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Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

Dobra nowina

porusza następujący problem: chrześcijanie 
nie mogą się smucić jak wszyscy ci, którzy 
nie mają nadziei. Wiersz 14 podaje istotne 
wskazanie: możemy mieć pewność, że wierni 
zmartwychwstaną z Chrystusem i przez Chry-
stusa. Innym znaczącym tekstem jest  1Kor 15, 
poczynając szczególnie od wiersza 12. „Je-
żeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję 
pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich 
ludzi godni politowania. Tymczasem jednak 
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny 
spośród tych, co pomarli” .
   Cała doktryna o zmartwychwstaniu wier-
nych opiera się na zjednoczeniu z Chrystu-
sem, na uczestnictwie w Jego losie, na mocy 
komunii z Jego życiem, śmiercią i chwałą. 
Wierni zmartwychwstaną z Chrystusem, po-
nieważ już należą do Chrystusa. Już teraz są 
z Chrystusem i dlatego również będą razem 
z Nim.
   Ta Dobra Nowina wzbudziła wiele pytań, któ-
re niepokoiły chrześcijan, i stała się istotnym 
tematem refleksji teologicznej, szczególnie 
od czasu, gdy inne doktryny filozoficzne czy 
religijne podobnie głosiły możliwość dalsze-
go życia po śmierci chociaż owo dalsze ży-
cie dotyczyło tylko duszy (przeciwstawianej 
ciału). Dlatego uprawnione jest pytanie: Jak i 
kiedy zmartwychwstaną umarli? Gdy chodzi 
o to jak będzie wyglądać zmartwychwstanie, 
to powiedzieliśmy już i powrócimy do tematu 
w następnym rozdziale, że chrześcijanin wie-
rzy w zmartwychwstanie cały człowiek, we 
wszystkich swoich wymiarach, ma nadzieję 
na to, że będzie się rozkoszował towarzy-
stwem Boga.

Ludzie wierzący z Nowego Testamentu mają 
„lepszą nadzieję” (Hbr 7,19). Całość tej na-
dziei opiera się na jedynym, prawdziwym 
fundamencie - na „Chrystusie Jezusie, naszej 
nadziei” (1Tm 1,1).  „Albowiem ile tylko obiet-
nic Bożych, wszystkie są w Nim są «tak»” (2Kor 
1,20). 
   Dobrą Nowiną, którą głosi Nowy Testament, 
jest zmartwychwstanie Jezusa. Z tego wyni-
ka, że ten sam model nadziei, który znajdo-
wał się już w Starym Testamencie, zostaje 
w Nowym Testamencie doprowadzony do 
pełni doskonałości i najwyższego dynami-
zmu. Dzieje się tak od chwili, gdy ukaże je 
on nowy fundament ufności pokładanej w 
wierności Boga. Ufność ta ma swoje źródło 
w Bogu, który w zmartwychwstaniu Jezusa 
objawił swoją moc wskrzeszania umarłych i 
powoływania do istnienia tego, co nie istnieje 
(por. Rz 4,16-25). 
   Podstawową prawdą chrześcijańskiej wiary 
jest fakt, że Chrystus zmartwychwstał. Właści-
wie można by było zaryzykować twierdzenie, 
że Nowy Testament nie mówi nic innego. 
Obok tej prawdy, jako jej logiczne następ-
stwo, wiara głosi, że także chrześcijanie zmar-
twychwstaną z Chrystusem: Chrystus zmar-
twychwstał pierwszy z długiej listy braci.
Trzeba tu wspomnieć wielkie teksty Pawłowe, 
dotyczące tego tematu. Jednym z najstar-
szych jest fragment z 1Tes 4,13. Wiersz 13 

Światło na drogę
Kiedy spotkasz Jezusa, „twoje serce będzie się radowało i nikt nie pozbawi cię tej 
radości”. Dopóki jednak jesteś na ziemi, zachowaj dystans do wielu spraw i osób - ten 
dystans pozwoli cieszyć się już tutaj i tęsknić za radością wieczną.      J 16,20-23

 „Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła” - dzięki wierze Maryi Słowo stało się Ciałem. 
Wiary trzeba się uczyć, trzeba ją pielęgnować, umacniać. Nie możesz poprzestać 
na tym, co jest. Proś Maryję o łaskę pogłębiającej się wiary.     Łk 1,39-56
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MOC SŁOWA
Niedziela VI Wielkanocna - 25 maja 2014
 
 J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:  «Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykaza-

nia. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela 
da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, 
którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie 
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was 
przebywa i w was będzie. 
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy 
Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, 
a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i 
zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 
ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Refleksja niedzielna:

Bóg w swojej wielkiej, wręcz szalonej (takiego okre-
ślenia używali niektórzy Ojcowie Kościoła) miłości 

