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Droga, na którą wprowadza nas
PARAFIALNY
ODDZIAŁ
AKCJI
KATOLICKIEJ
SEJNY

Wielki Post

prowadzi przede wszystkim przez
modlitwę. Chrześcijańskie wspólnoty
winny stawać się w ciągu tych tygodni
prawdziwymi „szkołami modlitwy”.
Jan Paweł II

Nawracajcie się
– postanowienie poprawy
Bardzo ważnym elementem procesu nawrócenia jest mocne postanowienie poprawy.
Oznacza ono nie tylko unikanie grzechu, ale
też okazji i przywiązania do grzechu. Oznacza
podjęcie zdecydowanego wysiłku w kierunku zmiany życia. Warto naśladować w tym św.
Pawła, który mówi: Zapominając o tym, co za
mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie,
do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie
Jezusie. Nie powracajmy więc do tego, co
było złe, nie przygnębiajmy się przeszłością,
nie pozwalajmy, by Szatan paraliżował nas
smutkiem, a może nawet rozpaczą. To jest
bardzo ważne, by nie wracać do przeszłości
w sensie przygnębiającym, czy przytłaczającym! Ważnie przeżyty sakrament pokuty
definitywnie zamyka przeszłość. Teraz należy wpatrywać się w Chrystusa, zaufać, że
grzeszna przeszłość już nie istnieje. Chrystus
spalił grzechy ogniem miłości - ogniem Ducha Świętego.
Mogłoby się wydawać, że nigdy już nie
zgrzeszymy, ale niestety na pewno jeszcze
nieraz będziemy się potykali, a może i upadniemy. Pan Jezus wie o tym, ale cieszy się, że
mamy wolę poprawy, że chcemy, że się stara-

my, że wytrwale próbujemy i nie liczymy tylko
na własne siły. Poprawa w oparciu o własne
siły jest niemożliwa, dlatego trzeba prosić
Pana o łaskę i z nią współdziałać. Jezus daje
nam broń do walki z własną słabością: modlitwę, umartwienie ciała, dobre czyny, a przede
wszystkim sakramenty święte - chrzest, który
odnawiamy, Eucharystię, sakrament pokuty
do którego często przystępujemy.
Już kolejna Niedziela Wielkiego Postu, warto
zastanowić się, jak wygląda nasze postanawianie poprawy. Czy wyraża się ono w radykalnym odwróceniu się od bałwochwalczych
wartości, od dawnych grzechów, od bożków
już raz porzuconych, z których największym
jest egoizm? Jak wygląda nasze przygotowanie do sakramentu pokuty? Czy nie popadliśmy w rutynę? Jak wypełniamy postanowienie poprawy po spowiedzi świętej? Czy
nie uważamy, że wraz z odejściem od konfesjonału wszelkie wysiłki w kierunku nawrócenia już możemy zakończyć? Dobrze byłoby
świadomie przedłużyć działanie tego znaku
sakramentalnego i w kolejne dni powracać
do poczynionych postanowień, przynosząc
Panu owoce naszych wysiłków w codziennym
rachunku sumienia.
W Ewangelii wg św. Jana Chrystus mówi: Ja
ciebie nie potępiam, - Idź, a od tej chwili już
nie grzesz. Nie grzeszyć więcej, to znaczy wciąż przychodzić do Jezusa, aby zaczynać od
nowa z większym zapałem i ufnością; wciąż
z pokorą wołać do Niego: Jezu, ufam Tobie,
pomóż mi zachować serce czyste!
Wybrał Eugeniusz

Światło na drogę
Jezus „dziwił się ich niedowiarstwu”. Jak można widzieć znaki i wątpić? Można.
Ale po co? Mk 6,1-6
Wzywanie do zmiany życia jest podstawowym zadaniem ewangelizatorów.
Pokonasz strach przed odrzuceniem i staniesz się jednym z nich? Mk 6,7-13
Herod bał się utraty dobrej opinii, imienia, dóbr materialnych, poklasku...
zupełnie jak wielu z nas. Zabił prawdę. Co zyskał? Jak skończył? Mk 6,14-29
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MOC SŁOWA
Niedziela III Wielkiego Postu - 23 marca 2014
J 4,5-42

J

ezus przybył do miasteczka samarytańskiego,
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał
synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba.
Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było
to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj
Mi pić». Jego uczniowie bowiem udali się przedtem
do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do
Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz
mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi
bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami.
Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi
się napić”, prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody
żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie
masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc
weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca
naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił
i on sam, i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi
na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę,
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą
Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda,
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego
kobieta: «Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie
przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem.
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a
wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie
należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz
Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca.
Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów.
Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy
to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu
w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć
Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele
Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».
Rzekła do Niego Kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem
Nim Ja, który z tobą mówię».
Refleksja niedzielna:

