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Wybrał Eugeniusz

ZMARTWYCHWSTAŁ 
PAN MÓJ I NADZIEJA

Życie zwyciężyło śmierć
Potrzeba wiary, aby otworzyć się na tę nową, 
wspaniałą perspektywę. Pozwólmy, aby 
przeniknęły nas myśli i uczucia wyrażone w 
przejmujących słowach sekwencji paschal-
nej: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud 
prawdziwy”. Ta prawda ukształtowała życie 
apostołów, którzy po zmartwychwstaniu od-
czuli, że ich serca znów pałają pragnieniem 
naśladowania mistrza, a otrzymawszy Ducha 
Świętego, zaczęli niezwłocznie opowiadać 
wszystkim o tym, co osobiście widzieli i prze-
żyli. (...)
Zmartwychwstał. Oto istota naszej wiary. Mil-
czącym świadkiem wszystkich tych wydarzeń 
była Maryja. Prośmy Ją, aby także nam pomo-
gła w pełni przyjąć to paschalne orędzie. 
(Watykan, 24 kwietnia 2000 r.)

Nadzieja życia wiecznego
W tajemnicach chwalebnych Różańca świę-
tego odżywają nadzieje chrześcijanina: na-
dzieje życia wiecznego, które angażują Bożą 
wszechmoc i oczekiwania obecnego czasu, 
które angażują człowieka do współpracy z 
Bogiem.
W zmartwychwstałym Chrystusie powstaje z 
martwych cały świat, następuje inauguracja 
nowych niebios i nowej ziemi, co znajdzie 
swoje dopełnienie przy Jego chwalebnym 
powrocie, kiedy „śmierci już odtąd nie będzie. 
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już (...) nie bę-
dzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 
4). (Watykan, 6 listopada 1983 r.)

Misterium naszego zbawienia
Najpierw kobiety, później uczniowie, a na 
końcu i Piotr odkrywają radosną prawdę: 
„Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my 
wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2, 32). 
Drodzy bracia i siostry, również i my - tak jak 
oni i razem z nimi - jesteśmy wezwani do 
głoszenia ludziom naszych czasów tej dobrej 
nowiny: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan 
mój i nadzieja” (sekwencja paschalna).
Jest moim głębokim pragnieniem, aby orę-
dzie paschalne coraz hardziej umacniało 
wiarę wszystkich ochrzczonych, a pokój, dar 
Chrystusa zmartwychwstałego, zapanował w 
każdym ludzkim sercu i przywrócił nadzieję 
wszystkim uciśnionym i cierpiącym!
Niech Maryja, cichy świadek śmierci i zmar-
twychwstania swego Syna Jezusa, pomoże 
nam w pełni uwierzyć w to misterium zba-
wienia, przemieniające życie tych, którzy 
przyjmują je z głęboką wiarą. Obyśmy z Jej 
pomocą, jako odważni i wiarygodni ucz-
niowie zmartwychwstałego Pana, głosili je 
z radością wszystkim, których spotykamy. 
(Watykan, 1 kwietnia 2002 r.)

Światło na drogę

Gdyby nie było zmartwychwstania, nikt rozsądny nie miałby podstaw, by wie-
rzyć. Ale ono było! Ewangeliczne kobiety po spotkaniu z aniołem „z lękiem, ale i 
wielką radością odeszły szybko od grobu i pobiegły oznajmić to Jego uczniom”. 
Mt 28,8-15

Czas Wielkanocny to czas wielkiej nadziei, dzięki której cala nasza wiara ma 
sens. Jej centrum stanowi Zmartwychwstały Chrystus - Zwycięzca śmierci i 
Pan życia. Pełnej radości w naszym Panu i Zbawcy - czcigodnym duszpa-
sterzom, siostrom zakonnym i wszystkim parafianom życzy 
 Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
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MOC SŁOWA
Niedziela Wielkanocna - 20 kwietnia 2014
 
 J 20, 1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, 
gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 

się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. 
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do 
nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono».  Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli 
do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi 
uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże 
nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon 
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i 
ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego 
głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnę-
trza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. 
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Refleksja niedzielna:

Maria Magdalena, która jako pierwsza przyszła do 
grobu, chciała opłakiwać śmierć Jezusa. (Przybyła 

