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KLUCZ DO ŻYCIA 
DOBREGO

Starym Testamencie: „Nie idź za twymi na-
miętnościami: powstrzymaj się od pożądań” 
(Syr 18,30). W Nowym Testamencie jest ono 
nazywane „skromnością” lub „prostotą”. Po-
winniśmy żyć na tym świecie „rozumnie i 
sprawiedliwie, i pobożnie” (Tt 2,12).
Cnoty ludzkie, nabyte przez wychowanie, 
świadome czyny i wytrwale podejmowane 
wysiłki, są oczyszczane i podnoszone przez 
łaskę Bożą. Z pomocą Bożą kształtują one 
charakter i ułatwiają czynienie dobra. Czło-
wiek cnotliwy jest szczęśliwy, praktykując 
cnoty.  Chrystus już w samym objawieniu 
tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w 
pełni człowieka samemu człowiekowi i 
okazuje mu najwyższe jego powołanie. W 
Chrystusie, „obrazie Boga niewidzialnego” 
(Kol 1, 15), człowiek został stworzony „na 
obraz i podobieństwo” Stwórcy. W Chrystu-
sie, Odkupicielu i Zbawicielu, obraz Boży, 
zniekształcony w człowieku przez grzech 
pierwszy, został odnowiony w swoim pier-
wotnym pięknie i uszlachetniony łaską 
Bożą.  (Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
             - wybrał Eugeniusz)

Umiarkowanie to jedna z najbardziej uni-
wersalnych cnót, służy bowiem człowiekowi 
do harmonijnego zestrojenia w sobie tego 
wszystkiego, co składa się na budowlę jego 
życia. Jak tajemnica piękna tkwi we właści-
wym doborze proporcji, tak też kluczem do 
życia dobrego jest umiarkowanie.

Umiarkowanie jest cnotą moralną, któ-
ra pozwala opanować dążenie do 

przyjemności i zapewnia równowagę w 
używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia pa-
nowanie woli nad popędami i utrzymuje 
pragnienia w granicach uczciwości. Oso-
ba umiarkowana kieruje do dobra swoje 
pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową 
dyskrecję i „nie daje się uwieść (...), by iść 
za zachciankami swego serca” (Syr 5,2). 
Umiarkowanie jest często wychwalane w 

Światło na drogę

Kiedy uwierzysz w Jezusa całym sercem, wówczas zapragniesz się tą wiarą podzielić. 
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Taka jest logika serca, które kocha: „Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.  Mk 16,9-15

W przylgnięciu sercem do Jezusa, w dotykaniu Jego ran jest pierwszy krok do tego, 
by bez reszty zanurzyć się w Bożym miłosierdziu. „Pan mój i Bóg mój!” - wołaj 
za Tomaszem, kiedy się w końcu na to odważysz.    J 20,19-31
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MOC SŁOWA
Niedziela XII Zwykła w Ciągu Roku 
   - 22 czerwca 2014
 
 Mt 10, 26-33

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, 

co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o 
czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na 
ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, 
którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie 
się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w 
piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A 
przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie 
spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie 
wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jeste-
ście ważniejsi niż wiele wróbli.  Do każdego więc, 
który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz 
kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Refleksja niedzielna:

Każdy z nas niejednokrotnie odnajduje w sobie mie-
szane uczucia: radość i nadzieja są wypierane przez 

lęk i niepewność jutra. Jezus doskonale zdaje sobie spra-
wę z kruchości naszych zabezpieczeń i zwraca naszą 
uwagę na to, że On sam jest Skałą, na której warto się 
schronić.
Bóg rzeczywiście troszczy się o nas i nie pozwala, by trudy 
ziemskiego pielgrzymowania przesłoniły nam horyzont, 
pozbawiając nas nadziei. On, towarzysząc nam swoją 
łaską, stale nas umacnia. Dobrze wie, że doznawane 
przez nas trudności są wręcz konieczne do umocnienia 
naszej wiary. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
lecz duszy zabić nie mogą”.
Celem ostatecznym walki, którą nieustannie toczymy 
w naszych sercach, jest zbawienie wieczne. Wszystkie 
niepokoje czy nawet nieszczęścia, których doznajemy w 
życiu, są przejściowe. Jezus kieruje wzrok naszej duszy na 
rzeczywistość zbawienia, które nie będzie ograniczone 
czasem. W tej perspektywie łatwiej jest znosić przeciwno-
ści, ponieważ pamiętając o niej, czerpiemy siłę z samego 
Boga. Nasza wierność i czyny wynikające z wiary w Niego 
zostaną wynagrodzone. „Do każdego więc, który się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 
moim Ojcem, który jest w niebie”. Niech postawa zawie-
rzenia Bogu stale nam towarzyszy.

