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Wybrał Eugeniusz

Życiodajny pokarm

mentem jedności. (...)
Niestety, chrześcijanie są podzieleni właśnie 
w sakramencie jedności. Tym bardziej więc 
musimy być wspierani przez Eucharystię, po-
czuwać się do obowiązku, aby ze wszystkich 
sił dążyć do tej pełnej jedności, której tak żar-
liwie Chrystus pragnął w Wieczerniku.

Poruszyć sumienia

Właśnie tutaj, w Bari - mieście, które przecho-
wuje szczątki św. Mikołaja, ziemi spotkania i 
dialogu z braćmi chrześcijanami Wschodu, 
pragnąłbym ponowić moją wolę podjęcia 
jako zasadniczego zadania zabiegania ze 
wszystkich sił o odbudowę pełnej i widzialnej 
jedności wszystkich uczniów Chrystusa.
Zdaję sobie sprawę, że nie wystarczą do 
tego przejawy pobożnych uczuć. Koniecz-
ne są konkretne gesty, które dotrą do serc i 
poruszą sumienia, pobudzając każdego do 
owego wewnętrznego nawrócenia, które jest 
warunkiem wszelkiego postępu na drodze 
ekumenizmu...
Wszystkich was proszę, byście zdecydowanie 
wstąpili na drogę owego duchowego eku-
menizmu, który w modlitwie otwiera drzwi 
Duchowi Świętemu, który jako jedyny może 
stworzyć jedność.
(Benedykt XVI -  do uczestników XXIV Krajowego Kon-
gresu Eucharystycznego we Włoszech -Bari, 
29 V 2005 r.).

Nie możemy żyć, nie gromadząc się w niedzie-
lę dla sprawowania Eucharystii. Brakowało-
by nam sił do podejmowania codziennych 
trudów i musielibyśmy ugiąć się pod nimi. 

Potrzebujemy tego Chleba, by podejmo-
wać trudy i zmęczenie podróży... Udział w 

niedzielnej Mszy świętej i spożywanie Chle-
ba Eucharystycznego jest potrzebą chrześ-
cijanina, który może w ten sposób odnaleźć 
energie, niezbędne do podjęcia drogi, którą 
ma przed sobą. Drogi, która nie jest zresztą 
dowolna: droga, którą Bóg wskazuje przez 
swoje Prawo, zmierza w kierunku wpisanym 
w samą istotę człowieka. Iść nią oznacza dla 
człowieka realizację samego siebie, zejść z 
niej oznacza zagubić samego siebie.
Chrystus, którego spotykamy w tym Sakra-
mencie, jest ten sam tu; w Europie, jak i w 
Ameryce, Afryce, Azji, Oceanii. To jeden i ten 
sam Chrystus, który obecny jest w Chlebie 
Eucharystycznym w każdym miejscu ziemi. 
Oznacza to, że możemy spotkać Go jedynie 
wespół z wszystkimi innymi. Możemy przyjąć 
Go jedynie w jedności... Następstwo jest jed-
noznaczne: nie możemy komunikować się z 
Panem, jeżeli nie komunikujemy się między 
sobą... Eucharystia - powtórzmy - jest sakra-

Światło na drogę

Jesteś ochrzczony. To stawia cię w pewnej uprzywilejowanej pozycji względem 
tych, którzy ochrzczeni nie są. Jezus o tym wie! Ale zobacz, że Jego łaska rozlewa 
się na cały świat i na każdego
Człowieka. Na tych, którzy są poza Kościołem także. Takie jest serce, które kocha. 
Mk 7,24-30
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MOC SŁOWA
Niedziela IV Wielkanocna - 11 maja 2014
 
 J 10, 1-10

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, 

ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i roz-
bójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest 
pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce 
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i 
wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje 
na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos 
jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą 
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę 
przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli 
znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powie-
dział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli 
przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 
wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i 
wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko 
po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

Refleksja niedzielna:

Głoszone słowo Boże nigdy nie powraca do Boga 
bezowocne. W człowieku otwartym na nawrócenie 

kształtuje postawę gotowości do podjęcia konkretnego 
działania. „Cóż mamy czynić?” - pytają słuchacze św. 
Piotra i w odpowiedzi słyszą: „Niech każdy z was ochrzci 
się (...), a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. Chrzest i 
dar Ducha Świętego to Boża obietnica, na której spełnie-
nie czekało wiele pokoleń ludzi sprawiedliwych - i która 
realizuje się w Chrystusie. On sam „cierpiał za nas i wzór 
nam zostawił”, dlatego w Nim wierzący, umocnieni Jego 
łaską, mogą „przetrzymać cierpienie” w duchu dojrzałej 
wiary: nie odpowiadać złorzeczeniem na złorzeczenie, 
nie grozić, nie pomstować, „oddawać się Temu, który 
sądzi sprawiedliwie”. Takie postawy są dowodem na-
wrócenia i świadczą o uzdrowieniu serca, dokonującym 
się mocą krwi Jezusa. On, nasz Stróż i Pasterz, uczy nas 
kroczenia za Nim i słuchania Jego głosu, abyśmy mieli 
życie w obfitości.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus sam o sobie daje świade-
ctwo, że jest jedynym Zbawicielem człowieka, a wszyscy 
inni, roszczący sobie do tego prawo, to złodzieje i rozbój-
nicy, których nie powinny słuchać owce z Jego owczarni. 
On jest Dobrym Pasterzem, a „owce słuchają jego głosu; 
(...) postępują za nim, ponieważ głos jego znają”. Aby 

nieomylnie rozpoznawać Jego głos i nie dać się zwieść 
złemu duchowi, potrzebujemy stale wzrastać w wierze, 
wsłuchując się w to, co Pan do nas mówi, i zachowując 
czujność serca.