o świcie, zanim ustąpiły ciemności, które aż dotąd więziły 
ludzkość). Także Piotr i Jan biegną do grobu zatroskani 
o los martwego ciała Mistrza. Wcześniej wyrazili swoją 
wiarę w Jezusa przez „pójście za Nim”; w momencie 
Zmartwychwstania to, co zostało zapoczątkowane, nie-
jakosię intensyfikuje - ich marsz zmienia się w bieg.
Nauka Jezusa, zapowiedzi Pisma i ostatnie wydarzenia 
jeszcze nie łączą się w całość w umysłach uczniów, ale 
Prawda już zaczyna w nich działać. Jan czeka na Piotra, 
by za Nim wejść do grobu, wskazując niezbywalną rolę 
Apostoła w prowadzeniu do wiary w Zmartwychwsta-
nie. Pusty grób staje się świadectwem: płótna i chusta 
leżą zwinięte dokładnie w ten sam sposób, co przed dwo-
ma dniami, tyle że nie kryją już w sobie martwego ciała 
Jezusa. Ten znak, będący jakby brakującym ogniwem, 
wystarcza umiłowanemu uczniowi, by doznał w duszy 
olśnienia (którego zapowiedzią było oglądanie chwały 
Pana na górze Tabor). Uwierzył! Ten, który wiernie kochał 
swojego Mistrza i towarzyszył Mu podczas Jego męki, 
teraz zrozumiał wszystko, pojął logikę misternego planu 
Boga. W ostatnich dniach podążał za Nauczycielem w 
kompletnej ciemności, teraz bolesne wydarzenia objawi-
ły mu cały swój splendor. Światłość w ciemności świeci, a 
ciemność jej nie ogarnęła! Baranek zabity nabył dla Boga 

ludzi z każdego pokolenia, ludu i narodu.
Teraz obecność Mistrza będzie już inna, mniej uchwytna, 
za to o wiele cenniejsza i bardziej owocna, a zadaniem 
ucznia będzie szukanie tego, co w górze: rozpoznawanie 
działania i królowania Chrystusa. Życie ucznia, zanurzo-
ne w tajemnicy Paschy Mistrza, staje się dzieleniem Jego 
losu i Jego zwycięstwa, na pozór niedostrzegalnego, ale 
niezawodnie prowadzącego do królestwa, gdzie słudzy 
Baranka będą oglądać Jego oblicze.

Niedziela Bożego Miłosierdzia  – 27 kwietnia 2014
 
 J 20, 19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia ty-
godnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi 

były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 
stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali 
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu 
rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 
którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie 
był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 
uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w 
miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy ucz-
niowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, 
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie 
rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i 
nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz 
Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział 
mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych 
znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczy-
nił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście 
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 
abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Refleksja niedzielna:

Tylko dzięki lasce Boga możemy coraz głębiej odkry-
wać Jego szaloną miłość do grzeszników. Wschodnia 

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA WIELKANOCNA, 20 kwietnia 2014 
Słowo Boże: Dz 10,34-43; 1Kor 5,6-8; J 20,1-9
Nowenna przed urocz. Bożego Miłosierdzia
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 21 kwietnia 2014 
Słowo Boże: Dz 2,14.22-32; Mt 28,8-15
Taca na potrzeby KUL w Lublinie
WTOREK WIELKANOCNY, 22 kwietnia 2014 
Słowo Boże: Dz 2,36-41; J 20,11-18
ŚRODA WIELKANOCNA, 23 kwietnia 2014 
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Łk 24,13-35
Dzień imienin Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura
CZWARTEK WIELKANOCNY, 24 kwietnia 2014
Słowo Boże: Dz 3,11-26; Łk 24,35-48
PIĄTEK WIELKANOCNY, 25 kwietnia 2014 
Słowo Boże: Dz 4,1-12; J 21,1-14
SOBOTA WIELKANOCNA, 26 kwietnia 2014
Słowo Boże: Dz 4,13-21; Mk 16,9-15
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 27 kwietnia 2014
Słowo Boże: Dz 2,42-47; 1J 1,3-9; J 20,19-31
Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

PONIEDZIAŁEK, 28 kwietnia 2014Urocz. św. Wojcie-
cha, bpa i męcz. Gł. Patrona Polski i Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Dz 1,3-8; Flp 1,20-30; J 12,24-26
WTOREK, 29 kwietnia 2014 Święto św. Katarzyny Sie-
neńskiej, Patronki Europy
Słowo Boże: 1J 1,5-2,2; Mt 11,25-30
ŚRODA, 30 kwietnia 2014 Wsp. św. Piusa V, papieża
Słowo Boże: Dz 5,17-26; J 3,16-21
CZWARTEK, 1 maja 2014 Wsp. św. Józefa Rzemieślnika
Słowo Boże: Dz 5,27-33; J 3,31-36
Pierwszy czwartek miesiąca
Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Sejnach
PIĄTEK, 2 maja 2014 Wsp. św. Atanazego, bpa
Słowo Boże: Dz 5,34-42; J 6,1-15
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 3 maja 2014 Urocz. NMP Królowej Polski
Słowo Boże: Ap 11,19.12,1.3-10; Kol 1,12-16; J 19,25-27
Rocznica Konstytucji 3 Maja z 1791 r.
Pierwsza sobota miesiąca

tradycja określa Go jako Miłośnika człowieka, nieustan-
nie poszukującego tego, który się zagubił. W Niedzielę 
Bożego Miłosierdzia Kościół pomaga nam odczytać 
pedagogikę Boga, który pragnie, abyśmy zgłębiali Jego 
miłość - „abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest 
chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny 
jest Duch, przez któ rego zostaliśmy odrodzeni, i jak cen-
na jest Krew, -przez którą zostaliśmy odkupieni”.
Dziedzictwo miłości Boga jest niezniszczalne i nie zależy 
od wierności człowieka, który wciąż na nowo odkrywa 
jej paradoks: wobec ludzkiej niewierności Bóg wciąż jest 
wierny i nie chce od swojej miłości odstąpić. Nie oznacza 
to, że ci, którzy Go poznali, zbliżając się do Niego, nie są 