Niedziela XIII Zwykła w Ciągu Roku
   – 29 czerwca 2014
Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła
 Mt 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, 
pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają 

Syna Człowieczego?».  A oni odpowiedzieli: «Jedni 
za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławio-
ny jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i 
krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który 
jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, 
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam 
klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Refleksja niedzielna:

Pytanie, które Jezus stawia swoim uczniom, przez 
wieki rozbrzmiewa w sercach ludzi, domagając się 

osobistej odpowiedzi. „Za kogo ludzie uważają Syna 
Człowieczego?” Jeśli poprzestaniemy jedynie na zebra-
niu opinii innych na temat Jezusa, nasza wiara nigdy 
się nie rozwinie, a więź z Nim się nie umocni. „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego” - w odpowiedzi Szymona 
zawiera się najpełniejsze wyznanie wiary, jakie człowiek 
może wyrazić wobec Jezusa. W tym krótkim wyznaniu 
mieści się bowiem cała prawda o Bożym Synu i o Jego 
posłannictwie. Opowiedzenie się za Jezusem owocuje 
zawsze zmianą życia. W przypadku św. Piotra radyka-
lizm tej zmiany zostaje jeszcze podkreślony przez nowe 
powołanie. Nowe imię, które otrzymuje od Jezusa, czyni z 
niego Skałę - fundament budowli, którą jest Kościół, czyli 
wspólnota wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa. 
Odtąd cała jego misja zostaje skoncentrowana na Jezu-
sie i na umacnianiu braci. Podobnie w życiu św. Pawła 
Apostoła w wydarzeniu pod Damaszkiem dokonuje się 
gwałtowny zwrot. Odtąd z prześladowcy uczniów Jezusa 
Chrystusa staje się Apostołem pogan. Wpatrujmy się w 
przykład życia świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy 
mając świadomość swojej słabości i ograniczoności, 
potrafili w pełni zaufać Bogu i na Nim budować swoje 
życie. Prośmy Pana za ich wstawiennictwem, byśmy 
my także zostali przez Niego umocnieni, wyrwani od 
wszelkiego zła, a u kresu naszych dni przyjęci do Jego 
królestwa w niebie.
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XII ZWYKŁA, 22 czerwca 2014
Słowo Boże: Jr 20,10-13; Rz 5,12-15; Mt 10,26-33
Dzisiaj ofiary zbierane do puszek na fundusz duszpa-
sterstwa młodzieży Diecezji Ełckiej
PONIEDZIAŁEK, 23 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Krl 17,5-8.13-15.18; Mt 7,1-5
Pierwsze nieszpory z uroczystości Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela
Dzień Ojca
Wieczorem: Wigilia Uroczystości Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela
Słowo Boże: Jr 1,4-10; 1 P 1,8-12; Łk 1,5-17
Rocznica święceń biskupich J.E. bpa Romualda Kamiń-
skiego
WTOREK, 24 czerwca 2014, Uroczystość Narodzenia 
Św. Jana Chrzciciela
Słowo Boże: Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80
ŚRODA, 25 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Krl 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20
CZWARTEK, 26 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: 2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29
Pierwsze nieszpory z urocz. NSPJ
PIĄTEK, 27 czerwca 2014, Uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa
Słowo Boże: Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30
Zakończenie Roku Szkolnego
Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów
Dzisiaj post nie obowiązuje.

SOBOTA, 28 czerwca 2014, Wsp. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny
Słowo Boże: Iz 61,9-11; Łk 2,41-51
Pierwsze nieszpory z Urocz św. Ap. Piotra i Pawła
Wieczorem: Wigilia Uroczystości Św. Ap. Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 3,1-10; Ga 1,11-20; J 21,15-19
NIEDZIELA, 29 czerwca 2014 Uroczystość Św. Apo-
stołów Piotra i Pawła
Słowo Boże: Dz 12, 1-11; 2Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19
Ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby 
Stolicy Apostolskiej
PONIEDZIAŁEK, 30 czerwca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 3,1-18; 4,11-12; Mt 8,18-22
WTOREK, 1 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 2,6-10.13-16; Mt 8,23-27
ŚRODA, 2 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34
CZWARTEK, 3 lipca 2014, Święto Św. Tomasza Ap.
Słowo Boże: Ef 2,19-22; J 20,24-29
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i 
o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
PIĄTEK, 4 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13
Pierwszy piątek miesiąca
SOBOTA, 5 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Am 9,11-15; Mt 9,14-17
Pierwsza sobota miesiąca
Pielgrzymka chorych do Studzienicznej

OGÓLNA: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania 
       braterstwa i rozwoju ludzkiego. 
MISYJNA: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą 
                     Ewangelię w krajach najuboższych.  

