontyfikatu, są dziś tak 
bardzo obecne w nauczaniu Papieża Franciszka. 
Jego ciągłe wzywanie do tego, aby Kościół nie lękała 
się iść do ubogich, zagubionych, potrzebujących, 
cierpiących. To nawiązanie do wołania Papieża Po-
laka, aby otworzyć drzwi Chrystusowi.
Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu stanął 
wobec wielkich wyzwań. Długie lata jego posłu-

JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA 

WSPÓŁPRACA Z BOŻĄ OPATRZNOŚCIĄ 

Droga wiary

Kanonizacja błog. Jana Pawła II 
- Największego z Rodu Polaków - 27 kwietnia 2014
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Oprócz tysięcy wiernych, którzy w ubiegłych stuleciach poszli śladami Chrystusa, również dziś są tacy, którzy pracują, 
niekiedy w lęku i z samozaparciem, mając za jedyny cel wytrwanie w winnicy Pańskiej jako wierni zarządcy dóbr Kró-
lestwa Bożego. 
Semen christianorum to ci wszyscy, którzy również dzisiaj, ze względu na Boga, wśród swych rodaków starają się zro-
zumieć sens Ewangelii Chrystusa i Jego krzyża, podejmując wynikający z tego obowiązek pracy i modlitwy o przyjście 
Królestwa naszego Ojca do wszystkich dusz, a szczególnie do kraju, w którym Pan kazał im żyć. 
Ten obowiązek, to nieustanne, konsekwentne działanie wymaga cierpliwości i ufnej nadziei od tych, którzy wiedzą, że 
współpracuje z nimi Boża Opatrzność, sprawiająca, że ich wysiłki, a nawet cierpienia, przynoszą owoce. 
(Jan Paweł II, Rzym, 18 czerwca 1988 r.)

JAN PAWEŁ II - WYCHOWAWCA 

gi to czas to czas wielkich przemian społecznych. 
Ojciec Święty docierał ze swym orędziem do tych, 
którzy pozbawieni byli głosu, docierał na „peryferie” 
świata.
Zbliżająca się kanonizacja bł. Jana Pawła II powinna 
być przypomnieniem nam wszystkim, że jesteśmy 
powołani do świętości. To bardzo ważny element 
naszego przygotowania do uroczystości, którą 
przeżywać będziemy 27 kwietnia bieżącego roku. 
Ojciec Święty mocno podkreślał znaczenie święto-
ści w życiu Kościoła, tej zwykłej, codziennej świę-
tości. Dał temu wyraz poprzez liczne kanonizacje i 

beatyfikacje. To służyło 
wzrastającej świado-
mości ludu Bożego po-
wołanego do świętości 
poprzez uczestniczenie 
w życiu Kościoła, w du-
chu odpowiedzialności 
za przekazywanie wiary i 
świadectwo chrześcijań-
skiego życia. Jan Paweł 
II mawiał: rolą świętych 
jest nas zawstydzać i 
jednocześnie wlewać 
nadzieję w nasze serca. 
Nauczanie Jana Pawła II 
ma charakter epokowy i 

jest niezwykłym źródłem ubogacania i umacniania 
wiernych Kościoła. Jego pontyfikat, świadectwo i 
nauczanie zmieniły życie Kościoła i pokoleń chrześ-
cijan. Jest więc szansa na otrzymanie tytułu Doktora 
Kościoła dla świętego już Jana Pawła II.
Niech nasza modlitwa w tej sprawie nie pozostanie 
bez oddźwięku i odpowiedzi z Góry.       -Irena-

Kanonizacja błog. Jana Pawła II 
- Największego z Rodu Polaków - 27 kwietnia 2014

Wielkopostna modlitwa

Wludziach jest wiele niepokoju. Większość z 
nich tłumi go w sobie, próbując swoje myśli 

zaprzątnąć czymkolwiek. Ale niepokój pozosta-
je. Powodów jest wiele. Trudno byłoby wszystkie 
wyliczyć. Jednym z nich jest brak modlitwy. A to 
właśnie modlitwa jest obok postu i jałmużny jedną 
z podstawowych form wielkopostnej pokuty. No 
cóż. Żyjemy jednak w czasach, gdy już samo słowo 
„pokuta” wywołuje w człowieku dreszcz emocji 
- negatywnej emocji. Niestety, podobnie bywa z 
modlitwą. Wielu uważa, że modlitwa jest czasem 
straconym na bezsensowną paplaninę, z której 
nic nie wynika. I niepokój w tych ludziach trwa... 
Bo nawet najlepszy psycholog, terapeuta nie jest 
w stanie uzdrowić duszy człowieka, przemienić 
go wewnętrznie, wprowadzić w jego serce pokój.  
Tylko Bóg posiada taką moc. 