P

rzedziwna rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką
zaskakująco zmienia swój przedmiot: od prośby o
kubek wody, przez nieudane życie osobiste kobiety, aż po
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kwestię wiary i osobę Mesjasza. Początkowa dwuznaczność (kobieta myśli o zwykłej wodzie źródlanej, podczas
gdy dla jej Rozmówcy woda symbolizuje działanie Ducha
Świętego) jest czymś więcej niż sztuczną konstrukcją
czy igraniem z naiwnością. Jezus cierpliwie pomaga
nieszczęśliwej kobiecie coraz głębiej przyjrzeć się sobie.
Początkowa prośba jest pretekstem do postawienia pytania o pragnienie najgłębsze, pragnienie miłości - to
zaś, jak się okazuje, w sposób nieunikniony prowadzi
do kwestii wiary, która przecież nie polega na pełnieniu
określonych obrzędów, ale na dyspozycji serca.
A zatem cała ta rozmowa doprowadziła do pewnej sytuacji kryzysowej, obnażenia smutku i samotności, jakie
były udziałem kobiety. Poszukiwanie miłości w ramionach kolejnych mężczyzn wydawało się naturalną drogą
do ukojenia wewnętrznego bólu, ale przynosiło kolejne
rozczarowania i zranienia. Dostrzegając prawdę o sobie, Samarytanka staje się zdolna do przyjęcia Prawdy
najważniejszej. Teraz tęsknota za Mesjaszem nie jest już
odległą dziedziną, nijak się mającą do życiowych problemów, ale kwestią zasadniczą. Pusty dzban zostawiony
przy studni świadczy o otrzymanej wierze; woda żywa
została odnaleziona, pragnienie miłości zaspokojone u
źródła. Pisał papież Franciszek: „Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i
niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę
i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie
zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość (...). Nic
nie może być większe od Jego życia, które pozwala nam
iść naprzód” („Evangelii gaudium”, 3).
Niedziela IV Wielkiego Postu – 30 marca 2014
J 9,1-41

J

ezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego,
i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloe»
– co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył
się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem
widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest
ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to
jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego
podobny». On zaś mówił: «To ja jestem».
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego,
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy,
był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki
sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi
(cd - na stronie 4)



błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy
więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten
nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni
powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny
może czynić takie znaki?» I powstało wśród nich
rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz w związku z tym,
że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To jest prorok».
Na to dali mu taką odpowiedź: «Cały urodziłeś się
w grzechach, a śmiesz nas pouczać?» I precz go
wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i
spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w
Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to
jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego
Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi
do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i
oddał Mu pokłon.
Refleksja niedzielna:

C

hoć dzisiejszy fragment Ewangelii opisuje cud przywrócenia wzroku, nie mamy wątpliwości, że chodzi
o coś więcej niż fizyczne uzdrowienie i przejaw Bożej
troski o ludzkie życie - symbolika związana z rzeczywistością wiary i chrztu jest dobrze widoczna. Komentarze
biblijne zwracają uwagę na trzy etapy poznania Chry-

stusa przez niewidomego. Najpierw mówi o Nim: człowiek zwany Jezusem; następnie, po odzyskaniu wzroku,
mówi: to prorok; aż wreszcie wyznaje wiarę i oddaje Mu
pokłon. Od spotkania i dania posłuchu Jego słowom
przechodzi do wiary. Wyzwolenie ze ślepoty stało się
tłem głębszego uzdrowienia z ciemności niewiary dzięki
doświadczeniu Bożej miłości. „Przemienieni przez tę
miłość - pisze papież Franciszek w encyklice «Lumen
fidei» - otrzymujemy nowe oczy, doświadczamy, że
jest w niej zawarta wielka obietnica pełni i kierujemy
spojrzenie w przyszłość. Wiara, którą przyjmujemy od
Boga jako dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na
drodze, wskazujące kierunek naszej wędrówki w czasie”
(„Lumen fidei”, :4). Nawet gdy „przechodzimy przez
ciemną dolinę” (por. Ps 23,4), nie ulegamy lękowi, wierząc, że przeprowadzi nas przez nią zwycięski Pasterz..
Zmienia się także i poszerza nasze spojrzenie na świat
i drugiego człowieka. „Chrześcijanin może mieć oczy
Jezusa, Jego uczucia, Jego synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego Miłości, którą jest Duch.
I w tej Miłości zyskuje się w pewien sposób spojrzenie
właściwe Jezusowi” („Lumen fidei”, 21). Mocą Ducha
człowiek wierzący jest w stanie patrzeć tak, jak widzi
Bóg, przekraczając to, co powierzchowne, przejmując
niejako Boże spojrzenie, pełne miłości i współczucia,
jakie sam wcześniej poczuł na sobie.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 5
SŁOWA BIBLII CECHUJE RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW
LITERACKICH

W siedemdziesięciu trzech Księgach Biblii rozpoznajemy style literackie bardzo
zróżnicowane. Inaczej pisana jest historia
pierwotna (pierwsze jedenaście rozdziałów
Księgi Rodzaju). Inaczej pisane są historie
religijne, które wszystko odnoszą wprost
do Boga (np. Księgi Kronik). Inaczej pełne ozdobników epopeje religijno-narodowe
(jak teksty Ksiąg Wyjścia, Jozuego). Inaczej
pisane są powieści historyczne, których tło
jest historyczne, a ich szczegóły są wykwitem artystycznej fantazji autorów (jak
Księga Estery). Inny rodzaj literacki reprezentują historie dydaktyczne (jak Księga
Hioba).
Wreszcie całkiem odbiegają od wspomnianych gatunków literackich biblijne teksty
apokaliptyczne (np. u Ezechiela, w Ewangeliach synoptycznych i w Apokalipsie).
Podczas lektury uwzględniamy gatunek literacki słów naszej Biblii zupełnie tak samo,
jak uwzględniamy gatunek literacki każdego
innego tekstu pisanego przez ludzi. Pomaga
to odkryć rzeczywistą prawdę słów Biblii
– to, o czym chce nas pouczyć Bóg.

