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„Idziesz przez wieki,
krwią znaczysz drogę
startą od cierpień i bólu,
Krzyż niesiesz ciężki,
koisz ból i trwogę,
O Jezu Chryste nasz Królu.”
(Hymn kościelny)
Phillippe de Champaigne - Ecce Homo - 1654 r.

Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie
„Cóż masz - upomina św. Paweł - czego
byś nie otrzymał?” (l Kor 4, 7). Kochać braci,
poświęcać się im - to wymóg, który wypływa
z tej świadomości. Im większe są ich potrzeby, tym bardziej naglący dla wierzącego jest
obowiązek służenia im. Czyż Bóg nie dopuszcza do zaistnienia takich potrzeb, abyśmy
wychodząc innym naprzeciw, nauczyli się
uwalniać od naszego egoizmu i żyć prawdziwą miłością ewangeliczną?
Przykazanie Jezusa jest jasne:„Jeśli bowiem
miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego
nie czynią?” (Mt 5, 46). Świat ocenia kontakty
z innymi na podstawie interesu i własnych
korzyści, propagując egocentryczną wizję
życia, w której zbyt często nie ma miejsca dla
biednych i słabych. A przecież każdą osobę,
także mniej uzdolnioną, trzeba akceptować
i kochać ze względu na nią samą, niezależnie
od jej zalet i ograniczeń.
Przeciwnie, im większe są jej trudności,
tym bardziej winna być przedmiotem na-

szej konkretnej miłości. Kościół przez swoje
niezliczone instytucje daje świadectwo tej
właśnie miłości, biorąc na swe barki cierpienia
chorych, odsuniętych na margines, biednych
i wykorzystywanych. W ten sposób chrześcijanie stają się apostołami nadziei i budowniczymi cywilizacji miłości.
Bardzo znaczący jest fakt, że Jezus wypowiada słowa: „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie!” właśnie wtedy, gdy wysyła apostołów, by głosili Ewangelię o zbawieniu, o
tym pierwszym i najważniejszym darze, jaki
On przyniósł ludzkości. Pragnie, by bliskie
już Królestwo (por. Mt 10, 5 nn.) szerzyło się
dzięki uczynkom bezinteresownej miłości
Jego apostołów. Tak czynili apostołowie w
po-czątkach chrześcijaństwa, a wszyscy, którzy się z nimi spotykali, rozpoznawali w nich
osoby przynoszące orędzie przewyższające
ich samych.
Tak jak kiedyś, podobnie i dzisiaj dobro
spełnione przez wierzących staje się znakiem,
a często zaproszeniem do wiary. Także wtedy,
gdy -jak w przypadku Dobrego Samarytanina
- chrześcijanin wychodzi naprzeciw potrzebom bliźniego, jego czyn nie ogranicza się do
zwyczajnej pomocy materialnej. Zawsze jest
on również głoszeniem Królestwa, znakiem
życia pełnego sensu, nadziei, miłości.
(z Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II
na Wielki Post 2002 r.)
Wybrał Eugeniusz

Światło na drogę
Czyż całe nasze życie nie jest naznaczone Bożą dobrocią? Darem jest powstanie
życia i jego cudowny rozwój. I właśnie dlatego, że to życie jest darem, nie można
uważać, iż je się posiada, czy traktować je jak prywatną własność, chociaż możliwości poprawienia jego jakości, jakimi dziś dysponujemy, mogłyby sugerować,
że człowiek jest „panem” życia.

Papieskie Intencje Modlitwy – kwiecień 2014
OGÓLNA: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego oraz
sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
MISYJNA: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób
doświadczanych przez ból i chorobę.
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MOC SŁOWA
Niedziela V Wielkiego Postu - 6 kwietnia 2014
J 11, 1-45

S

iostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus
usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku
śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży
został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i
jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego
chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów:
«Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył,
zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w
grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w
domu. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był,
mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej
Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta
do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do
niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja
wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który
miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu,
rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?»
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz». Jezus
zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy
niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»
A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra
zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie.
Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł
do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz,
ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus
wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś
Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud
to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał».
To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając
nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była
zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie
go i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc spośród
Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus
dokonał, uwierzyło w Niego.
Nr 129/2014

Refleksja niedzielna:

Z

bawiciel ujawnia swoją moc nad złem i śmiercią.
Ten, który jest Światłością otwierającą oczy niewidomych, jest również Życiem, które wyrywa umarłych z pęt
Otchłani. Płacz i wołanie Jezusa przed grobem Łazarza
obrazują Jego brak zgody na nieszczęście przyjaciół.
Zgodnie z tym, co sam powie podczas Ostatniej Wieczerzy, Jego przyjaciółmi są ci, którym przekazał wszystko, co
otrzymał od Ojca, i którzy spełniają to, co im polecił.
Marta wyznaje wiarę w zmartwychwstanie umarłych
w dniu ostatecznym, ale to jeszcze za mało. „Ja jestem
zmartwychwstaniem”. To nie jest kwestia przyszłości,
a teraźniejszości - kto w Niego wierzy, już został zbawiony. Skoro grzech prowadzi do śmierci, to zerwanie z
nim oznacza początek nowego, nieśmiertelnego życia.
Jeśli „idziemy umrzeć wraz z Jezusem”, to nieszczęście i
choroba nie będą już nas prowadzić do śmierci, ale do
chwały Bożej. Najpierw jednak Syn Boży przez misterium
swej męki będzie musiał pokonać śmierć i pozbawić ją
niszczycielskiej mocy. Właśnie dlatego natychmiastowym następstwem znaku wskrzeszenia Łazarza będzie
ostateczna decyzja Sanhedrynu o zabiciu Jezusa („Lepiej jest, żeby jeden człowiek zginął za lud...”). Dlatego
również Jezusowe wołanie nad grobem Łazarza, by go
przywrócić do życia, znajdzie swoją cenę w okrżykach
tłumu domagającego się Jego śmierci. Coraz bliżej jest
„godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach,
usłyszą Jego wołanie i wyjdą z,riich”.
Niedziela Palmowa – 13 kwietnia 2014
Mt 27, 11-54