do człowieka zapragnął mu się objawić i wprowadzić 
go w misterium swojego wewnętrznego życia - Trójcy 
Świętej. Czyni to stopniowo, aby nie zgorszyć człowieka, 
który może tego objawienia nie zrozumieć. Można w tym 
odczytać swoistą Bożą pedagogię. Ojciec objawił swoją 
miłość w Synu, który przez własną śmierć pojednał ludzi z 
Bogiem i „przyprowadził ich do siebie”. On jest pierwszym 
Pocieszycielem człowieka i jego obrońcą, bo oddał za 
niego życie, jako jedyny „sprawiedliwy za niesprawied-
liwych”. Dlatego św. Piotr zachęca nas, abyśmy wobec 
świata - który tej miłości nie może poznać inaczej jak 
tylko przez nas - dawali o tym świadectwo. Abyśmy byli 
gotowi uzasadniać wobec innych nadzieję zbawienia, 
którą Bóg wlał w nasze serca.
Jezus przygotowuje Apostołów na pełnię objawienia 
się Boga w Trójcy - zapowiada, że Ojciec ześle innego 
Pocieszyciela (Parakleta). On potwierdzi misję Syna, bo 
jest Duchem Prawdy. Jego również świat nie przyjmie 
- podobnie jak nie przyjął Syna - bo Go nie zna. Dlatego 
Duch Święty będzie kontynuował misję objawiania się 
Boga światu we wspólnocie Kościoła. Z Jego natchnienia 
Apostołowie wyruszą, głosząc Boże słowo i udzielając 
darów Ducha tym, którzy uwierzą. W tej misji jako chrześ-
cijanie wszyscy uczestniczymy. A przyjmując z miłością 
Boże objawienie, sami jesteśmy umiłowani przez Ojca.

Niedziela, Wniebowstąpienie Pańskie  
   – 1 czerwca 2014
 Mt 28, 16-20

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, odda-

li Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 
zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana 
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie 
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A 
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata».

Refleksja niedzielna:

Ilekroć słuchamy świadectwa św. Łukasza z Dziejów 
Apostolskich o wniebowstąpieniu Jezusa, może budzić 

się w nas pewien niesmak, a może nawet lęk. Wciąż 
nie możemy uwierzyć w to, co się stało, i nie możemy 
oderwać wzroku od nieba. Wolelibyśmy mieć Jezusa 
tuż obok siebie, by On zapewnił nam bezpieczeństwo, 
by sam zaświadczył o prawdzie swojej Ewangelii.
Jak po stracie kogoś najbliższego, moment rozstania z 
Jezusem tak zajmuje nasz umysł, że umyka nam Jego 
zapowiedź: „Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym. On zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i bę-
dziecie moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi”.
Pozostajemy wpatrzeni w niebo... Warto zastanowić się 
nad tym słowem, z którym każdy z nas oswoił się już od 
dzieciństwa: niebo. Czasem pobożne mamy podnoszą 
w górę oczy i palcem wskazują dziecku, mówiąc: Patrz, 
tam jest niebo; tam mieszka Bozia. Niestety, ten dziecinny 
obraz u niektórych może przetrwać aż do starości. Bozia, 
paciorek, niebo w górze - w chmurach, piekło na dole. A 
tak naprawdę, to nie wiadomo gdzie...
Czym więc jest niebo? Niebo jest w dzieciach, które otrzy-
mały sakrament chrztu świętego. Niebo jest w sercach 
tych, którzy przyjmują Jezusa w Komunii świętej. Niebo 
jest w każdym, kto w swym sercu gości Pana nieba i ziemi. 
Niebo to nie miejsce: tu czy tam. To zjednoczenie z Bo-
giem, do którego każdy z nas może i powinien dążyć.
Módlmy się do Ojca, który jest w niebie, by zesłał nam Du-
cha Prawdy, aby On prowadził nas do Niego, przez Jezusa 
Chrystusa. Prośmy także, by Duch Święty, umocnił nasze 
serca do dawania świadectwa wiary nie tyle słowem, ile 
czynem i prawdą. Jezus, jak swoich Apostołów, posyła 
także nas, byśmy byli Jego świadkami, i zapewnia nas o 
swojej obecności: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata”.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 25 maja 2014
Słowo Boże: Dz 8,5-8.14-17; 1 P 3,15-18; J 14,15-21
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
PONIEDZIAŁEK, 26 maja 2014, Wsp. św. Filipa Ne-
reusza, 
Słowo Boże: Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Dzień Matki
WTOREK, 27 maja 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 16,22-34; J 16,5-11
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
ŚRODA,  28 maja 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 17,15.22-18.1; J 16,12-15
Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące
Rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana kardynała Wy-
szyńskiego – Prymasa Tysiąclecia (1981)
CZWARTEK, 29 maja 2014, Wsp. św. Urszuli Ledu-
chowskiej
Słowo Boże: Dz 18,1-8; J 16,16-20
PIĄTEK, 30 maja 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 18,9-18; J 16,20-23
SOBOTA, 31 maja 2014, Święto Nawiedzenia NMP 
Słowo Boże: So 3,14-18 lub Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56
Rocznica święceń biskupich J.E. ks. bp. Jerzego Mazura
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 1 czerwca 
Słowo Boże: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Dzień Dziecka – modlimy się za dzieci z całego świata, szcze-
gólnie z krajów, gdzie toczą się wojny lub panuje głód.
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
PONIEDZIAŁEK, 2 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 19,1-8; J 16,29-33
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
WTOREK, 3 czerwca 2014, Wsp. św. Karola Lwangi 
i Towarzyszy
Słowo Boże: Dz 20 17-27; J 17,1-11
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
ŚRODA, 4 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Dz 20,28-38; J 17,11-19
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
CZWARTEK, 5 czerwca 2014, Wsp. św. Bonifacego
Słowo Boże: Dz 22,30;23,6-11; J 17,20-26
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
PIĄTEK, 6 czerwca 2014, Dzień powszedni 
Słowo Boże: Dz 25,13-21; J 21,15-19
Pierwszy piątek miesiąca
Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
SOBOTA, 7 czerwca 2014, Dzień powszedni 
Słowo Boże: Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25
Zakończenie peregrynacji Świętego Wizerunku Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Ełckiej.