SŁOWA BIBLII UCZĄ PRAWDY,
JAKĄ CZŁOWIEK WINIEN POZNAĆ DLA SWEGO ZBAWIENIA

Istnieje absolutna zgodność słów Biblii z zamiarem jej głównego Autora i Redaktora Naczelnego, jakim jest Duch Święty. Słowa Biblii prowadzą nas do pełni człowieczeństwa,
a ostatecznie – do pełni zbawieniaWarto w
tym momencie zauważyć, że także i ludzie
piszący święte Księgi jako ich autorzy nie
mieli najmniejszego zamiaru nauczania fizyki, astronomii, czy nawet historii w dzisiejszym rozumieniu tego określenia. Cel, jaki
im przyświecał, był inny: ukazać Boży plan
zbawienia oraz wymagania, jakie Bóg ma w
stosunku do nas, jeśli chcemy uczestniczyć
w Jego przedsięwzięciu. Znakomicie tę właś-
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nie prawdę wyraził święty Augustyn:”Słowa
Biblii uczą nie jak Ziemia chodzi, lecz jak
się z Ziemi do Nieba dochodzi”.
W podobnie lapidarnej formie św. Augustyn
przekazywał nam zasadę dotyczącą harmonii wszystkich słów Biblii, zwaną
zasadą latet-patet: Nowy Testament kryje się w Starym, Stary Testament odsłania się w Nowym.
I tak np. zasłona uniemożliwiająca dopatrzenie się właściwego sensu tekstów Starego Testamentu odsłania się w Chrystusie. Aż
po dzień dzisiejszy – pisze św. Paweł – gdy
Żydzi czytają Mojżesza, zasłona spoczywa
na ich sercach. A kiedy zwracają się do Pana,
zasłona opada (2 Kor 3,13-16). Nowy Testament umożliwia poprawne odczytywanie
Starego Testamentu.

SŁOWA KSIĄG STAREGO TESTAMENTU WYMAGAJĄ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ TRANSPOZYCJI

Pan Jezus mówił: Badacie Pisma. To one
właśnie dają świadectwo o Mnie (J 5,39).
Co bym wiedział o Jezusie Chrystusie, gdyby
nie wielkie zaplecze Starego Testamentu?
Czytałbym o moim Panu i Bogu (J 20,28)
jedynie relacje autorów Nowego Testamentu, nie znając początku cudownej historii
mojego zbawienia, nie zauważając ciągłości
Jego oddziaływania w naszej historii. Jednak podczas każdego odczytywania Ksiąg
Starego Testamentu trzeba mi zachowywać
nieustanną czujność. Ich nauka – i przekazywane w nich informacje – wymagają
ode mnie chrześcijańskiego uduchowienia
i transpozycji, czyli przerzucenia na poziom
życia ucznia Jezusa. Podam Ci jeden tylko
przykład. Czytam w Psalmie 101: Każdego
dnia będę tępił grzeszników tej ziemi, wypędzę z miasta Pańskiego wszelkich złoczyńców. A modlę się: Każdego dnia wspomagaj

uBoga droga

mnie, Boże, bo ja – proch mizerny tej ziemi - z
moimi skłonnościami do grzechu nie daję sobie
rady. Ty racz je wytępić! Wypędź z mojej duszy
wszelkie zło, miłosierny Panie!
o. Ludwik Mycielski OSB



Serce otwarte

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

Kanonizacja bło
- Największego z Rodu Pol

P

Zwiastowanie Pańskie
- nie bój się
„Nie bój się”. Oto istotny element powołania:
ponieważ człowiek boi się. Boi się nie tylko, że
będzie powołany do kapłaństwa, lecz boi się także, że będzie powołany do życia, do jego zadań,
do zawodu, do małżeństwa. Boi się. Ta obawa
ujawnia także poczucie odpowiedzialności, lecz
nie odpowiedzialności dojrzałej.
Trzeba przyjąć wezwanie, trzeba posłuchać,
trzeba przyjąć, trzeba ocenić własne siły i trzeba
odpowiedzieć: Tak, tak. Nie bój się, nie bój się, ponieważ znalazłeś łaskę, nie bój się życia, nie bój się
macierzyństwa, nie bój się twojego małżeństwa,
nie bój się twojego kapłaństwa, ponieważ znalazłeś łaskę. Ta pewność, ta świadomość pomaga
nam, jak pomogła Maryi.
Oto: „Ziemia i raj oczekują twojego <tak>, o
Najczystsza Dziewico”. Są to słowa świętego
Bernarda, słynne słowa, bardzo piękne. Oczekuje twojego tak, Maryjo. Oczekuje twojego tak,
mamo, która masz rodzić; oczekuje twojego tak,
mężczyzno, który masz podjąć odpowiedzialność osobistą, rodzinną, społeczną...
Oto odpowiedź Maryi; oto odpowiedź mamy;
oto odpowiedź młodzieńca: „tak”, które wystarcza na całe życie.