J

ezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim
jestem. A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi,
nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: Nie
słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że
namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na
każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia,
którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego
więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali,
spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?
Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy
on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała
mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym
(cd - na stronie 4)



Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani i
starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza,
a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam
uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich
Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego
nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż
z Nim! Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie
złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:
Na krzyż z Nim! Piłat widząc, że nic nie osiąga, a
wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce
wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego
Sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał:
Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił
im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali
Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego
całą kohortę. Rozebrali Go z Jego szat i narzucili
na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z
ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali
Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili
z Niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym
pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A
gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli
na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na
ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili,
żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce
zwane Golgotą, to znaczy Miejsce Czaszki, dali Mu
pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie
chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między
siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam
Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z

podaniem Jego winy: To jest Jezus, król żydowski.
Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i
potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam
siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi,
szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie
może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz
zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu:
niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież
powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli
Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż
do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej
Jezus zawołał donośnym głosem: Elí, Elí, lemá sabachtháni? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś
Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących
tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z
nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem,
włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili:
Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go
wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym
głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku
rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała
i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele
ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy
z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do
Miasta Świętego i ukazali się wielu.
Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy
Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo,
zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był Synem Bożym.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 6 kwietnia 2014
Słowo Boże: Ez 37,12-14; Rz 8,8-11; J 11,1-45
Taca na Seminarium Duchowne w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 7 kwietnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 13,41-62; J 8,1-11
WTOREK, 8 kwietnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Lb 21,4-9; J 8,21-30
ŚRODA, 9 kwietnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dn 3,14-20.91-95; J 8,31-42
CZWARTEK, 10 kwietnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Rdz 17,3-9; J 8,51-59
Czwarta rocznica katastrofy samolotowej w Smoleńsku
- zginął Prezydent RP i 95 osób towarzyszących
PIĄTEK, 11 kwietnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 20,10-13; J 10,31-42
SOBOTA, 12 kwietnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 37,21-28; J 11,45-57
NIEDZIELA PALMOWA, 13 kwietnia 2014
Słowo Boże: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Rozpoczyna się Wielki Tydzień.



Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
PONIEDZIAŁEK WIELKI, 14 kwietnia 2014
Słowo Boże: Iz 42,1-7; J 12,1-11
WTOREK WIELKI, 15 kwietnia 2014
Słowo Boże: Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38
Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży
ŚRODA WIELKA, 16 kwietnia 2014
Słowo Boże: Iz 50,4-9; Mt 26,14-25
WIELKI CZWARTEK, 17 kwietnia 2014
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Msza Wieczerzy Pańskiej:
Wj 12,1-14; 1Kor 11,23-26; J 13,1-15
WIELKI PIĄTEK, 18 kwietnia 2014
Słowo Boże: Iz 52,13-53; Hbr 4,14-16.5,7-9; J 18,1-19,42
Początek Nowenny przed urocz. Miłosierdzia Bożego
SOBOTA WIGILIA PASCHALNA, 19 kwietnia 2014
Słowo Boże: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1;
Iz 54,4-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-28; Rz
6,3-11; Mt 28,1-10.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 6
SŁOWA BIBLII OBJAWIAJĄ
SWÓJ SENS UWZGLĘDNIAJĄCYM ANALOGIĘ WIARY
Nazwa analogia wiary pochodzi od świętego Pawła (Rz 12,6). Dla uzyskania
pewności, że sens słów naszej Biblii jest
taki, a nie inny, musimy ze sobą zestawić wszystkie inne miejsca, w których
te słowa się pojawiają, a nadto – żyjąc
dwadzieścia wieków po świętym Pawle
– musimy uwzględniać orzeczenia Soborów Powszechnych i Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. W nim żyje i stale
tłumaczy słowa naszej Biblii jej Główny
Autor i Redaktor. On wie, co chciał w
Piśmie Świętym przekazać.
W II w. święty Ireneusz pouczał, że gdyby
w swoim rozumieniu słów Biblii kierował
się tylko tym, co w chwili lektury czuje (i
tym, co ewentualnie ktoś mu podpowiada) – narażałby się na niebezpieczeństwo
zniekształcania przekazu Objawienia.
Głęboki jest sens nazwy analógion, jaka
przetrwała w cerkwiach obrządku bizantyjskiego, a także używana jest w niektórych kościołach benedyktyńskich (Reguła 9). Określenie to oznacza miejsce, z
którego – podczas sprawowania liturgii
– wyjaśniane jest Pismo Święte stosownie
do analogii wiary (nasze określenie – ambona – oznacza miejsce, z którego zestawiane są ze sobą i wyjaśniane ambodue
Testamenti, teksty obydwu Testamentów,
Starego i Nowego).
Przekazywane Ci przeze mnie rzeczywistości naszej wiary cudownie przedstawił
w paryskim Kolegium św. Bernarda 12
IX-2008 r. papież Benedykt XVI.
- Słowo Boże włącza nas w dialog z Bogiem. Bóg przemawiający w Biblii uczy
nas, jak możemy z Nim rozmawiać.
Szczególnie w Księdze Psalmów podsuwa
Nr 129/2014