U progu Wielkiego Postu wyjdźmy zatem z na-
szym Mistrzem na pustynię, aby wraz z Nim i całym 
Kościołem się modlić. Ewangelie mówią nam, że 
Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię. Tam 
przez czterdzieści dni i nocy pościł. Tam też był 
kuszony przez diabla. I nas Duch Święty przyna-
gla, żeby w Wielkim Poście udać się za Mistrzem 
na taką pustynię i stawić czoło wszystkiemu, co 
nie jest Boże w naszym życiu. Najlepszą drogą 
na tę pustynię jest modlitwa. Stąd też mogą nią 
być dom, praca, sklep - wszak modlić można się 
w duszy nieustannie. Poświęcajmy więcej czasu 
Panu Jezusowi w naszym domowym zaciszu. Ale 
też pamiętajmy, że tworzymy wspólnotę, przede 
wszystkim tę Eucharystyczną, która zarazem jest 
szczytem modlitwy Kościoła. Starajmy się jak naj-
lepiej przeżywać wielkopostne Msze Święte.

Wielki Post przynosi nam także inne wspólno-
towe celebracje. W naszym parafialnym kościele 
będą się odbywały rekolekcje oraz nabożeństwa 
- Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali - tak charaktery-
styczne dla tego okresu liturgicznego. Poprzez tę 
wielkopostną modlitwę będziemy mogli przeżyć 
i jeszcze pełniej sobie uświadomić, jak dokonało 
się nasze i całego świata zbawienie.

Wybrała Pelagia
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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

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):
Palewicz Adam Marzena,Sejny, Emilii Plater 
Kamińscy Ryszard Teresa,Sejny, Wojska Polskiego 
Jakubowska Barbara,Sejny, Wojska Polskiego 
Maciejunas Sławomir Dorota,Sejny, Woj. Polskiego 
Czeszkiewicz  Marianna,Sejny, Wojska Polskiego 
Olejniczak Maria,Sejny, Piłsudskiego 
Żegarska  Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego 
Kiejza Jan Elżbieta,Sejny, Piłsudskiego 
Waboł  Helena,Sejny, Piłsudskiego 
Wołkanis Marian Krystyna,Sejny, Piłsudskiego 
Jakubowska Zofia,Sejny, Piłsudskiego 
Jedynasty/ Bocheńska Adam Monika,Piłsudskiego 
Kap  Janina,Sejny, Piłsudskiego 
Zdankiewicz  Halina,Sejny, Piłsudskiego 
Kujawska Wanda,Sejny, Piłsudskiego 
Klimasara Tekla,Sejny, Piłsudskiego 
Moroz  Helena Sojko Waleria,Sejny, Piłsudskiego 
Szkarnulis Jan,Sejny, Piłsudskiego 
Ogórkis Józef Danuta,Sejny, Piłsudskiego 
Borodziuk Bogusław Wioletta,Sejny, Piłsudskiego 
Warsiewicz Sławomir Izabela,Sejny, Piłsudskiego 
Sychowscy Zdzisław Teresa,Sejny, Piłsudskiego 
Jakubowicz Andrzej Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Pachuccy Kazimierz Jadwiga,Sejny, Piłsudskiego 
Przezwiccy Roman Danuta,Babańce 

Zapowiedzi przedślubne:

UCzesław Miszkiel, Sejny (l. 6�) zm. 19/02/2014
UPiotr Senda, Sejny (l. 86) zm. 21/02/2014
UJarosław Dębowski, Sejny (l. �9) zm. 22/02/2014
ULucyna Linkiewicz, Sejny (l. 67) zm. 24/02/2014
UStanisława Maciejewska, Daniłowce (l. 77) zm. 25/02/2014
UHonorata Wołągiewicz, Sejny (l. 98) zm. 27/02/2014
UMarianna Niewulis, Radziucie (l. 66) zm. 28/02/2014

Michał Mroczkowski, kawaler, Świackie, Parafia tut. i 
Aldona Pachutko, panna, Klejwy, Parafia tutejsza.