Niedziela V Wielkanocna  – 18 maja 2014
 
 J 14, 1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Niech się 
nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 

Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań 
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odej-
dę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie 
Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się 
do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu 
Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze 
Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego 
Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł 
do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak 
długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? 
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego 
więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że 
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które 
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, 
który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na 
same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 
dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Refleksja niedzielna:

W zwykłych, przyziemnych sprawach często mo-
żemy dostrzec, jak ważne jest przygotowanie do 

wypełnienia różnych zadań: potrzebujemy wielu infor-
macji, aby wybudować dom, zmienić operatora sieci 
komórkowej albo wybrać bank do zaciągnięcia kredytu. 
Do solidnego rozeznania potrzebujemy nie tylko samej 
informacji, ale również czasu. Podobnego rozeznania i 
świadomej decyzji wymaga również budowanie więzi z 
Chrystusem. Niekiedy możemy się boleśnie przekonać o 
tym, że brak nam mocnego fundamentu. Bóg dopusz-

(cd - na stronie 4)
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA IV WIELKANOCNA, 11 maja 2014 
Słowo Boże: Dz 2,14.�6-41; 1P 2,20-25; J 10,1-10
Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.
PONIEDZIAŁEK, 12 maja 2014  Wsp. św. Pankracego
Słowo Boże: Dz 11,1-18; J 10,11-18
WTOREK, 13 maja 2014 Wsp. NMP z Fatimy
Słowo Boże: Dz 11,19-26; J 10,22-�0
Rocznica Objawień Fatimskich z 1917 roku
ŚRODA, 14 maja 2014 Święto św. Macieja Ap
Słowo Boże: Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17
CZWARTEK, 15 maja 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 1�,1�-25; J 1�,16-20
PIĄTEK, 16 maja 2014 Święto św. Andrzeja Boboli
Słowo Boże: Ap 12,10-12; J 17,20-26
Święcenia Kapłańskie w katedrze ełckiej
SOBOTA, 17 maja 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 1�,44-52; J 14,7-14
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 18 maja 2014
Słowo Boże: Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12
Dzień urodzin Karola Wojtyły (św. Jana Pawła II)

PONIEDZIAŁEK, 19 maja 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 14,5-18; J 14,21-26
WTOREK, 20 maja 2014 Wsp. św. Bernardyna ze Sieny
Słowo Boże: Dz 14,19-28; J 14,27-�1
Spotkanie Samorządowców Diecezji Ełckiej w Piszu
ŚRODA, 21 maja 2014 Wsp. św. Jana Nepomucena
Słowo Boże: Dz 15,1-6; J 15,1-8
CZWARTEK, 22 maja 2014 Wsp. św. Rity z Cascia
Słowo Boże: Dz 15,7-21; J 15,9-11
PIĄTEK, 23 maja 2014 Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 15,22-�1; J 15,12-17
SOBOTA, 24 maja 2014 Wsp. NMP Wspomożycielki 
Wiernych
Słowo Boże: Dz 16,1-10; J 15,18-21
Poświęcenie Kaplicy św. Jana Pawła II w Katedrze Ełckiej 
i przeniesienie trumny Bpa Edwarda Samsela do Krypty 
Biskupów Ełckich.
Dzień modlitwy za Kościół w Chinach.
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 25 maja 2014
Słowo Boże: Dz 8,5-8.14-17; 1P �,15-18; J 14,15-21

cza, aby zawaliły się nasze plany, gdyż tylko wówczas 
możemy się przekonać, na czym tak naprawdę budo-
waliśmy.
Święty Piotr zapewnia, że „kto wierzy w Chrystusa, nie 
zostanie zawiedziony”, ale dodaje, że ten sam Chrystus 
dla tych, którzy na Nim nie budują, może być „kamie-
niem upadku i skałą zgorszenia”. Budowanie na sobie, 
na swoich możliwościach, wiedzy i doświadczeniu jest 
swoistym „nieposłuszeństwem Słowu”. Dopóki trwamy 
w tym nieposłuszeństwie, nie nauczymy się składać Bogu 
samych siebie w duchowej ofierze, a właśnie takie ofiary 
podobają się Jemu.
Chrystus, zapewniając nas, że idzie „przygotować nam 
miejsce”, zaprasza, byśmy przebywali z Nim na modlitwie 
i słuchaniu Słowa. Tylko zażyła przyjaźń z Nim pozwala 
nam zrozumieć, że można oglądać Tego, który jest drogą, 
prawdą i życiem ...

OGÓLNA: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy 
i pokoju.

MISYJNA: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła,
głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.  

Papieskie Intencje Modlitwy – maj 2014

Uczestnictwo w niedzielnej Eucha-
rystii nie jest ciężarem nałożonym 
na chrześcijanina, ale jego potrzebą 
i radością. Wspólne gromadzenie 
się braci, słuchanie Słowa Bożego i 
spożywanie wydanego za nas Ciała 
Chrystusa stanowi doświadczenie 
nadające sens życiu i wnoszące w 
serca pokój. 
My, chrześcijanie, nie możemy żyć 
bez niedzieli.
Dlatego rodzice wezwani są do 
ukazywania swym dzieciom, jaką 
wagę i wartość ma odpowiedź na 
zaproszenie Chrystusa, który zwo-
łuje całą rodzinę chrześcijańską na 
niedzielną  Mszę.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 8