Papieskie Intencje Modlitwy – lipiec 2014

Szkoła Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji

Zadaniem Szkoły jest przygotowywanie  osób do 
prowadzenia małych grup, wspólnot dla dziedci, 

młodzieży czy dorosłych w danej Parafii. Doświad-
czenie i obserwacja mówi, że w naszych parafiach 
brak jest osób, które podjęłyby  posługę prowadze-
nia grup formacyjnych dla osób po ewangelizacji. 
Szkoła ta przygotuje „pomocników kapłanów” oraz 
wolontariuszy.  W ramach Szkoły przewidziane są 
wykłady i warsztaty (np. muzyczne, teatru, medialne).  
Poruszane będą zagadnienia z teologii fundamental-
nej, dogmatycznej, moralnej, biblijnej, duchowości, 
psychologii i historii kościoła. Będziemy też brali pod 
uwagę znaki czasu: zagadnienia współczesności i 

dokumenty Kościoła. Szczególny nacisk położony 
będzie na teologię pastoralną i liturgię.
Szkoła jest dla młodzieży i dorosłych. Dla osób, które 
należą do różnych wspólnot będzie nowym zapałem 
i odkryciem nowej żarliwości .Ci którzy dopiero teraz 
pragną zaangażować się w swojej parafii otrzymają 
dobrą drogę formacji. Poprzez ciekawe zajęcia oraz 
wezwania osoby te na pewno pogłębią swoją świa-
domość na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej .
W ciągu roku planowanych jest kilka zjazdów  jed-
nodniowych - w soboty w godz. od 9.00 do 18.00 w 
miesiącach: IX,X,XI,II,III,IV,V. Spotkania odbywają się 
w Suwałkach, w Parafii bł. Anieli Salawy. 
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Kwadrans z Jezusem

uBoga droga

Zaproszenie do przyjaciel-
skiej rozmowy z Jezusem

zaproponowane przez św. Antoniego 
Marię Clareta (1807-18711) - założy-
ciela oo. Klaretynów.

Nie musisz nic robić, żeby Mi się przy-
podobać. Wystarczy, że Mnie bardzo 
kochasz, bo Ja kocham cię bezgra-
nicznie. Mów do mnie tak, jakbyś 
rozmawiał ze swoim przyjacielem.

Chcesz Mnie dla kogoś 
o coś prosić ?

Powiedz Mi jego imię, a następnie 
co byś chciał, żebym teraz dla niego 
uczynił. Nie wahaj się, proś o wiele! 
Mów do Mnie prosto i otwarcie o bied-
nych, których zamierzasz pocieszyć, 
o chorych, których cierpienia widzisz, 
o zabłąkanych, dla których gorąco 
pragniesz powrotu na dobrą drogę. 
Powiedz Mi o nich chociaż jedno słowo.

A dla siebie? Czyż nie po-
trzebujesz dla samego siebie 

jakiejś łaski?
Powiedz Mi otwarcie: może jesteś 
dumny, samolubny, niestały, niesta-
ranny? Poproś Mnie, żebym ci przy-
szedł z pomocą w twoich nielicznych 
czy też licznych wysiłkach, które po-
dejmujesz, by się wyzbyć tych wad. 
Nie wstydź się! Jest wielu sprawiedli-
wych, wielu świętych w niebie, którzy 
popełniali te same błędy. Ale oni pro-

sili pokornie i z biegiem czasu zoba-
czyli, że są od tego wolni. Nie zwlekaj 
prosić też o zdrowie, o szczęśliwe 
zakończenie twoich prac, interesów 
czy studiów... To wszystko mogę ci 
dać i daję. A Ja życzę sobie, żebyś 
Mnie o to prosił, i gotów jestem ci to 
dać pod warunkiem, że nie zwróci się 
to przeciwko twojemu uświęceniu, ale 
będzie mu sprzyjało i je wspierało. Po-
wiedz Mi, czego ci dzisiaj potrzeba... 
Co mogę dla ciebie uczynić? Gdybyś 
wiedział, jak bardzo pragnę ci pomóc!

Czy masz w tej chwili 
jakiś plan?