nam słowa, którymi możemy się do Niego
zwracać. W tym dialogu przedstawiamy
Mu nasze życie, ze wszystkimi jego jasnymi i ciemnymi stronami, i przemieniamy
je tak, żeby stało się drogą do Niego.
•Pismo Święte potrzebuje interpretacji
oraz potrzebuje wspólnoty, w której się
kształtowało i która nim dzisiaj żyje. Tylko
w niej objawia swą jedność i w niej objawia ten sens, który jednoczy wszystko.
Innymi słowy: istnieją takie wymiary słowa Bożego, które można odkryć jedynie w
komunii Słowa, które tworzy historię.
•Chrześcijaństwo widzi w słowach Biblii
Słowo jedyne, sam Logos, który odkrywa
swoją tajemnicę poprzez realia ludzkiej
historii. Ta szczególna struktura Biblii jest
wciąż nowym wyzwaniem dla każdego
pokolenia.
•Co w minionych wiekach było podstawą
kultury Europy – poszukiwanie Boga i
gotowość, by Go słuchać – również dzisiaj
pozostaje fundamentem każdej prawdziwej kultury.

uBoga droga

Gdy misterium odczytywania słów Biblii dokonuje się równolegle ze sprawowaniem siedmiu świętych sakramentów
Kościoła, możemy prowadzić życie coraz
bardziej odpowiadające kulturze nieba,
życie o charakterze trynitarnym. To życie
cechuje oddawanie się sobie nawzajem
Osób Boga, oddawanie się Osób Boga
osobom ludzkim i oddawanie się osób
ludzkich Osobom Boga, oddawanie się
sobie nawzajem osób ludzi innym osobom
ludzi. Dokonuje się dzieło naszego wzrastania do Nieba (Mt 6,10; 28,19-20)
o. Ludwik Mycielski OSB



Szukać Go

Z rozważań
bł. Jana
Pawła II

Zabiegani, zapatrzeni w siebie, w swoje troski i kłopoty
inny świat - pozbawiony cierpienia, piękniejszy, choć p
niełatwa, bo też i Jezus nikomu nie obiecywał, że pójś

W duchu miłości
i dzielenia się
Liturgiczny czas Wielkiego Postu jest dany nam w
Kościele i przez Kościół po to, ażeby nas oczyścić
z resztek egoizmu, z przesadnego przywiązania
do dóbr materialnych lub innych, które nas oddala od tych, którzy mają do nas prawo: tych
przede wszystkim, którzy znajdują się w sensie
fizycznym blisko lub daleko, nie mają zapewnionych warunków życia godnego mężczyzny czy
kobiety, stworzonych przez Boga na Jego obraz
i podobieństwo.
Pozwólcie więc, by przeniknął was duch pokuty i
nawrócenia, który jest duchem miłości i dzielenia
się; na wzór Chrystusa uczyńcie swoimi bliźnimi
tych, którzy zostali ograbieni i poranieni, tych,
których świat nie zauważa lub odrzuca. Uczestniczycie we wszystkich poczynaniach waszych
Kościołów lokalnych, ażeby każdy chrześcijanin
każdy człowiek dobrej woli zatroszczył się o zapewnienie każdemu ze swych braci środków,
także materialnych, do życia godnego, by każdy
podjął odpowiedzialność za ludzki i duchowy
rozwój ich samych i ich rodzin.
Oby zbiórki wielkopostne, również i te przeprowadzone krajach ubogich, pozwoliły wam podzielić się z Kościołami lokalnymi krajów jeszcze
bardziej pokrzywdzonych, byście mogli w ten
sposób pomóc im w wypełnianiu misji Samarytanina wobec tych, za których są bezpośrednio
odpowiedzialne: wobec ubogich, których mają u
siebie, wobec tych, którym brak żywności, wobec
tych, którzy są ofiarami niesprawiedliwości i tych,
którzy jeszcze nie mogą być odpowiedzialni za
własny rozwój i za rozwój swoich wspólnot.
Pokuta, nawrócenie: oto - bynajmniej nie smutna
- wyzwalająca droga naszego Wielkiego Postu.
I jeśli postawicie sobie raz jeszcze pytanie: „kto
jest moim bliźnim, odczytacie odpowiedź w obliczu Zmartwychwstałego i z ust Jego usłyszycie:
„Zaprawdę powiadam wam wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
wybrał E. Klimaniec
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ziwne to nasze życie. Dufni we własne możliwości, z jakimś osobliwym uporem próbujemy
nieraz wciskać na skronie wieniec zwycięstwa, który
w świetle okazuje się być sczerniały i martwy, a w duszy jest ciemno,
pusto i głucho...
Zamiast szczęścia - cierpienie.
Nie tak każdy
nas; chciałby
żyć, nie tak
układać swoją
codzienność.
„Jeżeli Bóg jest
na swoim miejscu, to wszystko
.jest na swoim
miejscu” - głosi
ludowa mądrość.
Czas Wielkiego
Postu to czas
SZUKANIA
DROGI, czas,
kiedy przez wewnętrzne wyciszenie, pokutę,
wielkopostne
nabożeństwa,
rekolekcje docieramy do
swojego wnętrza, ale także wykraczamy poza siebie, poza krąg
tylko własnych spraw, by dostrzec inny wymiar
rzeczywistości, zobaczyć Boga i co najważniejsze,
SPOTKAĆ GO.
Czas Wielkiego Postu stanowi swego rodzaju za-