narażeni na trudności - wręcz przeciwnie. Świadectwo 
Św. Piotra jest jednoznaczne: „musicie doznać trochę 
smutku przez różnorodne doświadczenia”.
Bez prób wiary nikt nie osiągnie oczyszczenia, nie sta-
nie się złotem wypróbowanym w ogniu. Bez wysiłku 
związanego z przechodzeniem przez „ciasne drzwi” czy 
pokonywaniem wąskiej drogi, na któr.ej wielu się potyka, 
nie można osiągnąć celu naszej wiary. Patrząc dziś na 
św. Tomasza Apostoła, widzimy, że nie ma wiary łatwej. 
Każdy, kto zbliża się do Boga, musi nauczyć się nowego 
sposobu patrzenia, logiki Krzyża, która dla świata jest 
głupstwem, a dla wierzących mądrością.

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i 
pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy 

odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. 
Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym 

Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas 
do zwycięstwa. Wszystkim naszym parafianom i osobom przeby-
wającym tu gościnnie życzymy pogodnego i pełnego Bożego bło-
gosławieństwa przeżywania nie tylko tych świątecznych dni, lecz 
całego okresu paschalnego, który wielkanocną radość rozciąga 

na 50 dni – aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Duszpasterze Parafii Sejneńskiej
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 7

uBoga droga

Czytamy Biblię 
– Lectio Divina

Czytanie z pożytkiem

Jeśli Twoje czytanie Biblii ma być 
prawdziwie owocne, powinno prze-
biegać w czterech etapach. Określają 
je tradycyjne terminy łacińskie: lectio 
– meditatio – oratio – contemplatio 
et actio.
LECTIO
Obierz sobie dogodne miejsce, w 
którym nikt i nic Ci nie przeszkadza. 
Uklęknij przed Ojcem, który widzi w 
ukryciu (Mt 6,6) i proś Go o pomoc. 
Uwzględnij przy tym znajomość sa-
mego siebie: przecież – podobnie, 
jak ja – w kolejnych dniach miewasz 
różne nastroje, niekiedy ogarnia Cię 
znużenie, jakaś apatia. Twoja modli-
twa przed czytaniem Biblii niech bę-
dzie krótka, zawsze ta sama, łatwa 
do wypowiedzenia w każdym stanie 
ducha:
    Boże, wejrzyj ku wspomożeniu 
memu! Ześlij z nieba Twoją mądrość, 
ześlij Ją od tronu swej chwały, aby 
przy mnie będąc, pracowała ze mną 
– i żebym poznał, co Tobie jest miłe. 
Ps 70,2 i Mdr 10
Teraz usiądź. Nie jest przy tym obo-
jętny rodzaj pozycji siedzącej. Ma 
wyrażać czujność i cześć względem 
Majestatu Bożego.
Czytaj bez pośpiechu, z zastanowie-
niem. Zwracaj uwagę na przypisy. Są 
one podawane na dole każdej strony 
Biblii Tysiąclecia (notabene: po tym 
poznaje się wydania katolickie). To, 
co nie zwróciło Twojej uwagi, lub cze-

go w tej chwili nie rozumiesz – pomiń. 
Zatrzymuj się myślą przy tym, co 
zrozumiałeś. Staraj się przylgnąć do 
słowa, które musnęło którąś ze strun 
Twojego wnętrza. Resztę zostaw.
Trzeba, by takie czytanie należało do 
żelaznego programu Twojego dnia. W 
tej dziedzinie podejmij jasną, jedno-
znaczną decyzję. Ta stałość, ta co-
dzienność Twojej lektury Pisma Świę-
tego ma znaczenie decydujące. Nie 
chodzi natomiast o czytanie długie. 
Może to być nawet 5, 10 czy 15 mi-
nut, pół godziny dziennie. Ile możesz. 
Ale potem już się tego ustalonego 
czasu trzymaj! Duch zwodziciel stale 
namawia, żeby zaplanowane czyta-
nie nieco skrócić, po czym – żeby je 
w ogóle zaniechać. Wiedząc o tym, 
rób przeciwnie: spokojnie kładź so-
bie koło Biblii zegarek i za każdym 
razem do planowanego czasu dodaj 
jedną minutę. Ten drobny akt oddala 
wszelkie zakusy zwodziciela i mocno 
wiąże z Bogiem.
- Co pomaga w zachowaniu wierności 
w zakresie czytania Pisma Święte-
go?
- W zachowaniu tej wierności pomaga 
zwyczaj kładzenia Biblii zawsze na 
tym samym miejscu, z zakładką tam, 
gdzie wczoraj skończyłeś czytać. Tak 
Biblia stale zachęcająco czeka.
I jeszcze taka uwaga: na egzempla-
rzu Biblii nie kładź żadnego przed-
miotu ani żadnej innej książki, a to 
ze względu na specjalny szacunek 
dla tej Księgi.