Myśli błog. Jana Pawła
Człowiek, istota szukająca prawdy, jest więc
także tym, którego życie opiera się na wierze.
Wierząc, człowiek zawierza wiedzy zdobytej
przez innych. (14.09.1998)
Człowiek ze swej natury szuka prawdy. [...] Jego
poszukiwanie zmierza ku głębszej prawdzie,
która może mu ukazać sens życia; poszukiwanie to zatem może osiągnąć cel jedynie w
absolucie. Dzięki przyrodzonej zdolności myślenia człowiek może znaleźć i rozpoznać taką
prawdę. (14.09.1998)
wybrał E. Klimaniec



apież Jan Paweł II udzielał trafnych i wnikliwych
odpowiedzi na problemy dzisiejszego świata
– odpowiedzi, które nie zmieniły się od czasów, gdy
nasi pierwsi rodzice, ulegając pysze i egoizmowi, dali
się wciągnąć w grzech.
Po pierwsze, uczył nas, że jesteśmy wolni, ale mamy
korzystać z tej wolności w sposób, który nie niszczy
naszej godności dzieci Bożych. Po drugie, uczył nas
żyć miłością – nie miłością sentymentalną, ale odpowiedzialną, opartą na prawdzie. Po trzecie, uczył nas
wierzyć całym sercem i pokładać
nadzieję w Bogu, który objawiła
nam się w Chrystusie. Nie jest to
jedynie piękna teoria, nad którą
możemy medytować w wolnym
czasie, ale kwintesencja tego, co
to znaczy być człowiekiem i dzieckiem Bożym. Rozważmy więc
każdy z tych punktów. Wolność
dokonywania wyborów należy do
istoty naszego człowieczeństwa.
Nikt nie może nam jej odebrać.
Bez wolności miłość jest niemożliwa. A miłość Boga, drugiego
człowieka i siebie samego jest
najpełniejszym wyrazem ludzkiej
godności.
W swojej książce „Miłość i odpowiedzialność”Jan Paweł II wykazywał, że jesteśmy odpowiedzialni
za szukanie prawdy o świecie, a następnie odpowiedzialni za nią w miłości. Za bardzo istotne chwile
naszego życia uważał te, w których stajemy przed
ważnymi decyzjami. Według Jana Pawła II chrześcijaństwo nie jest dla widzów, lecz dla tych którzy
odważnie żyją na co dzień wyznawaną wiarą.
Jan Paweł II uważał, że uczciwy, myślący racjonalnie człowiek, jest w stanie przybliżyć się do prawd
Bożych za pomocą rozumu. To właśnie do rozumu
i dobrej woli odwoływał się w swoich encyklikach

Co to jest Świętość ?

SPOTKANIE NIESKOŃCZONEJ MOCY BOGA l OGRANIC

Święci i błogosławieni są przede wszystkim ludźmi modlit
zawsze na ich ustach; wołają, a Pan ich wysłuchuje i uwalnia
nie ustaje i nie odstępuje, aż Najwyższy ujmie się za nimi (po
U ludzi wielkiego ducha moc modlitwy łączy się zawsze z g
Wiara, a nie zadufanie dodaje uczniom Chrystusa odwagi i u
odłożył wieniec sprawiedliwości dla tych, którzy „umiłowali
(Rzym, 25 października 1998 r.)
SIEWCA

e i słuchające

og. Jana Pawła II
laków - 27 kwietnia 2014

„Veritas splendor”oraz„Fides et ratio”. Pisał, że rozum
jest bardzo ważny, gdyż ślepe posłuszeństwo nie
dodaje chwały Bogu. Wiara potrzebuje rozumowego
uzasadnienia. Sam rozum, bez osobistego spotkania
z Bogiem, nie wystarczy. Dlatego papież wezwał Kościół do Nowej Ewangelizacji. Tym samym Jan Paweł
II uznał, że każdy człowiek jest w stanie wywrzeć
pozytywny, osobisty i znaczący wpływ na innych.
Chciał, abyśmy w inteligentny sposób mówili o naszej
wierze, ale także świadczyli o niej naszym życiem.
Jan Paweł II czynił to najpierw
sam, przemawiając do ludzi w
ponad stu krajach świata. W odprawianych przez niego Mszach
św. uczestniczyło często ponad
milion osób. A patrząc na niego,
ludzie ci widzieli człowieka żywej,
osobistej, dobrze przemyślanej
wiary. Innymi słowy widzieli świętego. Głosząc w swoich
homiliach, listach i encyklikach
przesłanie o wolności, godności
i odpowiedzialności, papież Jan
Paweł II wyniósł także do świętości setki ludzi, będących żywymi przykładami tego, co głosił.
Poprzez racjonalne argumenty
oraz przykłady heroicznej wiary,
ukazywał wielkość osoby ludzkiej, która jest wolna, odpowiedzialna, miłosierna, odważna i – podobnie jak on
sam – żyjąca bez lęku.
Nietrudno zrozumieć, dlaczego miliony ludzi z całego
świata zdecydowało się stać w kolejce niezliczone
godziny po to, by po raz ostatni przejść obok tego
wyjątkowego człowieka. Ja sama uważam Jana Pawła II za swojego najlepszego wychowawcę. Nauczył
mnie, co to znaczy być prawdziwym człowiekiem
– żyć w wolności i godności osoby stworzonej na
podobieństwo Boga. -Irena-