uBoga droga

Czytamy Biblię 
– Lectio Divina

MEDYTACJA
Po przeczytaniu tekstu, zastanów się:  
- Co Bóg do mnie mówi?
Często będzie tak, że czytając, ujrzysz 
światłymi oczyma serca (Ef 1,18) obraz 
pełen kontrastu. Wpatruj się w ten obraz 
uważnie. Proś o zrozumienie jego tajem-
nic, rozważ, jaka płynie z niego nauka. 
Tak robiła Matka Boża, Maryja:
zachowywała wszystko w swoim sercu 
i rozważała, co by to mogło znaczyć. 
Obrazy i słowa Biblii to hasła wywoław-
cze: kto na nie odpowie swoją uwagą, 
zaprowadzą go w głębokości Boga. On 
wzywa po imieniu i pociąga ku sobie. 
Gdy milczymy – przemawia, napełnia 
światłem, objawia swe tajemnice.
Albo stanie się inaczej: Bóg złoży swoje 
słowo w Twoim sercu, zasieje jak ziarno 
na roli. Zrazu wydawać Ci się będzie, 
że zginęło. Jednak z czasem wzrośnie. 
Sam nie będziesz wiedział jak (Mk4,26-
32). Obok różnorodności kłębiących się 
w głowie mało ważnych myśli, pojawią 
się myśli inne: spokojne, uładzone, na-
pełniające radością i pewnością Boga. 
Będziesz miał w sobie świadectwo Boga; 
i będziesz coraz pełniej człowiekiem – jak 
ktoś zauważył: człowiekiem, co nie szar-
pie, lecz głaszcze; nie kąsa, lecz całuje; 
nie przesłuchuje – a podziwia.
Mówiąc o cennym skarbie, jakim jest 
świadectwo Boga w nas (1 J 5,10), nie 
mogę pominąć milczeniem sprawy zagro-
żenia chrześcijan ze strony ludzi, którzy 
swoje odejście od życia w ewangelicznej 
komunii (J 13,35) – i tym samym deficyt 
osobistej i wspólnotowej modlitwy – pró-

bują wyrównywać elementami zaczerp-
niętymi z religii Dalekiego Wschodu.
Współczesny boom ezoteryki, w którym 
wtajemniczeni podejmują inicjatywę 
samouświęcenia, znajdując sposób na 
Boga, stoi na antypodach chrześcijań-
stwa. Więcej: jest uderzeniem w samą 
jego istotę. Życie i modlitewne rozmy-
ślanie chrześcijan nie wyrastają z aktów 
człowieka. Twórczą i zbawczą inicjatywę 
podejmuje zawsze Bóg. Działanie zaś 
człowieka ma charakter responsoryjny: 
człowiek – z łaski Boga – podejmuje 
próby odpowiadania na zbawcze czyny 
Boga.
Tę kolejność widać w relacjach pomiędzy 
Bogiem a Bogurodzicą Dziewicą Maryją, 
która jest doskonałym wzorem wszyst-
kich uczniów Chrystusa. Ona żadnych 
metod ani technik samozbawczej me-
dytacji nie stosowała. Ona odpowiadała 
na inicjatywę zstępującego do Niej Boga: 
Oto ja służebnica Pańska – mówi w chwili 
zwiastowania – niech mi się stanie we-
dług słowa Twego (Łk 1,38).
Leży mi na sercu ta sprawa, bo otrzyma-
łem od kogoś obrazek przedstawiający 
Pana Jezusa w postawie kwiatu lotosu. Z 
rozmów wiem, że ofiarodawca wznosząc 
się ku transcendencji, doznając nieznanej 
wcześniej jasności umysłu i wsłuchując 
się w muzykę nieba wierzy w Chrystusa, 
ale… tylko jako jednego z najwybitniej-
szych guru, który przejął swą wiedzę ze 
skarbca starożytnego Wschodu. Otóż 
jest to wiara stojąca w jaskrawej sprzecz-
ności z przekazem Biblii i równocześnie z 
potężnym świadectwem życia świętych 
chrześcijan: wszyscy oni wyznawali w 

(cd - na stronie  6-7)
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Z rozważań 
św. Jana 
Pawła II

Oto sugestywne pozdrowienie maryjne, powta-
rzające i rozgłaszające w ciągu wieków słowa, 
które Elżbieta pod wpływem Ducha Świętego 
skierowała do Dziewiczej Matki Boga... Zebra-
liśmy się, aby czcić i sławić Najświętszą Maryję 
Pannę w dniu upamiętniającym Jej objawienie 
się pokornej Bernadecie tam, w grocie massa-
bielskiej, aby powierzyć jej specjalne orędzie 
miłosierdzia i łaski. I któż mógłby twierdzić, że 
to orędzie nie zachowuje także za naszych dni 
swojej pełnej wartości?
   Posługując się tą nieznaną dziewczynką, Maryja 
pragnęła wezwać nade wszystko grzeszników 
do nawrócenia, zabiegając dla ich zbawienia o 
wspólne zaangażowanie wszystkich wiernych 
chrześcijan. Faktem jest, że ten apel... „obudził 
w Kościele pełen gorliwości ruch modlitwy i 
miłosierdzia, nade wszystko w służbie chorym 
i ubogim”...
   Chciałem widzieć obok siebie wielu braci i 
sióstr doświadczonych boleścią i cierpieniem... 
Jesteście tutaj na pierwszym miejscu, najdroż-
si chorzy, ponieważ wam zarezerwowana jest 
niezastąpiona rola w zbawczej ekonomii, w 
zjednoczeniu z Tym, który dzięki swojej męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu, jest jej protagoni-
stą i sprawcą: z Jezusem Chrystusem, naszym 
Odkupicielem i Panem.