OGÓLNA: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, 
      którego potrzebują, by godnie żyć. 
MISYJNA: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki 
      świadectwu wiary wierzących.  

Papieskie Intencje Modlitwy – czerwiec 2014

PARAFIALNY DZIEŃ DZIECKA   
I DZIEŃ MATKI organizujemy dzisiaj, 
w niedzielne popołudnie w klasztorym 
wirydarzu od godz. 14.30. Będzie tro-
chę muzyki, śpiewu w wykonaniu ze-
społów dzięco-młodzieżowych z naszej 
Parafii polskich i litewskich. Wspólna 
zabawa, dobry humor, coś słodkiego 
też się znajdzie. Jednym słowem: pod 
opieką Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i naszych kapłanów Grze-
gorza i Piotra nie będzie nudno. Za-
praszamy wszystkich, wybierzmy się 
na popołudniowy spacer całą rodziną 
odwiedzając po drodze nasze klasztor-
ne zakamarki.
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Jak czytać Pismo Święte, cz. 9

uBoga droga

Czytamy Biblię 
– Lectio Divina

ORATIO, czyli modlitwa

Trzeci etap czytania Pisma Świętego – to 
modlitwa. W Katechizmie Kościoła Katoli-
ckiego tak o niej czytamy:
    Modlitwa jest życiową koniecznością. 
Dowód przez przeciwieństwo jest przeko-
nujący: jeśli nie pozwalamy się prowadzić 
Duchowi – popadamy w niewolę grzechu 
(Ga 5,16-25). Jakżeż Duch Święty może 
być naszym Życiem, jeśli nasze serce jest 
od Niego daleko? Nic nie jest tak ważne jak 
modlitwa; sprawia ona, że to co niemożli-
we, staje się możliwe, to, co trudne, staje 
się łatwe. Jest niemożliwe, aby grzeszył 
człowiek, który się modli. Kto się modli, 
z pewnością się zbawia; kto się nie modli 
– z pewnością się potępia. Modlitwa i ży-
cie chrześcijańskie są nierozłączne. Św. 
Jan Chryzostom i św. Alfons de Liguori, 
Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2744 
i 2745.

Podczas dzisiejszej lektury Pisma Świę-
tego uderzyło Cię szczególnie jedno słowo, 
zastanowiła jedna myśl, przykuł uwagę 
jeden obraz? To była łaska wstępna dzi-
siejszego czytania. Obecnie otrzymujesz 
łaskę odpowiedzi.

Słowo Boże dotarło do Twojego ser-
ca, przemieniło je, rozszerzyło, obdarzyło 
Cię radością i pokojem. Stałeś się bardziej 
prostym, wdzięcznym, zdolniejszym do 
wszystkiego, co dobre. Odpowiedz teraz 
Bogu na Jego słowa. Powiedz, za co Go 
wielbisz, za co dziękujesz, o co prosisz.

Jeśli podczas odczytywania słów Biblii 
otrzymałeś łaskę zrozumienia czym zrani-
łeś Jego Serce – mów i to zaraz: Boże, bądź 
miłościw mnie grzesznemu! (Łk 18,13) Po-

stawa prawdy - postawa przed Bogiem po-
korna, skruszona – wprowadza na czwarty 
etap przebywania z Bogiem. On bowiem 
pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę 
daje (1P 5,5).

CONTEMPLATIO ET ACTIO

Kontemplacja i czyn – to czwarty etap tego, 
co rozumiemy pod nazwą lectio divina. To 
trwanie w Bożej obecności i czynienie tego, 
co się rozpoznaje jako Jego Wolę. Lektura 
Biblii nie kończy się na modlitwie myśl-
nej, czy wypowiadanej przez usta. Sama 
z siebie daje natchnienie, żeby posunąć się 
dalej: cały dzień pozostawać przy Bogu.

Dobrze wiesz, że Bóg jest twoim Ojcem, 
który Cię kocha takiego, jakim jesteś. Mi-
łuje Cię do końca (J 13,1n): niezależnie 
od tego, w jakim Ty jesteś nastroju, jak 
Ty Go w tej chwili kochasz. Świadomość 
tego faktu sprawia, że – niezauważalnie 
dla otoczenia – w sanktuarium Twojej du-
szy coraz częściej zapada jakieś absolutne 
milczenie. Woła ono głośniej niż wszelki 
inny głos: Pan mój i Bóg mój (J 20,28). 
Panie, Ty wszystko wiesz – Ty wiesz, że 
pragnę Cię kochać, wiesz, że Cię kocham 
(J 21,17). Taki Twój stosunek do Boga – to 
kontemplacja.

Czy od razu dojdziesz do poziomu kon-
templacji? Normalnie rzecz biorąc, tego 
rodzaju przylgnięcie do Boga udaje się tym 
chrześcijanom, którzy już od dłuższego 
czasu wytrwale czytają słowo Boże (w taki 
sposób, jak starałem się ukazać); i czynią 
wysiłek, by możliwie codziennie uczestni-
czyć w Najświętszej Eucharystii (J 6,33; 
53-58). Co możemy na pewno, co możemy 
niezależnie od jakichkolwiek okoliczności 
– to wprowadzać natychmiast w życie to, o 