Opowiedz Mi o nim. Czym się zaj-
mujesz? O czym myślisz? Co mogę 
uczynić dla twojego brata i siostry, dla 
twoich przyjaciół i znajomych, dla two-
jej rodziny, dla twoich przełożonych, 
może podwładnych? Co ty chciałbyś 
dla nich uczynić? Co dobrego uczy-
niłbyś swoim przyjaciołom, tym, któ-
rych bardzo kochasz, a którzy żyją, 
nie myśląc o Mnie? Czy pragniesz, 
żebym był przez nich uwielbiany?

Powiedz Mi, co dzisiaj po-
chłania twoją uwagę?

Czego pragniesz z utęsknieniem? Ja-
kie środki posiadasz, aby to osiąg-
nąć? Powiedz mi o twoim nieuda-
nym przedsięwzięciu, a Ja wyjaśnię 
ci przyczyny niepowodzenia. Czy nie 
chciałbyś Mnie dla siebie pozyskać?

(cd - na stronie  6-7)

Spotkanie życia



6 SIEWCA  

Z rozważań 
św. Jana 
Pawła II

Kiedy dziś mamy dać szczególny wyraz kul-
tu Eucharystii, Bożego Ciała, myśli nasze 

zwracają się do Tej, z której Bóg, Syn Boży, 
wziął to Ciało: do Dziewicy, której na imię Ma-
ryja. Zwłaszcza gdy stajemy tutaj, aby jak co 
niedzielę odmówić Anioł Pański - modlitwę, 
która po trzykroć każdego dnia przypomina 
nam tajemnicę Wcielania: „Słowo stało się 
Ciałem i mieszkało między nami”.
   Pozdrawiamy więc z czcią i miłością owo 
Ciało Słowa Przedwiecznego oraz Tej, która 
jako Matka dała Ciało Słowu Przedwieczne-
mu. To Ciało jest Sakramentem Odkupienia 
człowieka i świata:
vere passum, immolatum in Cruce pro homine 
(prawdziwie cierpiało i zostało ofiarowane na 
krzyżu za człowieka).
   To Ciało męczone aż do śmierci na krzy-
żu wraz z Krwią przelaną na znak Nowego 
i Wiecznego Przymierza stało się najwięk-
szym Sakramentem Kościoła, któremu dzisiaj 
oddać pragniemy szczególną cześć, okazać 
szczególną miłość i wdzięczność. To Ciało 
bowiem prawdziwie jest Pokarmem, tak jak 
Krew prawdziwie jest Napojem naszych dusz 
pod postacią Chleba i Wina. Pokrzepia we-
wnętrznie siły człowieka i umacnia na dro-
dze wieczności. Pozwala nam niejako już tu 
na ziemi kosztować owego zjednoczenia z 
Bogiem w prawdzie i miłości, do czego po-
wołuje nas Ojciec w Chrystusie, swoim Synu. I 
stąd ostatnia prośba: esto nobis praegustatum 
mortis in examine!
Obyśmy mogli przyjąć Cię, Boże Ciało, w 
ostatniej godzinie życia ziemkiego, zanim 
staniemy przed obliczem Boga.

wybrał E. Klimaniec

Kościół nieustannie sprawuje Eucharystię, otacza 
najwyższym uwielbieniem tajemnicę, którą Chry-

stus ustanowił w swoim Ciele i w swojej Krwi, tajem-
nicę, jaką jest wewnętrzne życie ludzkich dusz. Czyni 
to z wielką czcią, na jaką ten sakrament zasługuje. Jest 
jednak dzień, kiedy Kościół chce o tej swojej wielkiej 
tajemnicy mówić 
całemu światu, 
głosić ją na dro-
gach i placach. 
Głośno wyśpie-
wywać chwałę 
swego Boga. 
Przedziwnego 
Boga, który przy-
oblekł się w Ciało 
i Krew, pokarm i 
napój ludzkich 
dusz. „Chlebem, 
który Ja dam, 
jest moje ciało 
za życie świata” 
(J 6,51). Trzeba 
więc, aby „świat” 
dowiedział się o 
tym. Trzeba, aby „świat” przyjął w tym uroczystym 
dniu posłannictwo eucharystyczne, posłannictwo 
Ciała i Krwi Chrystusa.
Pragniemy więc w uroczystym pochodzie otoczyć 
ten „chleb, dzięki któremu my, liczni, stanowimy jed-

TAJEMNICA LUDZKIEJ DUSZY     

Witaj, prawdziwe Ciało 
zrodzone 

z Dziewicy Maryi

(cd - ze strony 5)

Eucharystia jest bijącym sercem wspólnoty. Od samych początków, od kiedy powstała pierwsza wspólnota jerozolimska, chrześ-
cijanie zbierali się w dniu Pańskim, aby we Mszy św. odnawiać pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jan Paweł II

Może czujesz się smutny 
albo źle usposobiony?