26 lat Pontyfikatu
Z energią huraganu św. Jan Paweł II wstrząsał 
światem. Niósł swoje przesłanie przez sześć kon-
tynentów, powodował wznoszenie krzyży tam, 
gdzie nigdy nie mogły być wzniesione, prze-
kształcił centralny ośrodek chrześcijaństwa w 
ruchomy punkt. Jego niezwykła przygoda ludzka 
i religijna zaczęła się od kilku prostych słów, które 
z biegiem lat nadały mu głębokie piętno proro-
cze: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

wybrał E. Klimaniec

Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea - prośba, błaga-
nie) oznacza dosłownie modlitwę błagalną. Od 

innych modlitw różni się specyficznym układem. 
Genezę litanii jako formy modlitwy znajdujemy w 
tekstach ewangelicznych, w których ludzie spoty-
kający Jezusa, zanoszą do Niego swoje błagania: np. 
„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami”, „Panie, 
zmiłuj się nade mną”. Litania złożona jest z szeregu 
wezwań-inwokacji, po któ-
rych w litaniach do Matki 
Bożej i świętych następuje 
stała odpowiedź: „Módl się za 
nami”. Podkreślają one fakt, 
że przez wstawiennictwo 
Maryi zwracamy się do Boga. 
Ona uczestniczyła w najważ-
niejszych wydarzeniach ży-
cia swojego Syna. Była przy 
Nim obecna od tajemnicy 
dziewiczego poczęcia w Na-
zarecie, aż do Jego śmierci. 
Dlatego czymś naturalnym 
stało się nadawanie różnych 
tytułów, przypominających 
Jej obecność podczas waż-
nych faktów z życia Jezusa: 
„Matka Boża Zwiastowania”, 
„Matka Bolesna”, „Uczennica”, 
„Współpracownica Jezusa” 
itp. Takie czy inne określe-
nia i wezwania wypływały z 
wiary i miłości. W ten sposób 
można wyjaśnić powstanie 
litanii. Litanie ku czci Matki 
Najświętszej znane są już od 
średniowiecza. Ich autorzy wzorowali się na pocho-
dzącej z końca VI w. Litanii do Wszystkich Świętych.
W skład Litanii Loretańskiej wchodzą:
1. Wstęp, który podobny jest do tego z Litanii do 
Wszystkich Świętych i z Litanii do Najświętszego 
Imienia Jezus.

ZROZUMIEĆ LITANIĘ 

Błogosławiona jesteś 
między niewiastami

Chrystusie Wszechmogącego Boga-Człowieka i za Niego – jako takiego – przelewali swoją 
krew, oddawali bez reszty swoje życie. W Regule wielkiego mistyka Zachodu, św. Bene-
dykta, słowo meditatio pojawia się tylko raz – i oznacza studium pogłębiające zrozumienie 
psalmów oraz czytanych w zakonnym chórze tekstów liturgicznych (Reguła 8). Natomiast 
orare-oratio, czyli modlitwa pojawia się w Regule Mnichów ogromną ilość razy. 

(cd - ze strony 5)
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ZROZUMIEĆ LITANIĘ 
2. Temat główny, składający się z trzech przenika-
jących się nawzajem wątków: dogmatycznego, 
obejmującego wezwania wynikające z dogmatów 
Kościoła, takich jak: „Królowo bez zmazy pierworod-
nej poczęta”, „Królowo wniebowzięta”, „Święta Boża 
Rodzicielko”; historiozoficznego, który obejmuje we-
zwania symboliczne, którymi w Litanii opisywana jest 
Matka Boża: zwierciadło, przybytek, róża duchowna, 

wieża dawidowa, dom złoty 
itp.; eschatologicznego, któ-
ry ukazuje Maryję wielbio-
ną w niebie oraz łaski, które 
za Jej wstawiennictwem 
otrzymujemy: „Uzdrowienie 
chorych”, „Ucieczka grzesz-
nych”, „Pocieszycielka stra-
pionych”.
�. Zakończenie, składające 
się ze stałych wezwań, za-
czerpniętych z innych litanii: 
np. modlitwa Baranku Boży. 
Następnie występują werse-
ty modlitwy końcowej.
Co do pobożnej praktyki 
odmawiania lub śpiewania 
Litanii Loretańskiej, warto 
przytoczyć fragment Dyrek-
torium o pobożności ludo-
wej i liturgii: „W wyniku roz-
porządzenia papieża Leona 
XIII o kończeniu odmawia-
nia Różańca w październiku 
śpiewem Litanii Loretańskiej, 
liczni wierni byli przeświad-
czeni, że Litania jest tylko 

rodzajem dodatku do Różańca. W rzeczywistości 
jednak jest ona czymś niezależnym. Litanie bowiem 
mogą stanowić samodzielny element hołdu składa-
nego Maryi, być śpiewem procesyjnym, stanowić 
część nabożeństwa Słowa Bożego lub innych aktów 
liturgicznych”. •
 (S. Salomea Ewa Fabian OSC, Rycerz Niepokalanej • 19)

Matka, która wszystko 
rozumie...

Słowo Matka kojarzy się nam z uczuciem ufności i 
bezpieczeństwa. Człowiek w ciężkich momentach 