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

Radujcie się w tym wielkanocnym okresie ze 
zwycięstwa Chrystusa Pana.
Zwycięstwo życia, zwycięstwo dobra nad złem. 
Dla chrześcijan jest to oczywiście zwycięstwo 
nad każdą obawą przed śmiercią. Poprzez nie 
zmierzamy ku bardziej sprawiedliwej i ludzkiej 
przyszłości; ku wolności dzieci Bożych. W radości 
Zmartwychwstałego Chrystusa, w Jego zwycię-
stwie - które jest darem dla każdego, kto w Niego 
wierzy — zostaliście wezwani do skierowania 
waszych myśli na pragnienie dojrzałości i do 
jasnej akceptacji rzeczywistości, pojednania i 
zawarcia od tej chwili przymierza z samym sobą, 
z innymi, ze społeczeństwem w jego wielorakich 
wymiarach.
Podobne przymierze z otaczającą nas rzeczywi-
stością, wręcz przylgnięcie do niej - ulepsza i prze-
mienia ją. Rodzi się „nowe stworzenie” zdolne do 
przenikliwych analiz sytuacji, sił i mechanizmów 
rządzących w świecie pracy. W końcu chodzi o to, 
by realizować zobowiązanie: „uwolnić”, „ocalić”, 
„zachęcić”.
Jeśli pragniecie odnowić Przymierze z Bogiem 
i pojednać się z Nim, powinniście realizować to 
zadanie, poniekąd dźwigając w myślach naj-
głębszy poziom, prawdziwy fundament więzi 
z rzeczywistością. Jeśli człowiek odnajdzie w 
Bogu tę żywą jedność z korzeniami własnego 
istnienia, z własną wewnętrzną harmonią, to 
wówczas odnajdzie też klucz do przezwycię-
żenia każdej formy strachu, klucz do wolności 
i nowego stworzenia; „Oto Ja dokonuję rzeczy 
nowych” (Iz 43, 19).
Słuchajcie tych słów fundamentalnego przymie-
rza z Panem, w Chrystusie Jezusie i Kościele, Jego 
Mistycznym Ciele.

wybrał E. Klimaniec

Wokresie wielkopostnych rekolekcji i rozważania 
męki Pańskiej, kiedy zbiorowo przystępujemy 

do sakramentu pokuty i Eucharystii, a we wszystkich 
kościołach rozbrzmiewają Gorzkie Żale i ze szcze-
gólną gorliwością 
odprawiamy Drogę 
Krzyżową, pamiętaj-
my o nadchodzącym 
Święcie Miłosierdzia - 
„Biała Niedziela” , albo 
„Niedziela Przewod-
nia” - obchodzonym w 
pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy. Jest ono 
przypomnieniem, że 
Męka, Śmierć i Zmar-
twychwstanie Pańskie 
były aktem miłości i 
niezmierzonego miło-
sierdzia Boga wobec 
każdego człowieka.
   Święta Miłosierdzia 
życzył sobie Pan Jezus, 
polecając Św. Fausty-
nie, aby ludzie przygo-
towywali się do tego 
dnia przez nowennę 
rozpoczynającą się w 
Wielki Piątek. Sam też 
podyktował jej inten-
cje i modlitwy kolej-
nych dziesięciu dni: 
„Pragnę -powiedział 
- aby Święto Miłosier-
dzia było ucieczką 
i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a 
szczególnie dla grzeszników. W tym dniu otwarte 
są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski 
- wylewam całe morze łask na dusze, które zbiegają 
się do źródła Miłosierdzia Mojego” (Dz. 699). Obiecał 
więc łaskę wyjątkową, a jej skutki są podobne do 
tych, jakie przynosi sakrament Chrztu. Widać z zapo-

Święto Miłosierdzia Bożego 

W radości 
Zmartwychwstałego 

Chrystusa

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas 
w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim miesz-
kańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło 
nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla 
nas i całego świata! Amen.   Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002
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Święto Miłosierdzia Bożego 

wiedzi Pana Jezusa - Króla Miłosierdzia jak ogromna 
jest miłość Chrystusa do ludzi i jak Mu bardzo zależy 
na zbawieniu każdego człowieka.
   Powiedział także Pan Jezus: „W Święto Moje - Świę-

to Miłosierdzia - będzie 
przebiegać cały świat 
i sprowadzi dusze ze-
mdlone do źródła Mi-
łosierdzia Mojego, ja 
je uleczę i wzmocnię” 
(Dz. 206), więc sercem 
czystym i radosnym 
świętujmy pamiątkę 
Zmartwychwstania 
Pańskiego, ale i Nie-
dzielę Białą - Święto 
Miłosierdzia Bożego, 
które sam sobie wy-
brał Król Miłosierdzia. 
Spełniając wolę Króla 
Miłosierdzia idźmy za 
głosem św. Jana Pawła, 
który oddany był cał-
kowicie Maryi, Matce 
Zbawiciela i Bożemu 
Miłosierdziu zawie-
rzył swój pontyfikat, 
wszystkie ludy i cały 
świat. Głośmy orędzie 
Nieskończonej Bożej 
Miłości i Wielkiego Mi-
łosierdzia.
   „Święta Faustyno - 
wyjednaj nam łaskę, 
abyśmy pojęli Głębię 
Boskiego Miłosierdzia, 
pomóż nam żywo do-