CZONOŚCI CZŁOWIEKA

Uwierzyć w Ewangelię

REKOLEKCJE

Otwórzmysię
na ten czas.
Pozwólmy przemówić Bogu. Za pośrednictwem
księdza rekolekcjonisty niech Ewangelia na nowo
rozpali nasze serca. I jeszcze jedno: zaprośmy tych,
którzy stoją już prawie poza Kościołem.Głód dobrego słowa w nas widać. Na rekolekcje najczęściej
przychodzimy dość licznie, niemal tak jak co niedzielę na Eucharystię. Czego tam szukamy? Wielu
z nas ma dosyć szarej rzeczywistości bez nadziei,
potrzebuje wsparcia, nowego zapału... Ale czy
wszyscy szukamy autentycznego nawrócenia? Ilu
z nas odwróci się od swych grzesznych myśli, słów,
uczynków i wybierze Ewangelię, Kazanie na Górze?
Tego nie wiemy. Dlatego w parafiach zawsze się
modlimy o dobre rekolekcje dla wszystkich. Ale
jedno jest pewne: jeśli mamy w domu kogoś, kto
rzadko lub wcale nie chodzi do kościoła, to jest najlepszy moment, aby go tam zaprosić. Ale zaprosić
- nie zmuszać. Rekolekcje to wielka łaska m. in. dla
tych, co żyją już tak, jakby byli poza Kościołem.
A ci z nas, którzy są gorliwi w wierze, czy potrzebują
także tego czasu? Oczywiście, że tak. Dla wiary
nie ma bowiem nic gorszego niż stagnacja. To, co
mówi ksiądz rekolekcjonista, na pewno uwrażliwi
nas na te wymiary wiary, których wcześniej nie
dostrzegaliśmy lub widzieliśmy je zbyt mgliście.
Z pewnością także nabierzemy wiele nowych sił
do podejmowania wyrzeczeń, modlitwy, praktykowania miłosierdzia. Bo w gruncie rzeczy, choć
przemawia do nas człowiek - ksiądz, to tak naprawdę w naszym sercu mówi sam Bóg.
I na tym polega niezwykłość tego rekolekcyjnego
czasu. Wracamy do domu bardziej ewangeliczni, z
Dobrą Nowiną na ustach i w sercu. Możemy odbyć
dobrą spowiedź, przeprosić tych, przeciw którym
zgrzeszyliśmy i przebaczyć tym, którzy zawinili
wobec nas już 77 razy.
Rekolekcje wlewają Ewangelię w nasze serca. Jeszcze jedna ważna rzecz. Warto na rekolekcyjne dni
tak zaplanować sobie inne zajęcia, pracę, aby mieć
więcej czasu na refleksję i modlitwę. Trzeba też
starać się, aby te dni nie tylko były świętem parafii,
ale też szczególnymi dniami w naszych rodzinach.
Rozmawiajmy o naukach rekolekcyjnych z dziećmi, z współmałżonkiem, przyjaciółmi... Starajmy się
jak najlepiej wykorzystać ten czas Bożej łaski.
			
Jacek Górski

twy; błogosławią Boga w każdym czasie, Jego chwała jest
a od wszystkich przeciwności. Ich błaganie przenika obłoki,
or. Syr 35,16-18).
głębokim poczuciem własnej ograniczoności i niegodności.
umacnia ich wierność. Wiedzą oni, jak apostoł Paweł, że Bóg
i pojawienie się Jego” (2 Tm 4, 8).
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Bazylika Mniejsza

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach
Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.: 87 5162141
Konto bankowe: BS Sejny 20 93540007 0000 0000 0635 0003
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
09/03/2014 Emil Gylys

Zapowiedzi przedślubne:
Tomasz Niemkiewicz, kawaler, Giby, Parafia św. Anny i
Iwona Stryczek, panna, Sejny, Parafia tutejsza.

Odeszli do wieczności:
UHenryk Draugialis, Zaleskie (l. 76) zm. 04/03/2014
UJadwiga Wereszczyńska, Sejny (l. 76) zm. 05/03/2014
UStefan Czarniecki, Sejny (l. 85) zm. 08/03/2014
UJan Jakczyński, Żegary (l. 75) zm. 10/03/2014
UCzesława Jasionowska, Sejny (l. 80) zm. 11/03/2014