Jungiewicz Józef Alicja,Sumowo 
Norwa Andrzej Irmina,Sumowo 
Maślak Edmund Leokadia,Sumowo 
Czokajło Marian Janina,Sumowo 
Rapczyńska Helena,Sumowo 
Moroz Przemysław Marzena,Sumowo 
Sienkiewicz Witold Maria,Sumowo 
Rupińscy Stanisław Halina,Sumowo 
Przekopscy Dariusz Joanna,Sumowo 
Moroz Stanisław Halina,Sumowo 
Sidorowicz Leszek Teresa,Sumowo 
Benczyk Henryk Bożena,Sejny, Parkowa 
Zajkowscy Jerzy Irena,Sejny, Parkowa 
Maliszewscy Ryszard Janina,Sejny, Parkowa 
Melon Ryszard,Sejny, Parkowa 
Derdzikowska  Eugenia,Sejny, Parkowa 
Kotarska Zofia,Sejny, Parkowa 
Tawrel  Wanda,Sejny, Parkowa 
Koncewicz  Jadwiga Dorota,Sejny, Parkowa 
Misiukanis Stanisław Renata,Sejny, Parkowa 
Cieślukowska Zofia,Sejny, Parkowa 
Titarczuk Grzegorz Katarzyna,Sejny, Parkowa 
Czerobscy Czesław Stefania,Sejny, Parkowa 
Szczuko Bożena,Sejny, Parkowa 
Kamińscy Andrzej Halina,Sejny, Parkowa 
Turowska  Krystyna,Sejny, Parkowa 
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Ogłoszenia duszpasterskie

Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicz-
nego, jakim jest Wielki Post. Jest to czas pokuty i przemiany własnego życia. Zwłaszcza w pierwszej 

części tego okresu, tj. do piątej niedzieli Wielkiego Postu, jesteśmy zachęcani do tego, by szczególnie 
skupić się na nawróceniu, zmianie naszego postępowania. Każdy z nas ma jakieś dziedziny swojego 
życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków. Może to dotyczyć ilości 
spożywanych pokarmów, ale też wynoszenia się nad innych, łakomstwa w sferze duchowej, pragnienia 
bycia lepszym, doskonalszym itp. Być może mamy kłopot z opanowaniem gniewu lub też okazywa-
niem uczuć. Może trapi nas lenistwo, niechęć do wypełniania podjętych zobowiązań z jednoczesnym 
oddawaniem się pracom, które sprawiają nam przyjemność. Same w sobie mogą one być dobre i mogą 
być środkiem do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, tylko trzeba zobaczyć, czy nie podejmujemy 
ich w niewłaściwym czasie.

Dobrze by było również znaleźć czas na wartościową lekturę, pomagającą nam w pogłębieniu naszej 
wiary, na medytację słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego. Warto też czytać prasę katolicką. 

Można to robić w gronie rodzinnym, dzieląc się tym, co się w nas rodzi pod wpływem tej lektury. W 
ten sposób czas Wielkiego Postu stanie się nie tylko czasem przemiany naszego własnego życia, ale 
też zbliżania się do naszych bliskich, zacieśniania więzi rodzinnych.

Wokresie Wielkiego Postu zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych: Droga 
Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz. 16.00,  dla wszystkich o godz.17.00. Po wieczornej Mszy 

św. Droga Krzyżowa w języku litewskim. W niedzielę Gorzkie Żale o godz.17.00 z kazaniem pasyjnym, 
a więc rozważającym mękę Pańską i jej znaczenie dla naszego życia duchowego. Uczestniczących w 
niedzielnej Mszy św. wieczornej zachęcamy do uczestnictwa w Gorzkich Żalach i wysłuchaniu kazania 
pasyjnego, bowiem potem w czasie Eucharystii kazania już nie będzie.
Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami 
(stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, 
wyzbycie się przywiązania do grzechy nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmar-
łych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego 
miłującego Boga.

Druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapo-
minali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić 

do udziału w chwale Bożej.

Ta niedziela to dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie 
możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o 

zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują 
Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. Po Mszach 
św. przy kościele zbierane są do skarbon ofiary mające wspomóc misjonarzy.

Przygotowujemy się do jak najowocniejszego przeżycia świąt paschalnych. Pomocą będą rekolekcje 
wielkopostne, które przeżywać będziemy w czwartym tygodniu Wielkiego Postu, a więc od �0 marca 

do 2 kwietnia. Poprowadzi je ks. Aleksander Suchocki, proboszcz z Drozdowa koło Łomży. Przygotujmy 
się też do dobrej i prowadzącej do nawrócenia spowiedzi świętej.

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Opiekuna Pana Jezusa i Patrona 
Kościoła Świętego obchodzić będziemy w środę, 19 marca. W tym dniu będziemy się szczególnie 

modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania 
powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych 
ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego 
imię. Msze św. o godz. 6.�0, 8.00, 10.00, 17.�0. 