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

Rok po roku, Kościół w swojej liturgii święci 
Wniebowstąpienie Pańskie czterdziestego 

dnia po Wielkanocy. Rok po roku, także te dzie-
sięć dni, które upływa od Wniebowstąpienia do 
Zielonych Świąt, przebiega na modlitwie do 
Ducha Świętego. W pewnym sensie Kościół, rok 
po roku, przygotowuje się do rocznicy swoich 
narodzin. Narodził się on - jak uczą Ojcowie - na 
Krzyżu w Wielki Piątek; ujawnił te swoje naro-
dziny przed światem w dniu Zielonych Świąt, 
kiedy Apostołowie zostali „przyobleczeni mocą 
z wysoka” (Łk 24, 49); kiedy zostali „ochrzczeni 
Duchem Świętym” (Dz 1, 5).
   Starajmy się trwać w tym rytmie Kościoła. W 
ciągu tych dni zaprasza nas on do uczestniczenia 
w nowennie do Ducha Świętego. Można powie-
dzieć, że wśród różnych nowenn ta jest najdaw-
niejsza, ponieważ bierze początek, w pewnym 
sensie, z ustanowienia Chrystusa Pana. Jasną 
jest rzeczą, że Jezus nie wyznaczył modlitw, które 
powinniśmy odmawiać w ciągu tych dni. Ale 
polecił bez wątpienia Apostołom spędzić te dni 
na modlitwie w oczekiwaniu zstąpienia Ducha 
Świętego. To polecenie było ważne nie tylko wte-
dy. Jest ważne zawsze. A w okresie dziesięciu 
dni po Wniebowstąpieniu Pańskim zawiera w 
sobie, co roku, to samo wezwanie Mistrza. Kryje 
w sobie także tę samą tajemnicę Łaski, związaną 
z rytmem czasu liturgicznego.
    Trzeba korzystać z tego czasu. Starajmy się w 
nim także gromadzić się, w sposób szczególny, 
i wejść w pewien sposób do Wieczernika razem 
z Maryją i Apostołami, przygotowując duszę na 
przyjęcie Ducha Świętego i Jego działania w nas. 
To wszystko ma wielkie znaczenie dla wewnętrz-
nej dojrzałości naszej wiary, naszego chrześcijań-
skiego powołania. I ma także wielkie znaczenie 
dla Kościoła jako wspólnoty: każda wspólnota w 
Kościele i cały Kościół, jako wspólnota wszystkich 
wspólnot, dojrzewają - rok po roku - dzięki darowi 
Zielonych Świąt.

wybrał E. Klimaniec

Wdniu 13 lutego 2005 roku odeszła do Pana 
siostra Łucja, ostatni i najważniejszy świadek 

objawień Matki Bożej w Fatimie. Miała 98 lat. Była 
jedynym żyjącym świadkiem objawień, które miały 
miejsce w 1917 roku. Podczas jednego z objawień 
Matka Boża powiedziała do dzieci: że wkrótce połączą 
się z Nią w niebie, a wskazując na Łucję powiedziała 
„Ty zostaniesz jeszcze 
przez jakiś czas, Jezus 
chce się posłużyć Tobą - 
aby ludzie mnie poznali 
i pokochali. Chciałabym 
ustanowić na świecie 
nabożeństwo do mego 
Niepokalanego Serca, 
nigdy Cię nie opuszczę, 
moje Niepokalane Serce 
będzie twoją ucieczką i 
drogą, która zaprowadzi 
Cię do Boga”. Zgodnie z 
zapowiedzią Franciszek 
zmarł w 1919 r., a Hia-
cynta w 1920 r. Papież 
Jan Paweł II wyniósł 
Franciszka i Hiacyntę 
do chwały ołtarzy w 
2000 roku, wyjawiając 
też trzecią tajemnicę 
Fatimską.
Objawienia Fatimskie 
nie zakończyły się 
jednak ze śmiercią tej 
dwójki dzieci. Wiemy, 
że siostra Łucja miała kolejne objawienia, dotyczyły 
one Rosji, Matka Boża apelowała o wzmożenie na-
bożeństwa do Niepokalanego Jej Serca i polecała 
poświęcić Rosję Jej Sercu. Ojciec Święty Jan Paweł II 
zamierzenia tego dokonał w 1984 r.
Często podkreśla się wielką łączność naszego pa-
pieża Jana Pawła II z siostrą Łucją. To On właśnie 
upatrywał w przesłaniach Fatimskich leku na przy-
szłe losy świata. Objawienia Fatimskie, obok tych w 
Lourdes, są bardzo istotnym przesłaniem dla naszej 
Ojczyzny, aby naród wziął sobie mocno do serca 

ORĘDZIE FATIMSKIE 

W oczekiwaniu na 
Zielone Święta

czym się dzisiaj dowiedzieliśmy, co podczas lektury Biblii odczytaliśmy jako Wolę Bożą względem 
nas. Podczas każdego czytania Pisma Świętego – szczególnie Nowego Testamentu – Pan Jezus 
zwraca się do nas ze swoim zaproszeniem: Idź – i Ty czyń podobnie! (Łk 10,37).