Ofiarodawcy na remont
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):
Wołyniec Tadeusz Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Niczyporuk Daniel Dorota,Sejny, Wojska Polskiego
Zdancewicz Wojciech Marta,Sejny, Woj. Polskiego
Kozłowscy Sławomir Renata,Sejny, Woj. Polskiego
Czokajło Jan Wioletta,Sejny, Wojska Polskiego
Hołbowicz Wiesława,Sejny, Wojska Polskiego
Rutkowscy Czesław Halina,Sejny, Łąkowa
Walento Krzysztof Marzena,Sejny, Woj. Polskiego
Zubrzyńscy Marek Katarzyna,Sejny, Woj. Polskiego
Skupska Katarzyna,Sejny, Wojska Polskiego
Augustynowicz Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Sawiccy Fabian Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Turowscy Tomasz Agnieszka,Sejny, Woj. Polskiego
Chraboł Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Wiensławska Magdalena,Sejny, Wojska Polskiego
Podolewscy Edward Halina,Sejny, Woj. Polskiego
Misiewicz Bernard Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Gaber Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Bielska Krystyna,Sejny, Strażacka
Wieczorek Jan Halina,Sejny, Konarskiego
Pokutko Eugeniusz Teresa,Sejny, Konarskiego
Markiewicz Helena,Sejny, Konarskiego
Kondracka Helena,Sejny, Konarskiego



Wowak Emilia,Sejny, Konarskiego
Cieślukowski Adam,Sejny, Konarskiego
Karwowska Irena,Sejny, Konarskiego
Lewandowscy Jerzy Zofia,Sejny, Konarskiego
Soroka Józef Ewa,Klejwy
Kuklewicz Witold Anna,Klejwy
Ziniewicz Regina,Posejanka
Andrejczyk Stanisław Janina,Posejanka
Andrejczyk Helena,Posejanka
Bizio Leszek Ewa,Posejanka
Bizio Krzysztof Anna,Posejanka
Czeszkiewicz Halina,Posejanka
Miszkiel Mirosław Marta,Posejanka
Sapiega Marek,Posejanka
Hołubowicz,Posejanka
Hołubowicz,Posejanka
Polimscy,Posejanka
Świniarski/ Wróblewska Romuald Ewa,Posejanka
Niewiadomscy Czesław Lidia,Posejanka
Szyryńscy Andrzej Krystyna,Gryszkańce
Cieślukowscy Ryszard Irena,Gryszkańce
Jarzębowicz Mieczysław Marianna,Gryszkańce
Misiukanis Romuald Biruta,Gryszkańce
Sapiega Stanisław Krystyna,Gryszkańce
Chmielewscy Stanisław Danuta,Gryszkańce
Ołów Zenon Eugenia,Gryszkańce
Matulewicz Wiesław Zofia,Gryszkańce