życiowych, zwłaszcza w chwilach zagrożenia, wraca 
do swojego dzieciństwa. Wspomina szczęśliwe lata, 
kiedy mógł skryć się w ramionach matki. Jej słowa 
ukojenia i współczucia przywracały życiu radość, 
ukazywały świat w pogodnych barwach i pomagały 
odnaleźć swoje miejsce wśród ludzi. Matce można po-
wierzyć swoje najskrytsze tajemnice, przyznać się do 
potknięć i błędów, nie narażając się na potępienie czy 
zbyt surowe potraktowanie. Nie da się przecenić roli 
matki w życiu człowieka. W życiu naszym znajdujemy 
wiele wspaniałych przykładów wielkiego przywią-
zania, a nawet uwielbienia, dorosłych już dzieci do 
własnej matki, ale także do Matki Niebieskiej.
Chrystus zapragnął mieć Matkę, w niezgłębionych 
planach swoich Bóg uznał, iż najlepiej objawi się czło-
wiekowi w postaci ludzkiej, dlatego też na Matkę swo-
jego Syna wybrał Maryję. Chrystus stał się podobny 
nam we wszystkim oprócz grzechu. Wzrastał w cieple 
rodzinnego domu, pod troskliwym okiem najlepszej 
z Matek - Maryi.
Przez Maryję do Chrystusa. Św. Jan Paweł II - który 
w herbie biskupim wyznawał Maryi: „Totus Tuus” -  
Cały Twój - oświadczył, iż „chcę być zjednoczony z 
Chrystusem w kapłaństwie i pasterstwie przez Jego 
Matkę - Maryję”.
Słowo Matka, kojarzy się ze słowami: pokój, bezpie-
czeństwo, rozwój. W Litanii Loretańskiej nazywamy 
Maryję Królową Pokoju, Królową rodzin, Królową 
Polski i wielu innych wezwań. Wszystkie wezwania 
kierowane do Niepokalanej przedstawiają Ją jako 
troskliwą Matkę, Pannę i Królową. To Matka Boga jest 
przyczyną naszej radości i zwierciadłem sprawied-
liwości, której współcześnie tak bardzo brakuje. To 
Matka Zbawiciela jest pocieszycielką strapionych i 
wspomożeniem wiernych. Bez Niej jesteśmy sierota-
mi, bez Jej miłosnej obecności jesteśmy samotni. Ona 
jest dla nas pomocą i otuchą w trudnych chwilach. 
Ucieczka grzeszników powinna stać się Gwiazdą Za-
ranną, w którą wpatrujemy się z synowską miłością i 
ufnością. Pamiętajmy, iż nie jesteśmy sierotami, mamy 
Matkę która troszczy się o każdego z nas i nieustannie 
wstawia się za nami. To o Niej śpiewamy „Matka, która 
wszystko rozumie, Sercem ogarnia każdego z nas, 
Matka, zobaczyć dobro w nas umie, Ona jest z nami 
w każdy czas.”
Módlmy się do Maryi, Matki Jezusa, Pośredniczki łask, 
którą św. Jan Paweł II nazwał „świetlanym znakiem 
Bożego Miłosierdzia i pewną Przewodniczką ku szczy-
tom doskonałości ewangelicznej oraz świętości”, do 
której „możemy zwracać się z ufnością, prosząc o Jej 
pomoc, świadomi szczególnej roli powierzonej Maryi 
przez Boga”.  (wybrała Jadwiga)

Chrystusie Wszechmogącego Boga-Człowieka i za Niego – jako takiego – przelewali swoją 
krew, oddawali bez reszty swoje życie. W Regule wielkiego mistyka Zachodu, św. Bene-
dykta, słowo meditatio pojawia się tylko raz – i oznacza studium pogłębiające zrozumienie 
psalmów oraz czytanych w zakonnym chórze tekstów liturgicznych (Reguła 8). Natomiast 
orare-oratio, czyli modlitwa pojawia się w Regule Mnichów ogromną ilość razy. 

o. Ludwik Mycielski OSB
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W OSTATNIM CZASIE :

Bazylika Mniejsza 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Adres parafii: 16-500 Sejny, Plac Św. Agaty 1 tel.:  87 5162141
Konto bankowe:  BS Sejny  20 9�540007 0000 0000 06�5 000� 
Proboszcz parafii: ks. prałat Zbigniew Bzdak, e-mail: ksbzdak@diecezja.elk.pl
Wikariusze: ks. Grzegorz Kunko, ks. Michał Stankiewicz, ks. Petras Gucevicius

Ofiarodawcy na remont

20/04/2014 Jakub Czeszkiewicz, Karolina Totczyk, 
Hanna Soliło, Oliwia Palewicz, Amelia Janus, Marcel 
Szulc, Kacper Łabanowski, Martynas Gudajtis
27/04/2014  Michał Kuklewicz, Wiktoria Pietruszkiewicz

21/04/2014 
Aldona Pachutko i Michał Mroczkowski

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):

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UKamil Klepacki, Konstantynówka (l. 21) zm. 15/04/2014
UWitold Damulewicz, Radziucie (l. 60) zm. 18/04/2014
UJan Brzeziński, Sejny (l. 65) zm. 19/04/2014
UZdzisław Urbański, Sejny (l. 62) zm. 21/04/2014
UWacława Wołągiewicz, Zaleskie (l. 90) zm. 24/04/2014
UMateusz Kaszuba, Sejny (niemowlę) zm. 22/04/2014
UAntoni Przeorski, Żegary (l. 87) zm. 25/04/2014
UStanisława Trachimowicz, Sejny (l. 75) zm. 27/04/2014
UTeresa Gryszkiewicz, Sejny (l. 76) zm. 28/04/2014
UAnna Mackiewicz, Sejny (l. 9�) zm. 28/04/2014
UMaciej Gulan, Sejny (l. �0) zm. 28/04/2014

1/ Piotr Wysocki, kawaler, Radzymin, Parafia Przemie-
nienia Pańskiego i Milena Rydzewska, panna, Kras-
nopol, Parafia Przemienienia Pańskiego.
2/ Robert Wysocki, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i 
Izabela Komeczko, panna, Sanok, Parafia Przemie-
nienia Pańskiego.
3/ Sławomir Krajewski, kawaler, Sejny, Parafia tut. i 
Joanna Sobolewska, panna, Jeziorek, Parafia Szu-
działowo.
4/ Krzysztof Bartnik, kawaler, Zaleskie, Parafia tu-
tejsza i Ewelina Wałukanis, panna, Hołny Mejera, 
Parafia Berżniki.
5/ Jarosław Stefański, kawaler, Kielczany i Ilona Woj-
ciechowska, panna, Iwanówka, oboje z Parafii tut.