Boże, od Ciebie się odwrócić to upaś
W Tobie pozostać to istnieć. Bo
Do Ciebie powrócić to powstać
SIEWCA

o i spotkać

y, bardzo często nie jesteśmy w stanie dostrzec, że jest
poznawalny na razie jedynie drogą wiary. A droga to
ście za Nim będzie łatwe...
proszenie do duchowej wędrówki. Bramą rozpoczynającą tę pielgrzymkę wiary jest Krzyż - On jest też
punktem dojścia. Kluczem do bramy jest pokora.
Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową było
wyrazem tej pokory, pokazało
miejsce człowieka w świecie. Jest
on przecież prochem ziemi, a zarazem „dzieckiem
Bożym”, synem
Światłości.
Kiedy Chrystus,
zawisł na Krzyżu,
kiedy, znudzona
zamilkła rozkrzyczana gawiedź jerozolimska i ludzie
z zachrypniętymi
od krzyku gardłami rozeszli się do
domów, pod Krzyżem zapanowała
cisza; Najbardziej
przejmująca cisza
w dziejach świata,
bo spotkały się w
niej - Największa
Miłość i najokrutniejsze odrzucenie, zapraszające
otwarte ramiona Zbawiciela i samotność...
Spróbujmy, zamyślić się nad Krzyżem, odkryć
jego istotę, a także sens swoich codziennych krzyży.
Wtedy pełniej zrozumiemy swoje chrześcijańskie
powołanie.
		
ks. Paweł Siedlanowski

Nawrócenie
wymaga odwagi

W

okresie Wielkiego Postu, chociaż nie tylko,
Kościół - jak dobra Matka - czyni wszystko,
żeby ten głód był zaspokojony. Co więcej, jest
pilnym budzicielem tego głodu w świecie kultu
rzeczy. Propozycje oderwania życia człowieka od
Boga i złudnego wywyższenia prowadzą do jego
poniżenia i zniewolenia. Przestrzegał przed tym
zagrożeniem Jan Paweł II, mówiąc, że żyjemy tak,
jakby Boga nie było.
Człowiek myślący spostrzega, niekiedy trochę za
późno, że bez światła prawdy i życia religijnego
jego doświadczenie traci swój blask i znaczenie,
jego osobowość staje się przeciętna, jego wolność zostaje unicestwiona zniewoleniem przez
złe namiętności i cudze wpływy. Zaczyna kłaniać
się okolicznościom, papierowym autorytetom i
modzie na życie łatwe i przyjemne. Propozycja
takiego życia jest wielkim kłamstwem. Dziś proponuje się również świecką interpretację wiary
chrześcijańskiej. Według niej Chrystus jest postacią wielką, ale tylko człowiekiem. Bóg znikł. Są
to często propozycje ogrodu róż pięknych, ale
odciętych od korzeni.
W Wielkim Poście często powtarzane jest słowo:
memento - „pamiętaj!”. Przypomnienie to zachęca
nas do sformułowania sądu o nas samych, do robienia rachunku sumienia i do rozważania naszego
życia wewnętrznego. Tak mało niekiedy wkładamy
wysiłku w rozwój życia duchowego. Często najbardziej zaniedbanym sanktuarium jest właśnie nasze
sumienie. Wyłania się wówczas smutna świadomość zagubienia, zamętu, samotności. Taki stan
ducha prowadzi do zamknięcia wewnętrznego,
rezygnacji, stwierdzenia, że tak już musi być, takie
jest życie. Dlatego nie można zagłuszyć głosu
sumienia. Ono jest wołaniem Boga: „Zatrzymaj
się na chwilę... pomyśl, po co żyjesz...”; „ponieważ
uciekasz ode Mnie, wszystko ucieknie od Ciebie...”;
„dlaczego uważasz, że Ja ci coś zabieram, przecież
za ciebie oddałem swoje życie...?”;„czemu umieściłeś napisy na progu twego serca: teren prywatny...
wstęp wzbroniony, nawet Bogu...?”.
W tym okresie liturgicznym towarzyszy nam Chrystus, Jego Męka i śmierć na krzyżu. Potrzeba wielkiej modlitwy, czyli słuchania Boga, aby nikt nie
znalazł się poza zasięgiem Jego łaski. Nie lękajmy
się podejmować trudu, który prowadzi przez krzyż
do zmartwychwstania. Ks. Feliks Folejewski SAC