Opowiedz Mi w szczegółach, co cię 
smuci... Kto cię zranił? Kto cię obra-
ził lub znieważył? Informuj Mnie o 
wszystkim, a wkrótce dojdziesz 
tak daleko, że za moim przykła-
dem wszystko im darujesz i przeba-
czysz. W nagrodę otrzymasz moje 
pocieszające błogosławieństwo.
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no Ciało”. Chcemy iść i głosić, śpiewać i wyznawać: 
oto Chrystus, Eucharystia, posłany przez Ojca. Oto 
Chrystus, który żyje dla Ojca. Oto my, w Chrystusie: 
my, którzy spożywamy Jego Ciało i Jego Krew, my, 
którzy żyjemy dla Niego, przez Chrystusa w Eucha-
rystii. Przez Chrystusa przedwiecznego Syna Boże-

go. Kto spożywa 
moje Ciało i pije 
moją Krew, ma 
życie wieczne. 
A Ja, Chrystus, 
wskrzeszę go 
w dniu osta-
tecznym (por. J 
6,54).
Temu światu, 
który przemija, 
temu miastu, 
które także prze-
mija, chociaż jest 
nazywane wiecz-
nym miastem, 
pragniemy gło-
sić życie wieczne, 
którego począt-

kiem i znakiem ewangelicznym jest zmartwychwsta-
nie Chrystusa; Życie wieczne, które przyjmujemy jako 
Eucharystię, sakrament życia wiecznego. Jerozolimo! 
Kościele święty! Chwal swego Pana. Amen. 
                             (Św. Jan Paweł II - Watykan, 21 czerwca 1984r.)

(cd w następnym numerze)

Otwórz drzwi 
Chrystusowi! 

Drzwi domu nie otwiera się każdemu. Świadczą 
o tym instalowane przy drzwiach wejścio-

wych zamki. Tym bardziej nie otwiera się byle 
komu swego serca. Te drzwi otwieramy tylko temu, 
kogo doskonale znamy i komu możemy zaufać.
Czy Jezus Chrystus, Syn Boży, któremu mamy ot-
worzyć drzwi naszych serc, jest nam znany i godny 
zaufania? Teoretycznie tak. Podczas wyzanwania 
wiary mówimy: „Wierzę w Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego...” Ale 
czy nie tylko teoretycznie? Pewien mężczyzna 
wyznaje: „Do świąt jestem prawie przygotowany. 
Muszę jeszcze iść do spowiedzi, bo trzeba przecież 
przyjąć ten tradycyjny opłatek na Wielkanoc”. To 
było jego prywatne wyznanie wiary. Chrześcijani-
nie – kim dla ciebie jest Jezus Chrystus, Syn Boży? 
Czy wiesz kto stoi u drzwi twego serca? Kto do 
nich puka?. Trzeba wniknąć w treść odmawianego 
mechanicznie wyznania wiary, aby z rozmysłem 
wypowiadać zawarte w nim słowa.
Możemy nadal kazać Synowi Bożemu czekać przed 
zamkniętymi drzwiami naszych serc, gdyż  czło-
wiek jest wolny i decyduje także o Bogu w swoim 
życiu. Jedni żyją tek jakby Bóg nie istniał, inni 
zamienili swoją wiarę na zwyczaj, tradycję czy 
obrzędy. Mimo, że zostali ochrzczeni i uznają się za 
związanych z Chrystusem, chodzą drogami, które 
nie są Chrystusowe, wyznają przekonania, które 
nie są Chrystusowe, wykonują czyny, które nie są 
Chrystusowe. Chrystus pozostaje poza centrum 
ich życia, poza drzwiami ich serc. Mimo, że kiedyś 
Go do siebie zaprosili, nadszedł moment, że kazali 
Mu odejść, wyjść, zatrzaskując przed Nim drzwi.. 
Ale raz zamknięte nie muszą pozostać zamknięte 
na zawsze. Klucz do nich jest w ręku człowieka, 
pozostaje w gestii jego wolnej woli. Jest natomiast 
tajemnicą miłosiernej miłości Boga, że stając przed 
zamkniętymi drzwiami naszego serca nie zraża 
się, nie odchodzi na zawsze, nie opuszcza nas, 
ale kiedy Mu je otworzymy, wchodzi, przebacza, 
zapomina.
   Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi! Dajmy Bogu 
szansę, spróbujmy. Uwierzmy w Syna Bożego.
    (Irena)

Eucharystia jest bijącym sercem wspólnoty. Od samych początków, od kiedy powstała pierwsza wspólnota jerozolimska, chrześ-
cijanie zbierali się w dniu Pańskim, aby we Mszy św. odnawiać pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jan Paweł II

Może się czegoś obawiasz?