Kimszal Mariusz Agnieszka,Sejny, Świerczewskiego 
Linkiewicz Marian Lucyna,Sejny, Konopnickiej 
Tur Krzysztof Teresa,Sejny, Konopnickiej 
Rosińscy Longin Wanda,Sejny, Konopnickiej 
Olszewscy Jan Danuta,Sejny, Konopnickiej 
Kwaterscy Józef Irena,Sejny, Konopnickiej 
Pawlukiewicz Zygmunt Mirosława,Sejny, Konopnickiej 
Krakowscy Antoni Helena,Sejny, 22 Lipca 
Krakowscy Grzegorz Sabina,Sejny, 22 Lipca 
Gryguć Stanisław Marta,Sejny, 22 Lipca 
Wiżlańscy Andrzej Barbara,Sejny, 22 Lipca 
Paciukanis Stanisław Romualda,Sejny, 22 Lipca 
Leszczyńska  Dalicja,Sejny, 22 Lipca 
Grygucis Józef Teresa,Sejny, 22 Lipca 
Pieczulis Józef Anna,Sejny, 22 Lipca 
Krywanis Tadeusz Małgorzata,Sejny, 22 Lipca 
Jurgielewicz Romuald Teresa,Sejny, 22 Lipca 
Pachutko Julian,Sejny, 22 Lipca 
Kubylis Zofia,Sejny, 22 Lipca 
Moroz Edmund Krystyna,Sejny, 22 Lipca 
Zaborowska Danuta,Sejny, 22 Lipca 
Zdanis Tadeusz Anna,Sejny, 22 Lipca 
Berneccy Romuald Alicja,Sejny, 22 Lipca 
Szruba Wacław Janina,Sejny, Emilii Plater 
Urwanowicz Eugeniusz Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Rydzewscy Konrad Monika,Sejny, Woj.  Polskiego
Rydzewscy Tomasz Hanna,Sejny, Pl. Św. Agaty 
Ejdulis Anetta,Sejny, Głowackiego 
Rutkowscy Mieczysław Anna,Sejny, Głowackiego 
Greblunas Stanisław Halina,Sejny, Głowackiego 
Gibas Andrzej Iwona,Sejny, Głowackiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

Czwarta niedziela Wielkanocy jest tradycyjnie nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza i – jak mogliśmy 
to usłyszeć we wstępie do Mszy św. – jest to dzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Nie 

bójmy się modlić o powołania do życia konsekrowanego, gdyż każda osoba poświęcona Bogu to wielki 
dar nie tylko dla rodziny, ale także dla wspólnoty parafialnej, z której dana osoba się wywodzi, i wreszcie 
dla całego Kościoła. Módlmy się za powołanych do kapłaństwa z naszej Parafii kleryków Adama i Piotra 
i o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tej intencji w tym tygodniu będziemy 
modlić się  również podczas nabożeństw majowych, które są odprawiane w naszym kościele codziennie 
po Mszy św. wieczornej o 17.�0, a w niedzielę o 17.00. 

Dzieci klas drugich przygotowują się do pierwszego pełnego udziału w Eucharystii - poprzez pierwszy 
sakrament pokuty i pojednania. Dzisiaj o godz. 15.00 dodatkowa Msza św. dla nich i ich rodziców. 

Uroczystość I Komunii Świętej będzie w niedzielę, 1 czerwca: o godz. 11.00 dla dzieci z rodzin polskich, 
a o godz. 1�.00 z rodzin litewskich.

Młodzież litewska przyjmie sakrament bierzmowania w niedzielę, 18 maja, na Mszy św. o godz. 
1�.00. Szafarzem tego sakramentu będzie J.E. ksiądz Biskup Arunas Poniskaitis z Wilna.

We wtorek, 1� maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską, która pierwszy raz objawiła się 
dzieciom w Fatimie 1� maja 1917 roku i te objawienia trwały do 1� października. Dzieci te to Hia-

cynta i Franciszek Marto (Papież Jan Paweł II ogłosił je błogosławionymi) oraz Łucja Dos Santos (zmarła 
1� lutego 2005 roku). Z ostatniej pielgrzymki do Fatimy, przedstawiciele naszej Parafii przywieźli kopię 
Figury Matki Boskiej Fatimskiej. Właśnie tego dnia, 1� maja, we wtorek w czasie wieczornego nabożeń-
stwa majowego uroczyście poświęcimy Ją rozpoczynając w naszej Parafii comiesięczne nabożeństwa 
fatimskie od maja do października. Przynieśmy na to nabożeństwo świece (lampiony) – z Figurą Matki 
Bożej i z modlitwą różańcową pójdziemy w procesji wewnętrz naszej świątyni. Tego dnia obchodzić 
będziemy również ��. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II. Mając przed oczami to wydarzenie z 
1� maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii 
z Panem Bogiem i całkowicie zawierzyć Maryi swoje rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

Święcenia kapłańskie w katedrze ełckiej będą 16 maja, w piątek o godz. 10.00. Wyświęconych 
na kapłanów będzie 5 diakonów naszej diecezji. Dotychczas w 22-letniej historii Diecezji Ełckiej 

wyświęconych zostało ponad 150 kapłanów. Módlmy się za nowych prezbiterów, aby byli gorliwymi 
głosicielami słowa Bożego i szafarzami sakramentów świętych.