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

T

rzecia niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas ponownie na drogę katechumenatu. Poprzez słowo Boże, które jest do nas skierowane w liturgii słowa, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej
refleksji na temat chrztu, który przyjęliśmy. Zastanówmy się zatem, czym jest dla nas przynależność
do Kościoła i jak w konkrecie życia wyznajemy naszą wiarę.
ednocześnie, aby wspomagać duchową walkę o przemianę naszego życia, w okresie Wielkiego Postu
możemy uczestniczyć w nabożeństwach: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym celebrujemy w niedzielę
o godz. 17.00, a Droga Krzyżowa w piątek dla dzieci o godz.16.00, dla wszystkich o godz. 17.00.
omimo że okres Wielkiego Postu jest czasem uprzywilejowanym w liturgii i raczej nie obchodzi się
w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód
uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywać we wtorek, 25 marca. W tę uroczystość
celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby
wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze św. o godz. 6.30; 8.00; 10.00; 17.30.
roczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Osoby, które pragną podjąć dziewięciomiesięczną nowennę modlitewną za dziecko
poczęte, a jeszcze nienarodzone, a być może zagrożone zabiciem, które duchowo adoptują tego dnia
niech złożą deklarację takiej modlitwy. Bardzo do takiej postawy zachęcamy. Nabożeństwo Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego będzie na Mszy św. o godz. 10.00 i 17.30.
amiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców.
Prośmy, by życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy terminalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną
nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób
i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i wykonanie tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia.
Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność
okazywać i przekazywać dalej.
ekolekcje wielkopostne rozpoczniemy w niedzielę, 30 marca i trwać będą do 2 kwietnia. Poprowadzi
je ks. Aleksander Suchocki, proboszcz Parafii Drozdowo koło Łomży.
zisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą radości, od łacińskiego słowa:
„laetare”, którym rozpoczyna się antyfona na wejście. Zwykle nie mamy okazji jej usłyszeć, gdyż
zastępują ją śpiewy na wejście, ale jeśli zajrzymy do tekstów liturgicznych, to tam ją znajdziemy. Radość
w Wielkim Poście nie wypływa z faktu, że kończy się okres pokuty, lecz w połowie tego okresu Kościół
chce nam przypomnieć, że mimo doświadczanych trudności mamy się radować z nadchodzącego
zbawienia. Wyrazem tego jest również różowy kolor szat liturgicznych, który dziś zastępuje kolor
fioletowy, zwyczajowo stosowany w Wielkim Poście.
pierwszym tygodniu kwietnia przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Będąc po spowiedzi rekolekcyjnej zechciejmy w tych dniach uczestniczyć w pełny sposób w Eucharystii i ofiarować Komunię św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne, jako
wynagrodzenie za grzechy świętokradztwa i za rodziny, powierzając je opiece Niepokalanego Serca
Maryi. Odwiedziny chorych i starszych w domach w piątek przed południem. Chorych, których nie
odwiedzamy w pierwsze piątki, chcemy odwiedzić z Najświętszym Sakramentem 12 kwietnia (sobota)
przed południem. Prosimy o zgłaszanie adresów tych osób w zakrystii.
arzeczonych, którzy w najbliższym czasie zamierzają zawrzeć młżeństwo informujemy, że zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej. W naszym dekanacie Dom Rekolekcyjny
w Smolanach prowadzi tę katechezę w formie rekolekcji trzydniowych (od piątku g. 18.00 do niedzieli
g. 15.00). Zajęcia są prowadzone z psychologii, prawa kanonicznego, teologii małzeństwa i rodziny,
świadectwa małżonków, rozmowy, dyskusja, modlitwa, adoracja Najśw. Sakramentu, spowiedź. W tym
roku taka katecheza (rekolekcje) będzie w Smolanach w dniach 11-13 kwietnia br. Szczegóły i zapisy
pod adresem: smolany.diecezja.elk.pl; tel. 87 5161338.
roga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w niedzielę palmową, 13 kwietnia. Początek o
godz. 19.00 w Bazylice. Poszczególne grupy, wspólnoty, formacje pragnące nieść krzyż proszone
są o zgłaszanie się do ks. Michała.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prowadzone prace remontowe w Domu Parafialnym. W
tej chwili trwa wykańczanie górnej kondygnacji budynku. Ofiary na tacę z ostatniej niedzieli marca
będą przeznaczone na ten cel. Bóg zapłać za wspieranie tych dzieł.
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Intencje mszalne 23.03 - 06.04.2014
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
08:30 +Stefania Iwaszewska (1 rocz.)
10:00 +Anna +Eugeniusz Michalscy
11:30 Za parafian
13:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: +Leokadia +Krzysztof Łebkowscy
		 +Grażyna Strokosz
17:30 +Jan Sidor (14 rocz.) +Władysława +Stefan Pietranis
PONIEDZIAŁEK, 24 marca 2014
06:30 +Józef +Waleria Ponganis +Edward Andruszkiewicz
08:00 +Józef +Stanisław +Maciej +Ludwika
z rodz. Maksimowiczów i Baranowskich
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Józefa Marczewska (14 rocz) +Mieczysław
17:30 +Aniela Sienkiewicz (11mc)
17:30 +Danuta Sankowska (3mc)
17:30 +Lucyna Linkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 25 marca 2014 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
06:30 +Stefania Ordowska (6 rocz.)
08:00 +Bernard Makarewicz (14 rocz.) +Anna +Andrzej
08:00 +Ludwik +Anna Wichert
10:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Stefania Ordowska (6 rocz.)
17:30 +Piotr Senda (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 26 marca 2014
06:30 +Leon +Zofia Izbiccy
08:00 + Józef +Bronisława Andrulewicz
08:00 +Irena Staniewicz (5mc)
08:00 +Leon Turowicz (1rocz) +Jadwiga +Monika +Leszek +Szczepan z rodz.Turowiczów, Bobrowskich,
Andrulewiczów, Orzechowskich, Korsakowskich,
Dargiewiczów
17:30 +Anatol Łapiński
17:30 +Józef +Gabriela +Helena +Józef +Stanisław
z rodz. Bornejków
17:30 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:30 + Antoni (2 rocz.) +Bogusław (5 rocz.) z rodz. Kaufman
CZWARTEK, 27 marca 2014
06:30 +Marian Gobczyński
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Janina Bartoszewicz (2 rocz.)
08:00 +Jadwiga +Mieczysław Bulwin
08:00 +Mieczysław Wojciechowski (8mc)
17:30 O błog. dla Anny Namiotko-Skindzier i całej rodz.
17:30 +Stanisław (75rocz.) +Stefania +Bronisława (65rocz.)
17:30 +Marianna Rogalewska (17 rocz.)
PIĄTEK, 28 marca 2014
06:30 +Stefan Sikorski (11 rocz.)
08:00 +Janina Piotrowska (9 rocz.)
08:00 +Genowefa +Wacław Letkiewicz
+Antoni +Józef z rodz. Suchockich
08:00 +Józef Totczyk (30 rocz)
17:30 +Ks. prał. Kazimierz Gacki (3 rocz.)
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17:30 +Marianna Niewulis (1mc)
17:30 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Józef Janczulewicz (rocz)
17:30 +Stanisława Maciejewska (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 29 marca 2014
06:30 +Czesława (3rocz) +Stanisław (30rocz) Ciesińscy
08:00 +Danuta Sankowska
08:00 +Jerzy +Konrad Roguccy
08:00 +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Jarosław Dębowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Bubrowska (5mc)
17:30 +Romuald Dzimitko (8mc)
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU, 30 marca 2014
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
07:00 +Zygmunt Rzeniecki
08:30 +Józefa +Józef z rodz. Baranowskich
10:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Oliwii i Igi
11:30 +Grzegorz Luto (1 rocz.)
13:00 LT: +Jerzy Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Zofia Wysocka (2 rocz.) +Czesław +Henryk
PONIEDZIAŁEK, 31 marca 2014 REKOLEKCJE
06:30 +Wacław +Henryka +Czesław +Weronika
z rodz. Pietkiewiczów i Gobczyńskich
10:00 +Marianna Dziemido (8mc)
10:00 +Janina Kutyło (26 rocz.)
13:00 LT
17:30 +Andrzej i z rodz. Przeorskich
17:30 +Janina Klimko (10 rocz.)
WTOREK, 1 kwietnia 2014 REKOLEKCJE
06:30 +Honorata Wołągiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:30 +Helena Kozłowska (greg)
10:00 +Albina (33rocz) +Antoni z rodz. Niewulisów
13:00 LT
17:30 +Julita Głembocka (1 rocz.)
17:30 +Henryk z rodz. Myszczyńskich i Rutkowskich
ŚRODA, 2 kwietnia 2014 REKOLEKCJE
06:30 +Barbara +Antoni Trejnowscy
08:30 +Franciszek +Maria +Zofia Tujakowscy
10:00 +Anna +Dominik Zaborowscy
11:30 +Helena Kozłowska (greg)
13:00 Krasnowo:
14:30 Żegary:
17:30 +Władysław (23 rocz.) i z rodz. Cichanowiczów
CZWARTEK, 3 kwietnia 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Marian (9rocz) +Janusz (21rocz) +Marek Kaufman
08:00 + Helena Kozłowska (greg)
08:00 + Franciszek +Zofia +Stanisław +Józef +Czesław
+Jan z rodz. Pietranisów
08:00 +Zofia Wacław Staśkiel
17:30 +Ryszard Maliszewski
17:30 +Halina Namiotko (5 rocz.)
17:30 +Edward +Zdzisław Olejniczak
PIĄTEK, 4 kwietnia 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Kazimierz Łyskowicz +Piotr +Magdalena Poźniak
08:00 +Jan +Weronika z rodz. Czeplików
SIEWCA