Dzieci klas drugich i ich rodziców zapraszamy na wspólną Eucharystię w niedzielę, 2� marca o godz. 
15.00. Dzieciom poświęcimy książeczki do nabożeństwa.

Kancelaria parafialna mieści się w odnowionym Domu Parafialnym i czynna jest w każdy wtorek, 
piątek i sobotę w godzinach od 9.00 do 10.�0 i od 15.�0 do 17.00.

Serdeczne Bóg zapłać za wspieranie przez naszych Parafian prac remontowych prowadzonych w 
Domu Parafialnym. Trwają one w górnej kondygnacji budynku. Spłacamy też zaciągnięte wcześniej 

pożyczki, dzięki którym mogliśmy dotychczasowe prace doprowadzić do etapu, na którym jesteśmy, 
ale jeszcze wiele pracy czeka do całkowitego zakończenia remontu. Taca z niedzieli ostatniej lutego na 
cele remontowe wyniosła �917 zł. Bóg zapłać tym, którzy złożyli swój dar materialny.
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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 
 +Stefania +Antoni Milewscy
1�:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Anna +Wincenty Krupińscy
PONIEDZIAŁEK, 10 marca 2014
06:�0 +Jarosław Dębowski
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Rafał Rupiński
08:00 +Anastazja Staniewicz
17:�0 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
17:�0 +Maria +Antoni Rakowscy i ich rodzice
WTOREK, 11 marca 2014 
06:�0 +Leokadia Dobuszyńska (8mc)
08:00 +Czesława Szyłak (20 rocz.) +Wacław (16 rocz.)
08:00 +Anna +Albin +Mieczysław z rodz. Chmielewskich
08:00 +Melania Zieniel (2 rocz.) +Tomasz (7 rocz.)
17:�0 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:�0 +Wincenty +Lucyna Stankiewicz
17:�0 +Henryk +Andrzej  i z rodz. Skorupskich i Markowskich
ŚRODA, 12 marca 2014
06:�0 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Grzegorz Matusiewicz
08:00 +Danuta Sienkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 +Stanisława +Danuta +Adam Dec
17:�0 +Zofia Plewińska (11mc) +Stefan
17:�0 +Józef Grzybowski (18 rocz.)
CZWARTEK, 13 marca 2014
06:�0 +Piotr +Maria Janiszewscy +Maria Siemaszko 

+Stanisław Wojciechowski
08:00 +Krystyna i z rodz. Rutkowskich 
 +Natalia i z rodz. Myszczyńskich
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Zenon Gober (6 rocz.)
08:�0 LT +Antanas +Diana
17:�0 +Ryszard Maksimowicz
17:�0 +Marian Szlegier (20 rocz.)
17:�0 +Gawrela +Irena +Czesława +Jadwiga 
 z rodz. Skupskich
PIĄTEK, 14 marca 2014
06:�0 +Antoni +Marian Malinowscy
08:00 +Konrad Motuk (�mc)
08:00 +Irena Kozłowska (2 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Rafała 

Bąkiewicza w 18 rocz. urodz. i dla rodziny
17:�0 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:�0 +Celina +Romuald +Waldemar Majewscy
SOBOTA, 15 marca 2014
06:�0 +Jarosław Dębowski
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Wacław Jastrzębski i rodzice

Intencje mszalne 09-23.03.2014
08:00 +Wincenty +Halina +Feliks +Józefa Jastrzębscy
08:�0 LT +Anele
17:�0 +Franciszek Miszkiel 
17:�0 +Zofia Malinowska (14 rocz.) 
17:�0 +Henryk Żukowski (2 rocz.)
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU, 16 marca 2014
07:00 +Jadwiga +Franciszek Rybczyńscy i zm. z rodziny
08:�0 +Zofia +Eugeniusz Raudonowicz i zm. z rodziny
10:00 +Regina Andrejczyk (2 rocz.)
11:�0 Intencja Nieustającego Różańca:  O błog. Boże dla 
 Ks. Proboszcza z okazji imienin
1�:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo:  Za parafian
17:�0 +Andrzej Palewicz (18 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 17 marca 2014
06:�0 +Marian Radzewicz (4 rocz.)
08:00 +Ks. Henryk Kwaterski (11 rocz.) 
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Justyna +Sebastian +Kinga (2mc) Michalkiewicz
17:�0 +Zenon Koneszko (�mc)
17:�0 +Józef +Weronika +Maria +Agata +Romuald 