Po raz drugi przeżywać będziemy w naszej Wspólnocie Dzień Dziękczynienia za Chleb Powszedni i 
modlić się będziemy o dobre tegoroczne urodzaje. Razem z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Sejnach zapraszamy na tę uroczystość w niedzielę, 18 maja. Już od rana na Placu Domi-
nikańskim można będzie podziwiać i przyglądać się narzędziom pracy rolników (maszyny, ciągniki) a 
o godz. 11.�0 będzie Msza św. dziękczynna i o nowe urodzaje. Wszystkich rolników, działkowiczów i 
mieszkańców naszego grodu zapraszamy na to spotkanie: najpierw „Łamanie Chleba Eucharystycznego”, 
a potem dzielenie się chlebem powszednim.

Parafialny Dzień Dziecka organizujemy w niedzielę, 25 maja. W wirydarzu naszego klasztoru od 14.�0 
do 16.00 będzie koncert zespołów dziecięco-młodzieżowych polskich i litewskich, gry, zabawy i 

słodki poczęstunek. 

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przez naszych parafian na przeprowadzone już remonty 
w bazylice, klasztorze i domu parafialnym – na spłacanie zaciągniętych długów, bez których nie 

udałoby się zrobić tyle, co zrobiliśmy. Wielu Parafian systematycznie co miesiąc składa swoje ofiary na 
ten cel. Dziękuję także za ofiary na tacę składane w ostatnią niedzielę miesiąca – taka niedziela będzie 
25 maja. Ministerstwo przychyliło się do wniosku Parafii na dofinansowanie remontu naszej bazyliki i 
przyznało kwotę 100 tys. złotych z wkładem własnym Parafii w wysokości 20 tys. zł. W morzu potrzeb 
nie jest to duża kwota, ale dobrze, że i taka będzie. W uzgodnieniu z konserwatorem zabytków wyko-
rzystamy ją na remont fundamentów bazyliki, usunięcie zewnętrznych zawilgoceń i remont schodów 
wejściowych. Wkład własny to oczywiście ofiary naszych Parafian. Ofiary można składać do kopert 
wyłożonych na stoliku za ławkami. Urząd Marszałkowski naszego województwa przyznał nam (na 
razie wiemy o tym nieoficjalnie) dotację w wysokości 15 tys. zł z naszym zapewnieniem o dołożeniu 
również takiej samej sumy, a więc również 15 tys. zł na remont okna w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa 
oraz remont drzwi wejściowych: głównych i bocznych. Jeśli uda się te prace wykonać, w ten sposób 
będzie znaczne zabezpieczenie naszej bazyliki przed zimnem, co już z pewnością wszyscy odczuwamy.  
Bóg zapłać wszystkim za zrozumienie i podjęcie odpowiedzialności za to wspólne dobro, dziedzictwo 
przeszłości, które posiadamy i nie wolno nam go zmarnować.
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NIEDZIELA IV WIELKANOCNA , 11 maja 2014 
07:00 +Stanisław +Marianna +Tadeusz +Stanisław 
 +Robert Czeszkiewicz
08:�0 +Czesława +Józef Koronkiewicz
10:00 +Zuzanna +Stanisław +Jerzy z rodz. Połuboczek 
11:�0 O błog. Boże i miłość dla Żanety i Aureliusza 
 Jarzębowicz w 1 rocz. ślubu i dla rodziny
11:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
1�:00 LT: +Brone +Jurgis +Petras +Adele
Krasnowo: Za parafian
17:�0 +Helena (5 rocz.) +Stanisław (4 rocz.) Kuklewicz
PONIEDZIAŁEK, 12 maja 2014
06:�0 +Stanisław Gibas i rodzice +Antonina +Stanisław 

z rodz. Andruszkiewiczów
08:00 +Krystyna Klucznik (greg)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (�mc) 
08:00 +Wincenty (�� rocz.) +Helena Anuszkiewicz
17:�0 +Stanisława Maciejewska 
17:�0 +Władysław Derdzikowski
17:�0 +Anna +Jacenty +Stefania +Szczepan
17:�0 +Józef Jancza (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK,  13 maja 2014
06:�0 +Józef +Stefania +Genowefa (7mc) +Józef 
 z rodz. Wołyńców
08:00 +Zofia Myszczyńska
08:00 +Jan Wirbał (12 rocz.) +Anna +Józef +Jan +Józef 

+Katarzyna +Maria Waszkiewicz
08:00 +Leokadia Chrulska (15 rocz.) 
 +Jan +Waleria Korzenieccy
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB dla Grażyny i Zdzisława 
17:�0 +Krystyna Klucznik (greg) 
17:�0 +Franciszek Świsłowski (26 rocz.)
17:�0 +Jadwiga +Józef Jodzio i zm. z rodziny
ŚRODA,  14 maja 2014 
06:�0 +Czesław +Wacław +Henryka +Weronika z rodz. 

Pietkiewiczów i Gobczyńskich
08:00 +Mieczysław Staniewicz (14 rocz.)
08:00 +Ks. Bonifacy +s. Celina +Saturnin Ferens
08:00 +Konrad Motuk (5mc)
17:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii Łabanowskiej
17:�0 +Czesław Krejczman (10 rocz.)
17:�0 +Janina Ogurkis (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
CZWARTEK,  15 maja 2014
06:�0 +Aniela +Jerzy Misiewicz
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Zofii 
 Okulanis w dniu imienin
08:00 +Zofia +Katarzyna Daniłowicz
08:00 +Stanisław Juszkiewicz (�� rocz.) +Kazimiera (25 

rocz.) +Józef Bykowski (20 rocz.) +Zofia (19 rocz.)
17:�0 +Krystyna Klucznik (greg) 
17:�0 +Remigiusz Romel
17:�0 +Franciszek Miszkiel
17:�0 +Zofia +Józef z rodz. Morozów
PIĄTEK, 16 maja  2014 
06:�0 +Krystyna Klucznik (greg)