(cd - ze strony 5)

Mijają lata, zmieniają się pokolenia, a głos z Fatimy wciąż się rozlega i dociera po krańce świata. 
Orędzie Matki Bożej jest wciąż aktualne.
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ORĘDZIE FATIMSKIE 

prośby i apele Matki Bożej Fatimskiej, która prosiła: 
by odmawiać różaniec i czynić pokutę w intencji 
nawrócenia grzeszników i ocalenia świata. Trzeba 
przyjąć to orędzie, wprowadzić je w życie i przeka-
zywać Matczyne słowa ludziom naszego życia, jak to 
czyniły dzieci z Fatimy. Orędzie Fatimskie pozostaje 
aktualne i coraz bardziej naglące. Czy postawa nasze-

go Ojca Świętego Jana 
Pawła II nie jest dla 
nas znakiem i wezwa-
niem do wdzięczności 
przyjęcia słowa Serca 
naszej Matki? Wołanie 
Serca Matki domaga 
się odpowiedzi nasze-
go serca. Każdy katolik 
powinien pochylić się 
nad objawieniami fa-
timskimi, by w zjedno-
czeniu z Niepokalaną 
uczyć się naśladować 
Chrystusa. Maryja 
prosi o modli-twę i 
pokutę, poświęcenie 
i wynagrodzenie Nie-
pokalanemu Sercu. 
Powiedziała do Łucji 
znamienne słowa: 
Pan Jezus pragnie, 
abym była bardziej 
znana i miłowana. 
Pragnie ustanowić na 
świecie kult mojego 

Niepokalanego Serca. Do odprawienia Nabożeń-
stwa Niepokalanego Serca Maryi tak zwanych pierw-
szosobotnich wzywał nas umiłowany Ojciec Święty 
Jan Paweł II: swym Maryjnym życiem, Fatimskim 
cudem ocalenia, 13 maja 1981 roku, swą śmiercią w 
pierwszą sobotę kwietnia 2005  r.  i w wigilię Święta 
Miłosierdzia Bożego.
Najświętsza Pani Fatimska prosiła o szerzenie nabo-
żeństwa w pierwsze soboty miesiąca i obiecała, że 
przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebny-
mi do zbawienia.    (wybrała Jadwiga)

KOMUNIA W DUCHU 
ŚWIĘTYM

Zgłębokiej wspólnoty z Bogiem może powstać 
następne dobro: bosko-ludzka wspólnota na zie-

mi. Aby to osiągnąć, trzeba zwrócić uwagę na trzy 
istotne elementy.
Po pierwsze musi być jasno określony cel wspólnoty, 
który wykraczałby poza nią samą. Celem tym jest 
święta komunia z Bogiem całej wspólnoty, ale oczy-
wiście początkiem jest ewangelizacja siebie.
Drugim elementem jest przebaczenie. Jean Vanier 
pisze: „Jeżeli wstępujemy do wspólnoty, nie wiedząc, 
że przychodzimy po to, aby odkryć tajemnicę prze-
baczenia, szybko się rozczarujemy”.
Tajemnica wspólnoty Kościoła głęboko wiąże się z 
tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Ono uzdalnia nas 
do wybaczenia sobie i bliźnim. Nie ma wspólnoty, 
która nie kosztuje.
Po trzecie trzeba dawać siebie innym i przyjmować 
od nich dar - trzeba pomóc bliźnim w dążeniu do 
doskonałości. W czasie Mszy świętej kapłan modli się 
do Boga: „Uświęć te dary (chleba i wina) mocą Two-
jego Ducha”, prosząc, by wierni zostali dopuszczeni 
do komunii z Panem i ze sobą nawzajem. Jak ciało 
potrzebuje duszy, tak wspólnota potrzebuje Ducha 
Świętego, który przenika nas i otacza delikatnym, 
niewidocznym powiewem łaski. To Duch jest w nas 
tchnieniem i sprawcą miłości w życiu codziennym. To 
On przez swoje dary jednoczy nas z Osobami Trójcy 
Świętej. Od każdego z nas zależy, czy otworzymy się 
na Jego przeobrażające działanie.
Odkryć JESTEM Boga to zobaczyć Eucharystię - Boga 
zawsze obecnego wśród nas: „A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 
20); odkryć Boga to zobaczyć wspólnotę, której więzią 
jest sam Duch Boży. Bez Niego będą lepsze lub gorsze 
układy międzyludzkie, ale nie będzie prawdziwej 
wspólnoty. Poddajmy się więc Miłości Ojca i Syna 
- Duchowi Świętemu, który otwierając nasze serca na 
Słowo Boże, delikatnie nas prowadzi, by zrealizować 
plan Bożej Miłości -powołania z miłości dla Miłości.
               (Ks. Tadeusz Aleksandrowicz)

czym się dzisiaj dowiedzieliśmy, co podczas lektury Biblii odczytaliśmy jako Wolę Bożą względem 
nas. Podczas każdego czytania Pisma Świętego – szczególnie Nowego Testamentu – Pan Jezus 
zwraca się do nas ze swoim zaproszeniem: Idź – i Ty czyń podobnie! (Łk 10,37).

o. Ludwik Mycielski OSB

Mijają lata, zmieniają się pokolenia, a głos z Fatimy wciąż się rozlega i dociera po krańce świata. 
Orędzie Matki Bożej jest wciąż aktualne.
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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

11/05/2014 Kacper Kruszyłowicz

10/05/2014 
Anna Sosnowska i Krzysztof Przekop
17/05/2014
Viktorija Gorodeckaja i Paweł Pełka

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):
Moroz Czesław Danuta,Sejny, Głowackiego 
Mackiewicz Andrzej Teresa,Sejny, Głowackiego 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UStanisław Idzikowski, Sejny (l. 88) zm. 08/05/2014
UZbigniew Wojciechowski, Gawiniańce (l. 77) zm. 10/05/2014
UHelena Benczyk, Sejny (l. 92) zm. 16/05/2014
UMarianna Marcinkiewicz, Radziucie (l. 88) zm. 17/05/2014

1/ Jarosław Pajewski, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza 
i Ilona Aneta Niemirska, panna, Nowy Dwór Maz., 
Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła.
2/ Andrzej Ciszewski, kawaler, Olszanka, Parafia 
Filipów i Ewelina Małkińska, panna, Sejny, Parafia 
tutejsza.
3/ Krzysztof Żurawski, kawaler, Lubawa, Parafia św. 
Jana Chrzciciela i Michała Archanioła i Aneta Dzieni-
siewicz, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
4/ Wojciech Bielewicz, kawaler, Stabieńszczyzna, 
Parafia tutejsza i Edyta Tomkiewicz, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza.
5/Michał Chudziński, kawaler, Leszno, Parafia Świę-
tego Krzyża i Karolina Krasnodębska, panna, Sejny, 
Parafia tutejsza.
6/ Daniel Wróblewski, kawaler, Daniłowce i Asta 
Anna Zabłocka, panna, Sejny, oboje z Parafii tut.