świadczyć go i świadczyć o nim pośród ludzi... Z 
niewzruszoną nadzieją wypowiadamy! Jezu ufam 
Tobie”. (Jan Paweł II - 4.05.2000 r.)
Maryjo, Matko Miłosierdzia prowadź mnie do Jezusa! 
Jezu ufam Tobie.
   (wybrała Jadwiga)

Jemu przeciwstawiać się 
będą...

Krzyż uświęca całe życie chrześcijanina. Jest zna-
kiem zwycięstwa nad śmiercią i szatanem. Jako 

symbol naszego Zbawienia, przypomina nam o 
konieczności naśladowania Chrystusa we wszyst-
kim. Krzyż wrósł w naszą tradycję. Ukształtował 
nasz charakter. Mickiewicz pisał, że tylko pod tym 
znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

Ale krzyż jest też znakiem, któremu sprzeciwiać 
się będą. I sprzeciwiają się - politycy, urzędnicy, 
ateiści, pseudoartyści profanujący symbol Zbawie-
nia. Nie wspominając już o tzw. Europie, niegdyś 
chrześcijańskiej, której dziś przeszkadzają krzyże w 
szkołach, urzędach, a nawet na świątyniach...   .

Niestety, w obliczu ataków wrogów krzyża nie 
potrafimy w sposób zdecydowany zareagować i 
powiedzieć „nie”. A przecież ciągle jeszcze śpie-
wamy w kościołach pieśń, której słowa brzmią 
jednoznacznie: „My chcemy Boga w książce, w 
szkole, w godzinach wytchnień, w pracy dniach. 
My chcemy Boga w wojsku, w sądzie, w rozkazach 
królów, w księgach praw”.

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wzywał 
nas do obrony Krzyża Chrystusowego w przestrze-
ni publicznej, wołając: „Brońcie Krzyża, nie po-
zwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dzię-
kujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił 
do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech 
on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, 
o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są 
nasze korzenie”.

(tekst z wydawnictwa Instytutu Edukacji Społecz-
nej i Religijnej i. Ks. Piotra Skargi)
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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 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

Ofiarodawcy na remont

06/04/2014  Katarzyna Kulesza

Odeszli do wieczności:

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 pa-
rafialny):
Rugienis Stanisław Barbara,Sejny, Piłsudskiego 
Sawiccy Wojciech Marta,Sejny, Piłsudskiego 
Szkarnulis Jerzy Małgorzata,Sejny, Piłsudskiego 
Nieszczerzewscy,Sejny, 1 Maja 
Żukowska Janina,Sejny, 1 Maja 
Żylińscy Witold Helena,Sejny, 1 Maja 
Delniccy Piotr Beata,Sejny, 1 Maja 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UJulianna Zubowicz, Skarkiszki (l. 86) zm. 03/04/2014
UStefania Sobieraj, Sejny (l. 91) zm. 04/04/2014
UJózef Jancza, Rachelany (l. 79) zm. 09/04/2014
USebastian Cichanowicz, Sejny (l. 84) zm. 05/04/2014
UJanina Ogurkis, Sejny (l. 74) zm. 11/04/2014
UEugeniusz Depkun, Degucie (l. 90) zm. 12/04/2014

1/ Jan Magalengo, kawaler, Burbiszki, tutejsza i Edyta 
Bancewicz, panna, Burbiszki, Parafia tutejsza.
2/ Krzysztof Pietkiewicz, kawaler, Przerośl Kolonia, 
Parafia Przerośl, Narodzenia NMP i Mariola Anusz-
kiewicz, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
3/ Jan Wojciechowski, kawaler, Klejwy, Parafia tut. i 
Monika Elwira Kutyło, panna, Puńsk, Parafia Wnie-
bowzięcia NMP.
4/ Mirosław Ulikowski, kawaler, Raczki, Parafia Trójcy 
Przenajświętszej i Edyta Misiukanis, panna, Roma-
nowce, Parafia tut.
5/ Przemysław Żegarski, kawaler, Zaruby, Parafia tut. 
i Wioleta Zawadzka, panna, Rejsztokiemie, Parafia 
Wniebowzięcia NMP w Puńsku.
6/ Stanisław Sidor, kawaler, Marynowo, Parafia tut. i 
Jolanta Sikorska, panna, Skarkiszki, Parafia tut.