Buchowscy
WTOREK, 18 marca 2014 
06:�0 +Józef +Aleksandra +Wacław +Józefa
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Danuty 
 w 50 rocz. urodz. i dla rodziny Głembockich
08:00 +Józef Jodango
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:�0 +Jerzy Radzewicz (1 rocz.)
17:�0 +Janina Wichert (10 rocz.)
17:�0 +Henryka Kalinowska i z rodz. Panczenko
ŚRODA, 19 marca 2014  Uroczystość św. Józefa
06:�0 +Jerzy +Józef Janczulewicz
08:00 +Anna +Józef Tomkiewicz i rodzice
08:00 +Józef Matusiewicz
10:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Józefa
17:�0 +Józef +Józef Makarewicz +Józef Ambrosiewicz
17:�0 +Józef Ziniewicz +Marianna +Józef 
17:�0 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
CZWARTEK, 20 marca 2014
06:�0 +Józef Gibas
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard +Leokadia Ołów
08:00 +Wacław +Aleksandra i ich rodzice +Józef Ogórkis
17:�0 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Janiny 
 Dziemitko w 75 rocz. urodz. i dla rodziny
17:�0 +Sabina Miszkiel (11mc) +Marian
17:�0 +Józef Moroz
PIĄTEK, 21 marca 2014
06:�0 +Jarosław Dębowski
08:00 +Aleksander (9 rocz.) z rodz. Milewskich 
 i Fiedorowiczów
08:00 +Józef +Anna +Józef Popiel
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:�0 +Janusz Jagłowski (4mc)
17:�0 +Romuald Bartnik (� rocz.)
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Bł. Marianna Biernacka

17:�0 +Henryk +Helena Żynda
SOBOTA, 22 marca 2014 
06:�0 +Jan (14 rocz.) z rodz. Maksimowiczów i Wirbałów
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Waldemara Pieczulisa 
 i dla Małgorzaty w dniu urodzin
08:00 O łaskę wiary dla Renaty i Jakuba
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:�0 LT +Antanas
17:�0 +Czesław Miszkiel (miesiąc od pogrzebu) 
17:�0 +Józef Fidrych +Józef Ambrosiewicz
17:�0 +Zofia Luto (11 rocz.) i zm. z rodziny

NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU, 23 marca 2014
07:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Danuty i Wita 
 Ogórkisów w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
08:�0 +Stefania Iwaszewska (1 rocz.)
10:00 +Anna +Eugeniusz Michalscy
11:�0 Za parafian
1�:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: +Leokadia Łebkowska +Grażyna Strokosz
17:�0 +Jan Sidor (14 rocz.) +Władysława +Stefan Pietranis

Parafię Rzymsko - Katolicką w Lip-
sku założył Król Stefan Batory w 
1582 r. Z fundacji Króla wybudo-
wano w mieście drewniany kościół. 
Dwukrotnie pożar zniszczył Lipskie 
Kościoły. Po pożarze pobudowano 
kaplicę. W1875 r. Car Aleksander II 
wydał rozkaz zamknięcia Kościoła 
i zlikwidowania parafii. Przez �0 lat 
mieszkańcy Lipska i okolic korzystali 
z posługi duszpasterskiej w parafii 
Krasnybór. W 1906r. pozwolono na 
wznowienie parafii i budowę koś-
cioła, który konsekrowano w 1914r., 
a główną patronką obrano – Matkę 
Boską Anielską. W lipskim sanktua-
rium czczony jest wizerunek Matki 
Bożej z Dzieciątkiem szerzej znany 
jako Matka Boża Bazylianka (XVw.), 
który został koronowany koronami 
papieskimi 2 sierpnia 2001 r.  
Z parafii lipskiej pochodzą dwie świę-
te kobiety: bł. Marianna Biernacka, 
która dobrowolnie poszła na śmierć 
1� lipca 194� r. ratując życie swojej 
synowej spodziewającej się dziecka 
oraz bł. Julia Sergia Rapiej, jedna z 
jedenastu Sióstr Nazaretanek z No-
wogródka zamordowanych przez 
Niemców 4 sierpnia 194� r.

Bł. Julia Sergia Rapiej
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I rocznica wyboru Papieża Franciszka

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

13 marca 2013 roku kardynałowie zebrani na kon-
klawe wybrali nastepcę św. Piotra na Stolicy Apostol-
skiej kardynała Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa  
Buenos Aires i prymasa Argentyny.

Herb papieża Franciszka  

Kapłani dekanatu sejneńskiego 13 marca 2013 r. 
w oczekiwaniu na wybór nowego papieża.