ść. Do Ciebie się zwrócić to powstać.
oże, Ciebie opuścić to umrzeć.
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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 :
Zapowiedzi przedślubne:
1/Wojciech Michał Różański, kawaler, Puławy, Parafia
św. Brata Alberta Chmielowskiego i Katarzyna Chrulska, panna, Radziuszki, Parafia tutejsza.
2/ Arkadiusz Jan Łyskowicz, kawaler, Sejny, Parafia
tut. i Małgorzata Kuklewicz, panna, Giby, Parafia
św. Anny.
3/ Krzysztof Sokołowski, kawaler, Grajewo, Parafia Niedźwiadna i Iwona Buchowska, panna, Sejny,
Parafia tut.
4/ Miłosz Miszkiel, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Ilona
Delnicka, panna, Sejny, Parafia tut.
5/ Krzysztof Przekop, kawaler, Ateny, Parafia Monkinie i Anna Sosnowska, panna, Sejny, Parafia tut.
6/ Piotr Nowikowski, kawaler, Konstantynówka, Parafia tut. i Wioleta Waszkiewicz, panna, Boksze Stare,
Parafia Smolany.

Odeszli do wieczności:
UMarianna Chmielewska, Gryszkańce (l. 101) zm. 19/03/2014
UZofia Wasilewska, Łumbie (l. 92) zm. 22/03/2014
ULucyna Siemianis, Zaruby (l. 50) zm. 23/03/2014
UBonifacy Łabanowski, Władysławowo (l. 81) zm. 23/03/2014
ULeokadia Wojnowska, Sumowo (l. 76) zm. 24/03/2014
UBarbara Czeszkiewicz, Suwałki (l. 64) zm. 24/03/2014
UWitold Sikorski, Nowosady (l. 74) zm. 25/03/2014
UTadeusz Andzel, Sejny (l. 60) zm. 27/03/2014
ULeokadia Zdancewicz, Sejny (l. 81) zm. 29/03/2014

Bobrowscy Józef Helena,Sejny, Pl. Św. Agaty
Daniłowicz Alicja,Sejny, Pl. Św. Agaty
Krajewscy Stanisław Wanda,Sejny, Woj. Polskiego
Milewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego
Staśkiel Andrzej Alicja,Sejny, Młynarska
Sewastynowicz Michał Agnieszka,Sejny, Marchlewskiego
Jankowscy Eugeniusz Zofia,Sejny, Marchlewskiego
Nowak Łukasz Joanna,Sejny, Marchlewskiego
Kozłowscy Kazimierz Jadwiga,Sejny, Marchlewskiego
Ruszkiewicz Daniel Patrycja,Sejny, Nowa
Gaus Olgierd Elżbieta,Sejny, Sejny,Nowa
Przekopscy Romuald Stefania,Sejny,Nowa
Zubowicz Janina Jakub,Sejny, Sejny,Nowa
Poźniak Antoni,Sejny, Sejny,Nowa
Zianowicz Czesław Alicja,Sejny, Nowa
Janczewscy Wojciech Grażyna,Sejny, Nowa
Jakubowscy Ryszard Maria,Sejny, Nowa
Zawadzcy Cezary Małgorzata,Sejny, Nowa
Moroz Piotr Janina,Sejny, Nowa
Tałandzis Jan Maria,Dusznica
Maksimowicz Roman Urszula,Dusznica
Pachutko Kamil Marta,Dusznica
Pachutko Jerzy Anna,Dusznica
Maciukanis Algiment Janina,Dusznica
Skrypko Witold Anna,Dusznica