Intencje mszalne 11-25.05.2014
08:00 +Magdalena Grablun
08:00 +Zofia Plewińska
08:00 +Czesława Krzemińska (� rocz.)
17:�0 +Janina Lutecka (15 rocz.) 
17:�0 +Czesława Koronkiewicz (16 rocz.)
17:�0 +Grzegorz Matan (2 rocz.)
SOBOTA, 17 maja 2014 
06:�0 +Marianna Gasińska (14 rocz.) +Edward
08:00 +Marian Miszkiel (�0 rocz.) +Sabina
08:00 +Leon Werelich (�� rocz.) +Zofia Marcinkiewicz
08:00 +Zofia +Czesław Juszkiewicz
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla Ryszarda i Heleny 

w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
17:�0 +Zenon Koneszko (5mc)
17:�0 +Stanisław Stankiewicz
17:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
NIEDZIELA V WIELKANOCNA ,  18 maja 2014 
07:00 +Czesława Krzemińska (� rocz.)
08:�0 +z rodz. Skrypków i Zdancewiczów
10:00 +z rodz. Gryszkiewiczów 
11:�0 +Irena Baran (12 rocz.)
11:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
1�:00 LT: +Adele +Terese
Krasnowo: Za parafian
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB dla Marty
PONIEDZIAŁEK,  19 maja 2014
06:�0 +Stanisław +Adela Krakowscy +Stanisław Wołyniec
08:00 +Antoni (19 rocz.) +Albina Niewulis i rodzice
08:00 +Marian Luto (4 rocz.)
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy 
17:�0 +z rodz. Dobuszyńskich i Sienkiewiczów 
17:�0 +Jan Grabowski +Czesław Puczyłowski
17:�0 +Genowefa Dzimitko (� rocz.)
17:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
WTOREK,  20 maja 2014
06:�0 +Wincenty Topolski (1 rocz.)
08:00 +Krystyna Klucznik (greg)
08:00 +Stanisław Jankowski
08:00 +Henryk +Stanisław Pietkiewicz
17:�0 +Feliks +Stanisław Lemiesz +Cecylia +Wincenty 

Staśkiewicz
17:�0 +Jan Milewski (5 rocz.)
17:�0 +Anna Idzikowska +Zofia +Hipolit +Zdzisław 

Wysoccy
17:�0 +Feliks +Stanisław Lemiesz +Cecylia +Wincenty 

Staśkiewicz
ŚRODA,  21 maja 2014 
06:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Jadwigi, Marii i Mariana
08:00 +Krystyna Klucznik (greg)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz
08:00 +Tadeusz Supranowicz i zm. z rodziny
08:00 +Stanisław Tomczyk
17:�0 +Janusz Jagłowski (6mc) 
17:�0 +Czesław Wysocki (1� rocz.) +Zofia +Henryk
17:�0 +Stanisława +Danuta +Adam Dec
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CZWARTEK,  22 maja 2014
06:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
08:00 Dziękczynna i błog. Boże i zdrowie dla Heleny
08:00 +Bronisława +Józef Andrulewicz
08:00 +Helena Wołągiewicz
17:�0 O błog. Boże i opiekę MB dla Kariny i Oskara 
 Staniewiczów  w 4 rocz. urodz. i dla rodziny
17:�0 +Leokadia Jarzębowicz i rodzice
17:�0 +Jadwiga (11 rocz.) +Czesław Bronejko
PIĄTEK, 23 maja 2014
06:�0 +Helena +Jerzy Sienkiewicz
08:00 +Krystyna Klucznik (greg)
08:00 +Kazimierz Wyrzykowski (7 rocz.)
08:00 +Anna +Wincenty +Mateusz Miszkiel
08:00 +Stanisław +Anna Dąbrowscy
08:�0 LT: +Brone
17:�0 +Anna +Piotr Jabłońscy
17:�0 +Jan Miszkiel
17:�0 +Kamil +Józef +Helena Fiedorowicz
17:�0 +Jan Brzeziński (miesiąc od pogrzebu) 

SOBOTA, 24 maja 2014 
06:�0 O błog. Boże dla Zofii i Ireneusza w rocz. ślubu
08:00 +Aniela Sienkiewicz (1 rocz.)
08:00 +Danuta Sankowska (5mc)
08:00 +Witold Grablewski +Władysław +Aniela +Antoni
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:�0 +Janina Ambrosiewicz (14 rocz.) +Józef +Aleksander
17:�0 +Tadeusz Gilewski (11 rocz.) i rodzice
17:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA ,  25 maja 2014 
07:00 +Zofia Szyryńska
08:�0 +Aleksander +Anna Tomkiel i rodzice
10:00 +Franciszka Luto (15 rocz.) 
11:�0 +Antoni Przeorski
11:�0 +Krystyna Klucznik (greg)
1�:00 LT: +Ona +Antanas +Danuta
Krasnowo: Za parafian
17:�0 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Urszuli 
 w 18 rocz. urodzin

Diecezjalne Sanktuarium 
Świętego Brunona

Parafia św. Brunona Biskupa i Męczennika 
w Giżycku      

Pierwszy kościół katolicki w Giżycku był już w II połowie XV wieku. Jednak w czasie reformacji 
zapanował tu luteranizm. Obecna świątynia parafialna pod wezwaniem Świętego Brunona 

została wybudowana przez wspólnotę katolicką po pierwszej wojnie światowej i konsekrowana 
26 czerwca 19�8 roku. Biskup Ełcki Wojciech Ziemba, �1 stycznia 1994 roku ustanowił ten kościół 
Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Brunona.
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