Majewscy Rajmund Halina,Sejny, 1 Maja 
Miszkiel Józef Barbara,Sejny, 1 Maja 
Koncewicz Ryszard Lucyna,Sejny, 1 Maja 
Wróblewska  Krystyna,Sejny, 1 Maja 
Sojka Marian Regina,Sejny, 1 Maja 
Bednarscy Arkadiusz Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Domoraccy Robert Zofia,Sejny, Konopnickiej 
Charkiewicz Czesław Grażyna,Sejny, Konopnickiej 
Charkiewicz Hubert Kamila,Sejny, Konopnickiej 
Dźwilewscy Wiesław Beata,Sejny, Konopnickiej 
Uroda Marian Dorota,Sejny, Konopnickiej 
Polens Józef Helena,Sejny, Konopnickiej 
Polens Janusz Sylwia,Sejny, Konopnickiej 
Modzelewscy Sławomir Anna,Sejny, Konopnickiej 
Radzewicz  Danuta,Sejny, Konopnickiej 
Plesiewicz Mieczysław,Sejny, Konopnickiej 
Przeborowscy Zenon Krystyna,Sejny, Konopnickiej 
Witkowscy Czesław Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Łejmel Krzysztof Cecylia,Sejny, Konopnickiej 
Tydman Tadeusz Janina,Sejny, Konopnickiej 
Łabanowscy Wiesław Cecylia,Sejny, Konopnickiej 
Kołpak Henryk Otylia,Sejny, Konopnickiej 
Szulewscy Józef Anna,Sejny, Konopnickiej 
Brzezińscy Miłosz Helena,Sejny, Konopnickiej 
Polens Jarosław Katarzyna,Sejny, Konopnickiej 
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Ogłoszenia duszpasterskie

Obchodzimy dziś największą uroczystość naszej wiary. To od niej bierze początek i znajduje swoje 
dopełnienie nasza wiara. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicz-

nego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. 
Niech ta myśl szczególnie nam towarzyszy, gdy będziemy się spotykać w gronie rodzinnym czy wśród 
przyjaciół.

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli przygotować i przeżyć Święte Triduum Pas-
chalne: za przygotowanie liturgii przez naszych ministrantów i lektorów, młodzieży z Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży i Wolontariuszom ŚDM za przygotowanie Grobu Pańskiego, młodzieży 
bierzmowanej za przygotowanie Ciemnicy, Paniom Marii i Mariannie Wołyniec za dekorację kwiatową, 
Siostrze Barbarze za troskę o ołtarze i szaty liturgiczne, Organiście i Chórowi za piękny śpiew, Kościel-
nemu za porządek i czystość w kościele i wszystkim uczestnikom paschalnej liturgii za udział pobożny 
i gorliwy. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.

Cały ten tydzień  w liturgii to oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, a to oznacza, że przez kolejnych 
osiem dni będziemy świętować uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. Każdy dzień nosi nazwę 

„wielkanocny”, dlatego zechciejmy tę radość paschalną wyrażać przez codzienny udział w Eucharystii 
przyjmując Komunię Świętą – wchodzimy w ten sposób w szczególną relację z Jezusem Zmartwych-
wstałym, zadbajmy o rodzinne spotkania, odwiedzenie chorych i starszych, samotnych. Niech codzienne 
„Alleluja” rozbrzmiewa radośnie w nas i wokół nas. W piątek wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięź-
liwość od pokarmów mięsnych. Radość z dokonanego zbawienia ma się przenieść również na ten 
grunt. W pierwotnym Kościele obowiązywał zakaz poszczenia przez cały okres wielkanocny. Nawet 
jeśli ktoś miał post nakazany jako pokutę za grzechy, musiał się powstrzymać z jej wypełnieniem aż 
do zakończenia okresu wielkanocnego.

Druga Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Miłosierdzia ma wymiar szczególny. Liturgia tego dnia 
wskazuje nam na Boże miłosierdzie, które objawia się nie tylko w darze odpuszczenia grzechów, 

lecz również w tym, że Pan Jezus osobiście chce się spotkać z wątpiącym Tomaszem, a w nim z każdym 
z nas. Dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla nas, Polaków ta niedziela jest pełna radości i wdzięczności za 
kanonizację największego z Rodu Polaków i Wielkiego Papieża Świętego Jana Pawła II – dokonuje się 
to dzisiaj, 27 kwietnia w Rzymie, na Placu Św. Piotra. Łączymy się duchowo ze wszystkimi uczestnikami 
tego wielkiego wydarzenia. Niech Św. Jan Paweł II wstawia się za nami i przewodzi nam w drodze do 
jeszcze mocniejszego umiłowania Boga i wypełniania Jego woli w życiu każdego z nas.

Uroczyste nabożeństwo na zakończenie nowenny do Bożego Miłosierdzia, którą rozpoczęliśmy w 
Wielki Piątek, odbędzie się w naszym kościele dzisiaj o godz. 15.00. Przed Najświętszym Sakramen-

tem przeżyjemy Godzinę Miłosierdzia z Koronką i Litanią do Bożego Miłosierdzia. Niech łaska tego dnia 
stanie się okazją do przemiany życia.