Ofiarodawcy na remont
Serdeczne Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy w
czasie kolędy złożyli swoje ofiary na remonty
zakończone bądź prowadzone w Parafii (okna
w Bazylice, okna i drzwi w klasztorze, dom parafialny):
Jodzis Zofia,Gryszkańce
Jarzębowicz Fabian K. Z.,Gryszkańce
Koneszko Czesław,Gryszkańce
Wołyniec Maria,Sejny, Pl. Św. Agaty
Bernecka Stefania,Sejny, Pl. Św. Agaty
Waszkiewicz Zygmunt Janina,Sejny, Pl. Św. Agaty
Pawełek Irena,Sejny, Pl. Św. Agaty
Zianowicz Karol Alicja,Sejny, Pl. Św. Agaty
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Ogłoszenia duszpasterskie
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rzeżyliśmy rekolekcje wielkopostne, wielu z nas skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania – Bóg
zapłać, którzy to uczynili. Innych zachęcam, aby skorzystali z daru Bożego miłosierdzia i przystąpili
do spowiedzi św. w pozostałym czasie Wielkiego Postu. Troska o życie wewnętrzne, życie duchowe
jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. Przykazanie Kościoła mówi o spowiedzi przynajmniej (!)
raz w roku i Komunii św. wielkanocnej. Jeśli tego nie czynimy, nie możemy nazywać się chrześcijanami.
Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym.
achęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkie Żale w niedzielę o g. 17.00 z
kazaniem pasyjnym; Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o godz. 16.00, a dla wszystkich będzie
wyjątkowo po Mszy św. wieczornej - będziemy uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej przygotowanym
przez Amatorski Zespół Teatralny z Suwałk. Serdecznie zapraszamy.
rzyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 8.30; 10.00 i 11.30
zgromadźmy się przed wejściem do Bazyliki: tu wysłuchamy Ewangelii i pobłogosławimy palmy.
W uroczystej procesji wejdziemy do świątyni na Eucharystię.
radycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta przejdzie w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia o
godz. 19.00 Zapraszamy szkoły, samorządy, formacje mundurowe: policję, straż pożarną i graniczną,
urzędy, stowarzyszenia, wspólnoty do aktywnego włączenia się w to niezwykłe nabożeństwo, niesienie
krzyża i pomoc organizacyjną. Na to nabożeństwo przynieśmy ze sobą światło – znicze.
spólnotę Akcji Katolickiej zapraszamy na comiesięczne spotkanie w poniedziałek, 7 kwietnia.
Msza św. wieczorna i spotkanie formacyjne w Domu Parafialnym.
horych i starszych w domach, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca, odwiedzimy z
Najświętszym Sakramentem w sobotę, 12 kwietnia w godzinach przedpołudniowych. Prosimy o
zgłoszenie adresów tych osób w zakrystii.
Niedzielę Palmową rozpoczniemy udział we Mszy św. o godz. 8.30; 10.00 i 11.30 przed wejściem
do Bazyliki: tu wysłuchamy Ewangelii i pobłogosławimy palmy. W uroczystej procesji wejdziemy
do świątyni na Eucharystię.
iedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest to najważniejszy czas dla chrześcijan, dla nas
wszystkich, bo przeżywamy i uobecniamy najważniejsze tajemnice naszej wiary: mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Weźmy udział w liturgii Triduum Paschalnego, które rozpocznie
się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00; Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.00;
Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o 19.00 – przynieśmy na tę liturgię świece i naczynie na wodę
święconą. W piątek i sobotę modlitwa Jutrzni o godz. 7.00. Program tych dni znajdziemy w „Siewcy”.
Również jest tam informacja o adoracji w Ciemnicy i przy Bożym Grobie – zapraszamy naszych Parafian
z wyznaczonych ulic na wspólną adorację, jak również młodzież i dzieci – cały porządek wypisany jest
w „Siewcy”. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę od godz. 12 do 15 co pół
godziny. Poświęcenie pokarmów w Krasnowie o godz. 15.30, w Żegarach o 16.00.
łodzież gimnazjalna naszej Parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania we wtorek, 15 kwietnia o
godz. 17.30. Szafarzem tego sakramentu będzie J.E. Ksiądz Biskup Romuald Kamiński.
ancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu czynna będzie we wtorek i środę w zwykłych godzinach,
a więc od 9 do 10.30 i od 15.30 do 17.
atecheza dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dzieci, które otrzymają ten sakrament na
Wielkanoc będzie we wtorek, 15 kwietnia o godz. 16.45.
aca w Niedzielę Palmową będzie przeznaczona na kwiaty i świece do Grobu Pańskiego oraz przyozdobienie naszej świątyni na święta.
rwają prace w remontowanym domu parafialnym. Polegają one na wykańczaniu górnej kondygnacji
budynku. Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy systematycznie wspierają ten remont składając ofiary
na tacę, jak i w kopertach do tego przeznaczonych. Koperty są wyłożone na stoliku pod chórem.
wiatowe Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie wymagają ogromnych przygotowań. Właśnie ruszyła
akcja pomocy młodym ze Wschodu „Bilet dla brata”, aby mogli wziąć w nich udział. Nasza młodzież
z KSM-u i wolontariusze zbierać będą w Niedzielę Palmową ofiary do skarbon na ten cel.
szystkim naszym Parafianom i Gościom życzymy jak najowocniejszego przeżycia Wielkiego
Tygodnia, a zwłaszcza Świętego Triduum Paschalnego rozpoczynającego się Mszą Wieczerzy
Pańskiej w Wielki Czwartek, a mającego szczyt w uroczystej Wigilii Paschalnej w sobotnią noc. Te
trzy dni są najważniejsze w całym roku liturgicznym, dlatego każdy kto mieni się być uczniem Jezusa
Chrystusa powinien w nich uczestniczyć. Chorych i starszych w domach prosimy o duchową łączność
z uczestnikami liturgii w naszej Bazylice.
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Intencje mszalne 06 - 20.04.2014
NIEDZIELA V WIELKIEGO POSTU, 6 kwietnia 2014
07:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Jadwigi i Stanisława
w 45 rocz. ślubu i dla rodziny
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Halina Błaszczak
+Janusz +Leonard Obuchowscy
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Aliny i Józefa
Ogórkisów w 35 rocz. ślubu
11:30 Intencja Nieustającego Różańca:
13:00 LT:
Krasnowo: +Alojzy Łobik (26 rocz.)
17:30 +Tadeusz Tydman (11mc)
PONIEDZIAŁEK, 7 kwietnia 2014
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Wacławy
Wołągiewicz w 90 rocz. urodzin i dla rodziny
08:00 +Henryk Draugialis (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Helena Kozłowska (greg)
17:30 O błog. Boże dla Anny Namiotko-Skindzier
i jej rodziny
17:30 Dziękczynna z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
Sejneńskiej dla Aliny w dniu urodzin
17:30 +Marek +Zofia Moroz +Zofia Perwejnis
WTOREK, 8 kwietnia 2014
06:30 +Jadwiga Wereszczyńska (m-c od pogrzebu)
08:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Janusz Bulwin (3 rocz.) +Anna +Józef
+Janina Romańscy
08:00 +Petronela (23 rocz.) +Wacław (28 rocz) Kwaterscy
+Wacław +Marian
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Anny
Abramowicz w 18 rocz. urodzin
17:30 +Józef Wołyniec (18 rocz)
+Gabriela Janczulewicz (7 rocz.)
17:30 +Edmunt Sapiega (4 rocz.) i jego rodzice
ŚRODA, 9 kwietnia 2014
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Julian Czepanis +Eugenia +Piotr
08:00 +Kazimiera +Bolesław +Feliks +Edmund Tameccy
08:00 +Eugenia Bielecka (5 rocz)
17:30 +Władysława Lauda
17:30 +Daniel Lewkowicz +Zofia +Józef Rutkowscy
17:30 +Marianna +Henryk i z rodz. Radzewiczów
i Dulewiczów
CZWARTEK, 10 kwietnia 2014
06:30 +z rodz. Klimańców
08:00 +Józef Miszkiel (20 rocz.)
08:00 +Krystyna Kowalczyk
08:00 +Józef Szlaużys i jego rodzice
17:30 Za Ojca Św., Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Helena Kozłowska (greg)
17:30 +Maria Plesiewicz (6 rocz.)
PIĄTEK, 11 kwietnia 2014
06:30 +Leokadia Dobuszyńska (9mc)
08:00 +Eugenia Koncewicz (11mc)
08:00 +Helena Kozłowska (greg)