Łukaszewicz Jakub Maria,Sejny, Głowackiego 
Wołukanis  Sabina,Sejny, Głowackiego 
Woźnialis Romuald Eugenia,Sejny, Głowackiego 
Namiotko Marian Daniela,Sejny, Targowa 
Sienkiewicz Józef Anna,Sejny, Targowa 
Iwaszewscy Marcin Magdalena,Sejny, Targowa 
Iwaszewscy Tadeusz Halina,Sejny, Targowa 
Chmielewscy Piotr Teresa,Sejny, Targowa 
Grzybowscy Ryszard Romana,Sejny, Woj. Polskiego
Delniccy Józef Ewa,Sejny, Wojska Polskiego 
Wiaktor Olgierd Emilia,Sejny, Wojska Polskiego
Sulżyńska Wanda,Sejny, Wojska Polskiego
Sujet Grażyna,Sejny, Wojska Polskiego
Cewkowicz Stanisław Danuta,Sejny, Woj. Polskiego
Rzodkiewicz Stanisław Alicja,Sejny, Woj. Polskiego
Skrypko Olgierd Stanisława,Sejny, Woj. Polskiego
Masalscy Zdzisław Alicja,Sejny, Wojska Polskiego 
Sidor Benedykta Janina,Sejny, Wojska Polskiego 
Palewicz Grzegorz Łucja,Sejny, Wojska Polskiego 
Rakowscy Stanisław Teresa,Sejny, Wojska Polskiego 
Fiedorowicz Marian Krystyna,Sejny, Zawadzkiego 
Kukolska Halina,Sejny, Zawadzkiego 
Krutul Rafał Jolanta,Sejny, Zawadzkiego 
Masianis Józef Celina,Sejny, Zawadzkiego 
Żagunis Tomasz Lucyna,Sejny, Zawadzkiego 
Schuman Czesław Wiesława,Sejny, Łąkowa 6B
Palanis Piotr Danuta,Sejny, Łąkowa 14



9Nr 132/2014

Ogłoszenia duszpasterskie

Wciąż trwamy w radości paschalnej, przeżywając dziś 6. niedzielę Wielkanocy. Niech nie przestanie 
rozbrzmiewać w naszych sercach, myślach i rozmowach prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa, 

która jest podstawą naszej wiary. Przypomniała nam o tym również dzisiejsza liturgia.

W Polsce miesiąc maj jest tradycyjnie poświęcony Matce Bożej. Przed nami ostatni już tydzień tego 
miesiąca, dlatego tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które 

w naszym kościele odprawiane są codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedzielę o 17.00. Jeśli nie 
możemy przyjść do kościoła na to nabożeństwo, odprawiajmy je w gronie rodzinnym, gromadząc się 
razem z sąsiadami przed figurą, obrazem Matki Bożej. Niech w naszych domach nie przestanie roz-
brzmiewać śpiew Litanii loretańskiej, dziękując Bogu za dar tak wspaniałej Matki.

Dzień Matki będziemy obchodzić jutro, 26 maja. Z tej okazji nie tylko składajmy życzenia i podarunki 
naszym mamom, ale polecajmy je Bogu w modlitwie, prosząc dla nich o wszystkie potrzebne im 

łaski, by mogły dobrze wypełniać swoją misję. A dla tych, które już Pan powołał do wspólnoty ze sobą 
w niebie, prośmy o Boże miłosierdzie, aby mogły wyśpiewywać Jego chwałę na wieki. Wszystkie matki 
i pamiętających o nich zapraszamy na jutrzejszą wieczorną Msze św. i nabożeństwo majowe.

W środę, 28 maja, przypada 33. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. 
Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz Naród w macierzyńską niewolę Maryi. 

Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę, 31 maja. Ona jest świątynią Ducha 
Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedze-

nia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. To jest także uroczystość patronalna naszej Parafii, 
dlatego wieczorem na 17.30 zapraszamy na Odpust. Uroczysta Msza św., potem procesja wewnątrz 
świątyni z Najśw. Sakramentem. Modlić się będziemy za całą naszą wspólnotę parafialną.

W niedzielę, 1 czerwca obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-
dniowy okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom. Jednak 

okres wielkanocny jeszcze trwa. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygotowaniom do uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego. Prośmy o łaskę otwarcia serc naszych i naszych bliskich na przyjęcie tego daru 
i umiejętność właściwego wykorzystywania natchnień Ducha Świętego. Nowenna przed Zesłaniem 
Ducha Świętego rozpocznie się w piątek, 30 maja. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w kościele, lub 
osobistej w domu, w rodzinie.