Czy odczuwasz w duszy nieokreślo-
ne przygnębienie, które wprawdzie 
jest bez podstaw, ale mimo to nie 
przestaje rozrywać ci serca? Rzuć 
się w ramiona mojej Opatrzności! 
Jestem przy tobie, u twojego boku. Ja 
wszystko widzę, wszystko słyszę i w 
żadnym momencie nie zostawię cię.



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

08/06/2014 Natalia Nowak
15/06/2014 Franciszek Puchłowski

07/06/2014 
Katarzyna Chrulska i Wojciech Różański
Ilona Delnicka i Miłosz Miszkiel
Ilona Wojciechowska i Jarosław Stefański

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):
Bykas Wojciech Jolanta,Sejny, Piłsudskiego 
Żegarscy Jerzy Teresa,Grudziewszczyzna 
Sankowscy Czesław Danuta,Grudziewszczyzna 
Szułowicz Czesław Wiesława,Grudziewszczyzna 
Kossa Jan Jolanta,Grudziewszczyzna 
Pileccy Stefan Zuzanna,Degucie 
Ginel Janina,Sejny, 1 Maja 2
Balewicz Józef Lucyna,Sejny, 1 Maja 
Kaczanowscy Krzysztof Krystyna,Sejny, 1 Maja 
Krupowicz Tadeusz Danuta,Sejny, 1 Maja 
Kwaterscy Waldemar Małgorzata,Zaleskie 
Sobolewscy Wiesław Dorota,Zaleskie
Pawłowscy Marek Renata,Zaleskie 
Polens Wojciech Ilona,Zaleskie 
Małkińscy Krzysztof Edyta,Zaleskie 
Przeborowscy Stanisław Maryla,Zaleskie 
Sawko Katarzyna,Zaleskie 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UElżbieta Staniewicz (l. 53) zm. 08/06/2014

1/ Romuald Gaus, kawaler, Burbiszki, Parafia tutejsza i 
Alina Zabłocka, panna, Sejny, Parafia tutejsza.
2/ Arvidas Wiaktor, kawaler, Sejny, Parafia tut. i Daiwa 
Krakowska, panna, Żwikiele, Parafia Smolany.

Moczulewska Anna,Zaleskie 
Modzelewska Bronisława,Zaleskie 
Tydman Marek Bożena,Zaleskie 
Ostrowscy Władysław Jadwiga,Zaleskie 
Kisiel Wojciech Anna,Sejny, 11 Listopada 
Michalscy Wiesław Katarzyna,Zaleskie 
Ziniewicz Adam Monika,Zaleskie 
Staniewicz Jakub Monika,Zaleskie 
Staniewicz Marian Danuta,Zaleskie 
Raudonowicz Tomasz Bożena,Zaleskie 
Miszkiel / Karwowska Marek Barbara,Zaleskie 
Polens Eugeniusz Marianna,Zaleskie 
Wołągiewicz Czesław Bożena,Zaleskie 
Wołągiewicz Antoni,Zaleskie 
Maksimowicz Janusz Zofia,Zaleskie 
Jastrzębscy Stanisław Helena,Zaleskie 
Pachutko Mieczysław Helena,Zaleskie 
Dziemitko Dariusz Zofia,Zaleskie 
Cieślik Helena Feliks,Zaleskie 
Draugialis Grzegorz Anna,Zaleskie 
Draugialis Stanisław Teresa,Zaleskie 
Moroz Romuald Helena,Zaleskie 
Moroz Mirosław Bożena,Zaleskie 
Buchowscy Wacław Genowefa,Zaleskie 
Buchowscy Marek Iwona,Zaleskie
Kowalewscy Bogdan Halina,Sejny,Woj.Polskiego
Jankowiak Adam Teresa,Sejny,Woj.Polskiego
Małkińscy Tadeusz Anna,Sejny,Woj.Polskiego
Domosławski Jarosław,Sejny,Woj.Polskiego
Bulwin Barbara,Sejny,Wojska Polskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie

Obchodzimy dziś 12. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą roku szkolnego. 
W najbliższy piątek, 27 czerwca, będziemy dziękować razem z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami 

i wychowawcami oraz katechetami z naszej parafii za wszystkie dobrodziejstwa, których udzielił im w 
tym roku szkolnym. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszamy razem z rodzicami i nauczycielami na 
Mszę św. dziękczynną we czwartek, 26 czerwca o godz. 8.30, a młodzież szkół gimnazjalnych i średnich 
w piątek o godz. 8.00.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzić będziemy w piątek, 27 czerwca. Jest to także 
z inicjatywy papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Nie zapomi-

najmy, że ci, którzy nam posługują przy ołtarzu i w konfesjonale, zostali z ludu wzięci i do ludu posłani, 
dlatego tym bardziej są narażeni na ataki złego ducha, dlatego też potrzebują naszego duchowego 
wsparcia i modlitwy. W sobotę, 28 czerwca, w liturgii będziemy czcili Niepokalane Serce Najświętszej 
Maryi Panny. Gorąco zachęcamy do licznego udziału w liturgii tych najbliższych uroczystych dni.

Przed nami ostatni tydzień czerwca, miesiąca, który tradycyjnie poświęcony jest nabożeństwu do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Trwa także oktawa Bożego Ciała, która zakończy się we czwartek 

uroczystą Eucharystią wieczorną z procesją przed kościołem i poświęceniem wianków z kwiatów i ziół. 
Będzie także błogosławieństwo dzieci, serdecznie zapraszamy rodziców o przyprowadzenie dzieci, 
zwłaszcza najmłodszych do świątyni na modlitwę i błogosławieństwo. 

Dzień Ojca obchodzić będziemy jutro, 23 czerwca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców 
z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych 

staraniach o własne rodziny.

We wtorek, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przy-
gotował drogę Panu Jezusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym 

miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej Prawdy, który za nią był gotów oddać 
życie. Ciesząc się narodzinami świętego Jana Chrzciciela, warto zastanowić się nad swoim życiem, nad 
zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą i pobożnością. 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, którą przeżywamy w niedzielę, 29 czerwca, prze-
wyższa swą rangą liturgiczną 13. niedzielę w ciągu roku. Jak wiemy, święci Piotr i Paweł są bowiem 

nazywani filarami Kościoła. A ponieważ przez wieki panowało przekonanie, że zginęli tego samego 
dnia w Rzymie, od starożytności chrześcijańskiej obchodzono ich święto tego samego dnia.

Uroczystość dzisiejsza kieruje nasz duchowy wzrok na następcę św. Piotra na stolicy Piotrowej, na 
Ojca Świętego Franciszka. Nie zapominajmy o nim w naszych modlitwach, ale też starajmy się 

pogłębiać naszą więź ze Stolicą Apostolską, interesując się życiem Kościoła, zapoznając się z doku-
mentami wydawanymi przez Ojca Świętego, aby trwać w jedności z nim i w ten sposób przyczyniać 
się do budowania Chrystusowego Kościoła.

Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczyna się czas zasłużonego wypo-
czynku po trudach roku szkolnego. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas, niech 

nie będzie on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Uczmy nasze 
dzieci szacunku do drugiego człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też do całego świata stwo-
rzonego, który jest widzialnym znakiem miłości Boga do nas. Wszystkim rozpoczynającym urlopy i czas 
wypoczynku od codziennych zajęć życzymy udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.

W pierwszych dniach lipca przypadają pierwszy czwartek miesiąca, dzień dziękczynienia za dar Eu-
charystii i modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza z naszej parafii; pierwszy 

piątek miesiąca to okazja modlitwy wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa – Msze św. rano o 6.30; 
8.00 i wieczorem o 17.30. W czasie wakacji nie będzie odwiedzin osób starszych i chorych w domach, 
wznowimy te odwiedziny po wakacjach.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na prowadzone remonty w domu parafialnym, jak również 
na zbliżający się remont w bazylice – remont okna w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa i drzwi głów-

nych do bazyliki, a także izolacja fundamentów naszej bazyliki i schodów. Taca w przyszłą niedzielę, 
ostatnią czerwca będzie przeznaczona na cele remontowe.

Kancelaria parafialna czynna jest w czerwcu we wtorek, piątek i sobotę w godzinach przed południem 
od 9.00 do 10.30 i po południu od 15.30 do 17.00. W lipcu i sierpniu kancelaria będzie czynna we 

wtorki i piątki w takich samych godzinach. Kancelaria mieści się w domu parafialnym.