10

08:00 +Stefan Czarniecki (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O Boże błog., mocną wiarę i miłość dla Piotra
Margiewicza w 18 rocz. urodz.
17:30 +Stanisław Kap (26 rocz)
17:30 +Anna +Piotr Koncewicz
SOBOTA, 12 kwietnia 2014
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Józef Jarzębowicz +Aleksandra +Adolf
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (2mc)
08:00 +Czesława Jasionowska (miesiąc od pogrzebu)
10:00 +Prezydent Lech Kaczyński i za poległych
w katastrofie pod Smoleńskiem (4 rocz.)
17:30 +Anna (5 rocz.) +Romuald +Józef Kuklewicz
17:30 +Anna Jasiewicz (3 rocz.)
17:30 +Danuta Janiszewska (14 rocz)
NIEDZIELA PALMOWA , 13 kwietnia 2014
07:00 +Wincenty Kowalewski (7 rocz)
08:30 +Paweł Żegarski (11 rocz.)
10:00 +Bolesław Krejczman (11 rocz.)
11:30 +Zofia Plewińska (1 rocz) +Stefan
11:30 +Helena Kozłowska (greg)
13:00 LT: +Józef +Marianna Łatwis +Piotr Kosa
Krasnowo: +Stanisław +Antoni +Julia (20 rocz.)
		 z rodz. Skrypków
17:30 +Ryszard Maksimowicz
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 14 kwietnia 2014
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Konrad Motuk (4mc)
08:00 +Mieczysław (10mc) +Leokadia +Serafin
Wojciechowscy
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Jarosława
Polensa w 40 rocz. urodzin i dla rodziny
17:30 +Maria Dabulis (3mc)
17:30 +Stanisława +Zofia +Franciszek Luto
WIELKI WTOREK, 15 kwietnia 2014
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Tadeusz Rasiul (2 rocz) i zm. z rodz. Rasiul
08:00 +Tadeusz Rasiul (2 rocz)
08:00 +Kazimierz Rugienis (rocz.)
17:30 O dary Ducha Świętego dla młodzieży
bierzmowanej
17:30 +Franciszek Miszkiel
17:30 +Paweł +Piotr Wróblewscy
17:30 +Stefania Sapiega (1 rocz.)
WIELKA ŚRODA, 16 kwietnia 2014
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Wojciech Domoracki (11 rocz)
08:00 +Józef Lutecki (6mc)
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Aliny i Józefa
Ogórkis w 35 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Wanda Bubrowska +Helena Tomaszycka
17:30 +Zenon Koneszko (4mc)
WIELKI CZWARTEK, 17 kwietnia 2014
19:00 +Helena Kozłowska (greg)
19:00 +Anna Poźniak
19:00 +Antoni Okulanis (44 rocz.)
SIEWCA

19:00 +Ks. Sylwester Domel i zm. kapłanów
z naszej parafii
WIELKI PIĄTEK, 18 kwietnia 2014
Liturgia Wielkiego Piątku godz. 19:00
WIGILIA PASCHALNA, 19 kwietnia 2014
19:00 +Jan Kruza (12 rocz.)
19:00 +Ryszard Maliszewski
19:00 +Helena Kozłowska (greg)

NIEDZIELA WIELKANOC, 20 kwietnia 2014
06:00 +Sabina Miszkiel (1 rocz.) +Marian
08:00 LT:
10:00 Chrzty
11:30 +Tomasz Żeladonis (9 rocz.)
Krasnowo: Za parafian
17:30 + Helena Kozłowska (greg)