Dzieci klas drugich po rocznym bezpośrednim przygotowaniu będą po raz pierwszy w pełny sposób 
uczestniczyć w Eucharystii w niedzielę, 1 czerwca. O godz. 11.00 uroczystość Pierwszej Komunii 

Świętej w języku polskim, a o godz. 13.00 w języku litewskim. Dzieci po raz pierwszy przystąpią do 
Sakramentu Pokuty i Pojednania w piątek, 30 maja o godz. 16.00. A w sobotę, 31 maja będzie nabożeń-
stwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych o godz. 15.00. Dzieci przychodzą z rodzicami i chrzestnymi, 
którzy przynoszą świece od Chrztu i po zapaleniu od paschału wręczą świece dzieciom, które odnowią 
wiarę otrzymaną na Chrzcie Świętym. Uczynimy to wszyscy razem z dziećmi. Cały tydzień tzw. biały 
będzie jednym wielkim świętem dla dzieci i ich rodziców. Dzieci przychodzą na Mszę św. i nabożeństwo 
czerwcowe o 17.30, ubrane odświętnie w komunijne stroje.

Od kilku lat w naszej Ojczyźnie jest obchodzony Dzień Dziękczynienia, który przypada właśnie  w 
niedzielę, 1 czerwca. Zasiadając do wspólnego stołu, zastanówmy się razem, za co szczególnie 

chcielibyśmy Panu Bogu podziękować i spróbujmy porozmawiać o tym w gronie rodzinnym. Nie za-
pominajmy również o modlitwie dziękczynnej. Nabożeństwo dziękczynne połączone z „czerwcowym” 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie po południu o godz. 17.00.

W pierwszych dniach czerwca przypadają pierwszy czwartek miesiąca, dzień wdzięczności za dar 
Eucharystii oraz modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii; 

pierwszy piątek - adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały dzień od Mszy św. o godz. 8.00 do 
16.00. Msza św. dla dzieci z klas trzecich i starszych będzie o godz. 16.00, wcześniej okazja do spowiedzi 
św. Przed południem odwiedziny chorych i starszych w domach. Zawsze można zgłosić taką osobę 
dołączając do listy tych, których już odwiedzamy każdego miesiąca.

Uroczyste zakończenie peregrynacji Świętego Wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej 
diecezji będzie w sobotę, 7 czerwca w Ełku. Będzie to również dziękczynienie za kanonizację naj-

większego z Rodu Polaków, naszego papieża Świętego Jana Pawła II. Organizujemy wyjazd z dziećmi 
pierwszokomunijnymi na tę uroczystość do Ełku. Zachęcamy także do wybrania się własnymi pojazdami 
zabierając rodzinę czy sąsiadów. Warto być tego dnia w Ełku, aby jeszcze raz spojrzeć w oczy naszej 
Matki, którą gościliśmy w naszej Wspólnocie w październiku ub. roku i podziękować Jej za Jej opiekę. 
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NIEDZIELA VI WIELKANOCNA ,  25 maja 2014 
07:00 +Zofia Szyryńska
08:30 +Aleksander +Anna Tomkiel i rodzice
10:00 +Franciszka Luto (15 rocz.) 
11:30 +Antoni Przeorski
11:30 +Krystyna Klucznik (greg)
13:00 LT: +Ona +Antanas +Danuta
Krasnowo: Za parafian
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Urszuli 
 w 18 rocz. urodzin i dla rodziny
PONIEDZIAŁEK, 26 maja 2014
06:30 +Krystyna Klucznik (greg)
08:00 +Wacława Wołągiewicz (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Irena Staniewicz (7mc) 
08:00 +Leokadia +Józef Jodango
08:00 +Regina Andrejczyk
17:30 +Anna Jakubowska 
17:30 +Regina Ponganis (9 rocz.)
17:30 +Grzegorz +Henryka +Henryk i z rodz. Pietrewiczów
WTOREK,  27 maja 2014
06:30 +z rodz. Butkiewiczów i Mazalewskich
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla rodz. Sienkiewiczów
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB Sejneńskiej 
 dla rodziny
08:00 +Stanisław Romanowski (17 rocz.)
08:00 +Olgierd Kupstas i zm. z rodziny
17:30 +Grzegorz +Henryk +Henryka Pietrewicz 
17:30 +Maria Dabulis (4mc)
17:30 +Krystyna Klucznik (greg)
18:30 Posejanka przy krzyżu:  O błog. Boże i dobre uro-

dzaje
ŚRODA,  28 maja 2014 
06:30 +Piotr (24 rocz.) +Witold (6 rocz.) +Józef z rodz. 

Ogórkisów +Sylwia Galińska
08:00 +Aniela (9 rocz.) +Jan (16 rocz.) Głoniatowscy
08:00 +Krystyna i z rodz. Rutkowskich +Anna +Józef 

Jakubowscy
08:00 +Marianna Niewulis (3mc)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Zofii w 1 rocz. urodzin 

i dla jej rodziców i rodziny
17:30 +Rajmund Kotarski (15 rocz.)
17:30 +z rodz. Sienkiewiczów, Okulanisów i Dobuszyńskich
17:30 +Krystyna Klucznik (greg)
CZWARTEK,  29 maja 2014
06:30 +Mieczysław Wojciechowski
08:00 +Zdzisław Urbański (miesiąc od pogrzebu)
08:00 +Ludwik +Wiktoria +Dominik z rodz. Misiewi-

czów, Koniuszków i Makarewiczów
08:00 +Krystyna Klucznik (greg)
17:30 +Zofia Fejfer (7 rocz.)
17:30 +Janina Bubrowska (7mc)
17:30 +Anna +Katarzyna +Stanisław Nazarek
17:30 +Józef Makarewicz i jego rodzice
PIĄTEK, 30 maja  2014 
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Ks. Sylwester Domel