08:00 +Czesław Dudanowicz (3mc)
09:00 LT
16:00 +Zofia (7 rocz.) +Marian (24 rocz.) Makarewicz
17:30 +Helena Kozłowska (greg)
17:30 +prof. Witold Broniewicz
SOBOTA, 5 kwietnia 2014 pierwsza miesiąca
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Stanisław Czarkowski (10mc)
08:00 +Helena +Czesław i rodzice
17:30 +Paweł Koneszko (8mc)
17:30 +Antoni Bałakier (16 rocz.)

17:30 +Stanisława (5 rocz.) +Wacław Draugialis
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 6 kwietnia 2014
07:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Jadwigi i Stanisława
Laskowskich w 45 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Halina Błaszczak
+Janusz +Leonard Obuchowscy
11:30 Za parafian
13:00 LT:
Krasnowo: +Alojzy Łobik (26 rocz.)
17:30 +Tadeusz Tydman (11mc)

Diecezjalne Sanktuaria Maryjne
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
w Krasnymborze
Krasnybór – mała wieś w gminie Sztabin posiada bogatą historię, sięgającą końca XV w.
Istniejący zabytkowy kościół
(jeden z dwóch usytuowanych obok siebie), wznieśli
księża bazylianie w końcu XVI
w. Kościół pod wezwaniem
Zwiastowania Matki Bożej,
zbudowany na planie krzyża
greckiego (trefla), jest połączeniem renesansowych i późnogotyckich form. W ołtarzu
głównym kościoła znajduje
się cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, pochodzący z
XVII w., nieznanego autora, koronowany w 2001 roku. Obraz
jest przysłaniany wizerunkiem
św. Antoniego Padewskiego.
W 1661r. sprowadzono ojców
bernardynów z Grodna, którzy zajęli niewielki klasztor
usytuowany obok kościoła.
W roku 1679, po 18 latach
pobytu, bernardyni opuścili
Krasnybór. W 1680 r. przybyli
ojcowie dominikanie, którzy
byli tu do 1825 r.
W Krasnymborze nie ma widocznych śladów obiektu klasztornego, pozostał jednak trwały ślad
w postaci kościoła poklasztornego, w którym przez 140 lat „biali bracia” umacniali wiarę.
Nr 128/2014
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Z ŻYCIA PARAFII
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 30.03.- 02.04.2014
Myśl przewodnia: WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU – 30.03.2014 r.
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
8.30 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży
10.00 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
11.30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
13.00 - Msza św. w języku litewskim
13.00 – Krasnowo (kaplica dojazdowa): Msza z kazaniem
17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
17.30 - Msza św. (bez kazania)
PONIEDZIAŁEK – 31.03.2014 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci - nabożeństwo pokutne
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.JPII)
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
WTOREK – 01.04.2014 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci - Msza św.
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.JPII)
13:00 - Msza św. z kazaniem w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
ŚRODA – 02.04.2014 r.
06:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
08:30 - Msza św. z kazaniem dla dzieci
10:00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11:30 - Msza św. dla młodzieży (ZSO, ZSCKR, Gimn.JPII)
13:00 KRASNOWO: w jęz. polskim i litewskim
14:30 ŻEGARY: Msza św. w języku litewskim
17:30 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
Sakrament pokuty: codziennie na pół godziny przed Mszą św.

Rekolekcje prowadzi ks. Aleksander Suchocki, Drozdowo k. Łomży
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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