Diecezjalne Sanktuaria Maryjne
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ełku
Parafia katolicka została utworzona 31 marca 1871 roku. Kościół parafialny pod wezwaniem
Świętego Wojciecha został wybudowany w stylu neogotyckim w roku 1893.
W roku 1990, staraniem ówczesnego proboszcza parafii, księdza biskupa Józefa Wysockiego,
bedącego wikariuszem biskupim
diecezji warmińskiej na rejon ełcki, została sprowadzona z Fatimy
figura Matki Bożej,
która została pobłogosławiona i
koronowana 13
maja 1991 roku w
Olsztynie przez Papieża Jana Pawła II.
Figura ta w drodze
powrotnej do Ełku
odbyła pielgrzymkę po niektórych
parafiach ówczesnej diecezji warmińskiej, była m.in.
w Piszu, w kościele
Matki Miłosierdzia
Ostrobramskiej,
dając początek
nabożeństwom fatimskim odprawianym od maja do października. 25 marca 1992 roku Ojciec Święty jan Paweł
II erygując diecezję ełcką podniósł kościół Świętego Wojciecha w Ełku do godności Katedry.
13 maja 1994 roku biskup ełcki Wojciech Ziemba ustanowił Kościół Katedralny Diecezjalnym
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
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Z ŻYCIA PARAFII
TRIDUUM PASCHALNE W NASZEJ WSPÓLNOCIE
WIELKI CZWARTEK

Godz. 19.00 Msza Wieczerzy Pańskiej – dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa (tego
wieczoru szczególnie módlmy się za kapłanów).
Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną
dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Adoracji, tzw. Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie w
Ogrójcu. Adoracja w Ciemnicy – dziękczynienie za
dar Eucharystii i Kapłaństwa do godz. 24.00. Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej według porządku:
21.00-22.00 Wspólnoty Wieczernikowe;
22.00-22.30 Wspóln. Intronizacji Chrystusa Króla;
22.30-23.00 Wspólnota Nieustającego Różańca;
23.00-23.30 Akcja Katolicka;
23.30-24.00 Młodzież ZSO i CKZSR.
Okazja skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od 22.00 do północy.
WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci naszego Zbawiciela. W tym dniu nie sprawuje się
Eucharystii, jest to dzień smutku i żałoby, stąd
zachowujemy post ścisły.
Godz. 7.00 Jutrznia – modlitwa poranna Kościoła.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mając od
rana czas mogą przyjść i w ten sposób rozpocząć
ten niezwykły dzień.
Zapraszamy na adorację dzieci:
Godz. 10.00-10.30 kl. VI
Godz. 10.30-11.00 kl. V
Godz. 11.00-11.30 kl. IV
Godz. 11.30-12.00 kl. III
Godz. 12.00-12.30 kl. I i II
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia – godzina śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, zdroje łask płyną
wówczas od Boga, warto na ten moment zatrzymać
się na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, w
świątyni będzie wspólnie odmawiana.
Godz. 18.00 - Droga Krzyżowa.
Godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Piątku:
Słowo Boże, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i
Procesja przeniesienia Najśw. Sakramentu do Bożego Grobu. Adoracja Najświętszego Sakramentu
do północy. Zapraszamy do modlitwy adoracyjnej
naszych Parafian z poszczególnych ulic:
21.00-21.30 – ul. Strażacka
21.30-22.00 – ul. Ogrodowa i Słowackiego

22.00-22.30 – ul. Głowackiego
22.30-23.00 – ul. Grodzka i Przyrzeczna
23.00-23.30 – Piłsudskiego
23.30-24.00 – Plac św. Agaty
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania od
22.00 do północy.
WIELKA SOBOTA jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
Godz. 7.00 – Jutrznia – zapraszamy na wspólną
modlitwę Kościoła. Warto i w tym dniu zachować post tzw. paschalny, powstrzymując się od
pokarmów mięsnych aż do zakończenia liturgii
Wigilii Paschalnej. Przed południem zapraszamy
na adorację Młodzież Gimnazjum:
9.00-9.30 klasy I; 9.30-10.00 kl. II i III
Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny od
godz. 12.00 co pół godziny do 15.00. W kościele
w Żegarach poświęcenie pokarmów o 16.00, a
o 16.30 w W. Czwartek, W. Piątek , a W. Sobotę
o 22.00 – liturgia w jęz. litewskim; w Krasnowie
poświęcenie pokarmów o g. 15.30.
WIGILIA PASCHALNA – godz. 19.00 – uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi
zmartwychwstanie Chrystusa. Rozpocznie się na
zewnątrz świątyni poświęceniem ognia, zapaleniem paschału i uroczystym wniesieniem światła
do kościoła. Zabrzmi uroczysty śpiew „Exultet”
– hymnu pochwalnego Chrystusa – Światło Świata.
Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna z poświęceniem
wody i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu, Liturgia
Eucharystii to dalsze elementy Wigilii Paschalnej
(koniecznie przynosimy ze sobą świece paschalne). Aby całe Święte Truduum Paschalne otrzymało
uroczystą oprawę, zachęcamy do licznego udziału
wszystkich Parafian. Należy na liturgię przynieść
świece i naczynie na wodę święconą.
Uroczystą Mszę Świętą Zmartwychwstania rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 6.00.
Bazylika będzie otwarta od g. 5.00. Aktywnych
uczestników procesji prosimy o przygotowanie:
sztandarów, chorągwi, feretronów. Dziewczynki
zapraszamy do sypania kwiatów, młodzież do niesienia poduszek i wstążek. Liczymy na obecność
naszej orkiestry. Porządek Mszy św. w Niedzielę
Zmartwychwstania: godz. 8.00 – w języku litewskim, 10.00 – z Sakramentem Chrztu Świętego,
11.30 i 17.30.

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