Niedziela Bożego Miłosierdzia to Święto Caritas, a więc instytucji kościelnej troszczącej się o naj-
biedniejszych. Dlatego dzisiaj modlitwa za nasz Parafialny Zespół Caritas i podziękowanie za 

troskę o naszych ubogich, za przygotowanie pomocy świątecznej. Dzisiaj taca będzie przeznaczona 
na działalność charytatywną Caritas naszej Diecezji.

Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski i naszej ełckiej diecezji przeżywać będziemy w poniedzia-
łek, 28 kwietnia. Została ona przeniesiona ze względu na oktawę Zmartwychwstania Pańskiego. 

Główne uroczystości będą w Ełku – rozpoczną się Nieszporami o godz. 17.00 w kościele Najśw. Serca 
Pana Jezusa, poczym procesja z relikwiami św. Wojciecha przejdzie do Katedry, gdzie będzie uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem naszych Pasterzy.

Wkrótce wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na 
Eucharystii i na majowym nabożeństwie. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy 

celebrowali codziennie w połączeniu z wieczorną Mszą św. Rodzinnie gromadźmy się na śpiewanie 
Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel. Na początku maja będziemy prze-
żywali też wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Jest to zarazem pierwszy czwartek miesiąca – dzień 
dziękczynienia za dar Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z 
naszej parafii. W pierwszy piątek miesiąca adoracja całodzienna Najśw. Sakramentu, Msza św. dla dzieci 
i młodzieży o godz. 16.00. Przed południem odwiedziny starszych i chorych w domach. A w pierwszą 
sobotę miesiąca przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. będą jak 
w niedzielę. W intencji Ojczyzny i w 223 Rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja modlić się będziemy na 
Mszy św. o godz. 10.00. 
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NIEDZIELA WIELKANOCNA, 20 kwietnia 2014 
06:00 +Sabina Miszkiel (1 rocz.) +Marian
08:00 LT:
10:00 Sakrament Chrztu 
11:30 +Tomasz Żeladonis (9 rocz.)
17:30 + Helena Kozłowska (greg)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY,  21 kwietnia 2014
07:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:30 +Janusz Jagłowski (5mc)
10:00 +Janusz +Leonard Obuchowscy 
 +Jadwiga Gołębiewska +Halina Błaszczak
11:30 +Joanna +Konstanty Rapczyńscy
13:00 LT: 
Krasnowo: +Bronisława +Władysław
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O Boże błog. dla Grażyny i Czesława 
 w 31 rocz. ślubu i dla rodziny
WTOREK WIELKANOCNY,  22 kwietnia 2014
06:30 +Leszek Stachurski i z rodz. Zachariaszów 
 i Abramowiczów
08:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Matylda Pogorzelska (10 rocz) +Helena +Henryk 

Zubowicz +Tadeusz Falicki
08:00 +Bożena Moroz (8 rocz)
17:30 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:30 +Wincenty Rapczyński (25 rocz) +Aleksandra
17:30 +Zofia (11 rocz) +Stefan Winiewicz
ŚRODA WIELKANOCNA, 23 kwietnia 2014 
06:30 +Jan Pieczulis (2 rocz.)
08:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Jerzy +Stanisława +Jerzy Wiżlańscy
08:00 +Czesław Miszkiel (2mc)
08:30 LT: 
17:30 O błog. Boże i pomyślne zdanie matury 
 dla Macieja Sokołowskiego i dla rodziny
17:30 +Wojciech Wydro
17:30 +Jerzy Marcinkiewicz i rodzice
CZWARTEK WIELKANOCNY, 24 kwietnia 2014
06:30 +Gabriela Ludorf (39 rocz)
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Jadwigi 

Malinowskiej w 65 rocz. urodz.
08:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Danuta Sankowska (4mc)
17:30 +Aniela Sienkiewicz (11mc)
17:30 +Jerzy +Józef +Jadwiga +Michał Szczuka
17:30 +Anna +Wacław +Wiesław Malinowscy
PIĄTEK WIELKANOCNY, 25 kwietnia 2014
06:30 +Jerzy Januszko (8 rocz) +Anna +Aniela
08:00 +Leonarda Błaszczak
08:00 +Weronika +Stanisław +Tadeusz 
 z rodz. Marcinkiewiczów
08:00 +Marianna Chmielewska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Genowefa Palanis
17:30 +Helena Kozłowska (greg)
17:30 +Józef Jodango (34 rocz)

Intencje mszalne 20.04.-04.05.2014
SOBOTA WIELKANOCNA, 26 kwietnia 2014 
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Teresy i Józefa 
 Koncewiczów w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Irena Staniewicz (6mc)
08:00 +Witold Sikorski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Jadwiga +Władysław Milewscy
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Doroty i Zbigniewa 

Stefańskich w 50 rocz. urodz.
17:30 +Irena (1 rocz) +Marian i rodzice
17:30 +Janina +Zygmunt +Wiesław Jegier
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO , 27 kwietnia 2014
KANONIZACJA JANA PAWŁA II
07:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:30 O błog. Boże dla Danuty i Krzysztofa Kozakiewiczów 

w 40 rocz. ślubu i dla rodz.
08:30 O błog. Boże dla rodz. Raglisów
10:00 +Józef Wróblewski (19 rocz)
13:00 LT: +Katarzyna +Antoni +Piotr Marcinkiewicz 