Intencje mszalne 25.05.-07.06.2014
08:00 +Genowefa Żylińska (1 rocz.)
08:00 +Eugeniusz Depkun (miesiąc od pogrzebu)
08:30 LT: +Anna Mackiewicz
17:30 +Romuald Dzimitko (10mc) 
17:30 +Stanisława +Józef i rodzice
17:30 +Maciej Gulan (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Krystyna Klucznik (greg)
SOBOTA, 31 maja 2014 
06:30 +Mieczysław
08:00 +Stanisława Trachimowicz (m-c od pogrzebu)
08:00 +Kamil Klepacki (miesiąc od pogrzebu)
08:30 Egzekwie: +Stanisław Czarkowski (1 rocz.)
Żegary LT: 10.00 Spotkanie Chórów Litewskich
17:30 +Marianna Dziemido (10mc) +Ks. Sylwester
17:30 +Aniela +Michał Jodango
17:30 +Anna +Wincenty +Józef +Lech z r. Chmielew-

skich +Józef +Ryszard z r. Ołów
NIEDZIELA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE ,  1 czerwca
07:00 +Tadeusz Tydman (greg)
08:30 +Helena Krejczman (2 rocz.)
10:00 +Bronisława (10 rocz.) +Antoni (10 rocz.) Popiel
10:00 +Ryszard Maliszewski (greg) 
11:00 Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny
13:00 LT: Za dzieci pierwszokomunijne i ich rodziny
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Barbary i 

Krzysztofa Zyskowskich i ich dzieci Przemysława 
i Agnieszki

PONIEDZIAŁEK,  2 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Franciszek (12 rocz.) +Eugenia +Stanisław
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg) 
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Agaty, Ka-

roliny, Mateusza, Dominika i ich rodziców 
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Alicji i Grzegorza 
 w 35 rocz. ślubu
17:30 +Helena Wojciechowicz
17:30 +Teresa Gryszkiewicz (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK,  3 czerwca 2014
06:30 +Wiktor +Anna Budowicz +Waleska +Józef 
 Rzenieccy
08:00 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Helena +Michał Bumbul
17:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Leokadii i Zbi-

gniewa i ich dzieci Kamila, Mariusza i Małgorzaty
17:30 +Marek (22 rocz.) +Janusz +Marian Kaufman
17:30 +Halina Sokołowska (1 rocz.) i z rodz. Sokołow-

skich i Ogórkisów
ŚRODA,  4 czerwca 2014 
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Henryk Draugialis (3mc)
08:00 +Kazimierz Łyskowicz (2 rocz.) +Piotr +Magdalena 

Poźniak
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
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08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 +prof. Witold Broniewicz 
17:30 +Czesław Dudanowicz (5mc)
17:30 +Jan Zyskowski (5 rocz.) +Bronisława +Władysław
CZWARTEK,  5 czerwca 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Leon +Anna (24 rocz.) Werelich +Zofia Marcin-

kiewicz
08:00 +Leszek (35 rocz.) +Eugeniusz (13 rocz. Jodzis
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 O błog. Boże i miłość dla Małgorzaty i Cezarego 

w 10 rocz. ślubu
17:30 +Jadwiga Sydry (1 rocz.)
17:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
PIĄTEK, 6 czerwca 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 Dziękczynna za dar życia zmarłego Mateusza i o 

błog. Boże dla rodziców

08:00 +Franciszka Miszkiel
08:00 +Czesław Soroka
16:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
17:30 +Lucyna Linkiewicz (4 rocz.)
17:30 +Jerzy +Janina +Franciszek Fiedorowicz
17:30 +Ryszard Maliszewski (greg)
SOBOTA, 7 czerwca 2014 pierwsza miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
06:30 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Daniel Lewkowicz (7 rocz.) i rodzice
08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan z rodz. Do-

melów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Tadeusz Tydman (greg)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Stanisław Czarkowski
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców

Diecezjalne Sanktuarium 
Krzyża Świętego

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Olecku      

Przy świątyni zbudowanej w II połowie XIX w. znajduje się krzyż misyjny ustawiony w 1960 roku 
na zakończenie misji parafialnych. 10 września 1981 w czasie przygotowania do odpustu, po 

nabożeństwie wierni wychodzący z kościoła zauważyli strugi płynące z przodu i z prawej strony 
krzyża pod ramieniem poprzecznym. Sączące 
się krople koloru czerwonego spływały kilka dni. 
„Krwawienie” trwało do końca listopada 1981 
roku. 2 marca 1982 „krwawienie” ponowiło się. 
Wierni uznali to za znak – wezwanie i przestrogę. 
Ludność odczytywała w tym znaku krwawiące 
rany Chrystusa. Wydarzenie stało się głośne nie 
tylko w regionie, ale też i w całej Polsce. Zaczęły 
napływać pielgrzymki z całego kraju. Na odpust 
obchodzony w wigilię święta, 13 września 1981 

r . przybyły pielgrzymki z Warszawy, Białegostoku, 
Lublina. Zamościa i ze Śląska, łącznie ponad 2 
tys. osób . W 1987 r. staraniem ks. Stanisława 
Tabaki (ówczesnego rektora kościoła) krzyż obu-
dowano, tworząc rodzaj kaplicy na planie kwa-
dratu. Krzyż po dzień dzisiejszy otoczony jest 
żywym kultem. 13 maja 1994 roku biskup ełcki 
Wojciech Ziemba ustanowił kościół parafialny 
Diecezjalnym Sanktuarium Krzyża Świętego.
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