+Aldona +Wincenty Aleksa
Krasnowo: 
17:30 +Leokadia +Teofil z rodz. Konopków 
 i Jaczyńskich
PONIEDZIAŁEK, 28 kwietnia 2014
06:30 +Weronika (12 rocz.) +Mieczysław Żylińscy
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Janiny i Piotra Marcin-

kiewiczów w 13 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Maciej +Ludwika +Stanisław +Józef z rodz. 
 Maksimowiczów i Baranowskich
08:00 +Zofia Wasilewska (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Marian Szułowicz (2 rocz.) i zm. z rodziny
17:30 +Marianna Niewulis (2mc)
17:30 +Helena Kozłowska (greg)
WTOREK,  29 kwietnia 2014
06:30 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Bonifacy Łabanowski (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Leokadia Wojnowska (miesiąc od pogrzebu)
08:30 egzekwie: +Zofia Moroz (4 rocz.)
17:30 +Tadeusz Andzel (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Janina Bubrowska (6mc)
17:30 +Waldas Bielak (28 rocz) i rodzice
17:30 +Marta Staniewicz
ŚRODA,  30 kwietnia 2014 
06:30 +Józefa +Zygmunt Moroz
08:00 +Helena Kozłowska (greg)
08:00 +Marianna Dziemido (9mc)
08:00 +Marian Namiotko
17:30 +Romuald Dzimitko (9mc)
17:30 +Jan +Weronika +Grażyna Wojlanis +Witold 
 +Józef +Stefania Żukowscy
17:30 +Leon +Anna Romanowscy
CZWARTEK,  1 maja 2014
06:00 +Stanisław Motuk
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Józefa
08:00 +Sebastian Cichanowicz
12:00 Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego – O błog. 
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Boże i opiekę MB Sejneńskiej
17:30 +Lucyna Siemianis (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Leokadia Zdancewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Krystyna Klucznik (greg)
17:30 +Helena Kozłowska (greg ost.)
PIĄTEK, 2 maja  2014 pierwszy miesiąca
06:00 +Kazimierz Łyskowicz +Piotr +Magdalena Poźniak
08:00 +Bolesław (25 rocz) +Stanisława (8 rocz) +Tadeusz 

(4 rocz) z rodz. Ballów
08:00 +Helena Tomkiewicz (38 rocz) i rodzice
08:00 +Janina Polakowska
16:00 +Krystyna Klucznik (greg)
17:30 +Józef Sienkiewicz (12 rocz)
17:30 +Józef Malinowski (14 rocz)
SOBOTA, Urocz. MB Królowej Polski, 3 maja 2014 
07:00 +Krystyna Klucznik (greg)
08:30 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy

10:00 O błog. Boże i opiekę MB Królowej Polski dla Ojczyzny
10:00 O błog. Boże dla STOnZ w 10 rocz. powstania
10:00 +prof. Witold Broniewicz
11:30 +Stanisław Czarkowski (11mc)
17:30 +Czesław Dudanowicz
NIEDZIELA II WIELKANOCNA, 4 maja 2014 
07:00  +Krystyna Klucznik (greg)
07:00 +Józef Grażulewicz (25 rocz) i rodzice
08:30 +Witold Krejczman (13 rocz)
10:00 +Izydor Jungiewicz (50 rocz) +Aleksandra (26 rocz) 

+Czesław
11:30 +Czesław Dudanowicz (4mc)
11:30 +Paweł Koneszko (9mc)
13:00 LT: 
Krasnowo: +Krzysztof Łebkowski
17:30 +Weronika +Stanisław +Bronisław Buchowscy

Diecezjalne Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia

Parafia Chrystusa Sługi w Ełku

Parafia została utworzona 1 lipca 2001 roku. Poświęcenia świątyni dokonał biskup Edward 
Samsel.  W kościele znajduje się kopia obrazu Jezusa Miłosiernego , która nawiedziła wszystkie 

parafie diecezji ełckiej. 29 października 2005 roku dekretem biskupa ełckiego Jerzego Mazura, 
kościół parafialny pod wezwaniem Chrystusa Sługi został ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia.
W dniach 11 – 13 
marca 2005 roku 
kopię obrazu Jezusa 
Miłosiernego z Ełku 
gościliśmy w naszej 
parafii, obraz usta-
wiono w bazylice 
na prezbiterium po 
lewej stronie ołtarza 
soborowego. Para-
fianie tłumnie gro-
madzili się, dziękując 
za doznane łaski i wy-
praszając potrzebne. 
Inna - mniejsza kopia 
wizerunku Jezusa 
Miłosiernego od 2 
lat pielgrzymowana 
była do poszczegól-

nych rodzin w parafii. Ubogaceni i przemienieni, pełni nadziei i ufni w nieskończoną miłość, 
żegnali wizerunek w pokorze, z wielkim wzruszenem. Co dnia uroczyście przekazywano obraz 
do kolejnnych rodzin w parafii.
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