Mszy św. w Krasnowie nie będzie w miesiącach wakacyjnych, a więc w lipcu i sierpniu. Serdecznie 
zapraszamy naszych parafian z Krasnowa, Sankur i okolic do skorzystania z własnego transportu 

i przyjazdu na niedzielną Eucharystię do Bazyliki. Od września Msza św. będzie normalnie.
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NIEDZIELA XII ZWYKŁA ,  22 czerwca 2014 
07:00 +Tadeusz Tydman (greg)
07:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:30 +z rodz. Milewskich, Rakucewiczów, Groblewskich, 

Sikorskich +Robert (23 rocz.)
10:00 +Józef Żytkowski (32 rocz.) +Władysława Kaszkiel 
 (3 rocz.) +Stanisława
11:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Leny Miszkiel 

w 5 rocz. urodz. i dla rodziców
11:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
13:00 LT: +Adela +Bronisława +Jerzy +Józef 
Krasnowo: Anna Łobik (2 rocz.)
17:30 +Zofia Wala (6 rocz.)
PONIEDZIAŁEK,  23 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Bronisław +Eugenia Kuklewicz
08:00 +Jan Obuchowski i zm. z rodziny
08:00 + Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Jan Klimasara
17:30 +Andrzej Jakubowski +Czesław Burdyn
17:30 +Jan Pietkiewicz
17:30 + Ryszard Maliszewski (greg)
17:30 +Helena Benczyk (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Magdalena +Jan +Antoni z rodz. Matulewiczów 

+Antoni +Katarzyna +Józef Gryguć
WTOREK,  24 czerwca 2014
06:30 + Janina Okulanis
06:30 + Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 + Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Jan Kościelak
08:00 + Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Elżbieta +Jan +rodzice +rodzeństwo 
 +Jan Brzeziński (2 mc)
17:30 +Zofia +Józef Rutkowscy
17:30 +Antoni i z rodz Sienkiewiczów
17:30 +Jerzy Auruszkiewicz (7 rocz)
17:30 +Jan Zyskowski +Jan Zubowicz
ŚRODA,  25 czerwca 2014 
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże  dla Jana i Eugenii
08:00 +Danuta Sankowska (6mc)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Janina +Stanisław Piotrowscy
17:30 +Leokadia Kaszkiel (10 rocz.)
17:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
17:30 +Jan Pieczulis
17:30 +Wacława Wołągiewicz (2 mc)
CZWARTEK,  26 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Irena Staniewicz (8 mc)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Jan Święcicki (5 rocz)
08:00 +Władysława Sznejkowska (6 rocz)
08:30 Zakończenie roku szkolnego dla dzieci
17:30 +Jan Milewski
17:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)

Intencje mszalne 22.06.-06.07.2014
17:30 +Michalina i Bolesław Micewicz i ich rodzice
17:30 +Stanisława (12 rocz) +Antoni Paszkiewicz
PIĄTEK, 27 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Edward +Maria Grycel
08:00 +Władysław Cichanowicz +rodzice +rodzeństwo
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Józef Bykowski (miesiąc od pogrzebu)
17:30 +Władysław +Władysław
17:30 +Antoni +Władysław Zdancewicz
17:30 +Emilia +Bronisław Jurkiewicz 
 +Jadwiga Waszkiewicz
SOBOTA, 28 czerwca 2014 
06:30 O błog. Boże dla Ireneusza z okazji imienin
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Marianna Niewulis (4 mc)
14:00 Zjazd klasowy rocznik 1972 LO
15:00 O Boże błog.dla Nowożeńców
16:00 O Boże błog.dla Nowożeńców
17:30 +Piotr Kiewlak i zm. z rodziny
17:30 +Piotr Wojciechowski +rodzice +Maria +Stanisław 

+Piotr +Alicja Waszkiewicz
17:30 +Anna(3 rocz) +Piotr(34 rocz) Jakubowscy 
 +Paweł(16 rocz) +Helena (15 rocz) Kabrońscy +Ja-

nina(15 rocz) +Włodzimierz(47 rocz) Stefanowicz
NIEDZIELA UROCZ. ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA ,  29 czerwca
07:00 + Tadeusz Tydman (greg)
07:00 + Ryszard Maliszewski (greg)
08:30 +Władysława +Stanisław Zaborowscy +Jadwiga 

+Romuald +Andrzej Zabłoccy
10:00 +Stanisław Rekuć +Marian Kwaterski
11:30 +Janina Bartoszewicz
11:30 + Czesława Koronkiewicz (greg)
13:00 LT: +Jan Kasperowicz (1 mc) 
 +Jan +Konrad Rogucki
Krasnowo: +Janina Bubrowska (8mc)
17:30 +Piotr  +Paweł Wróblewscy
PONIEDZIAŁEK,  30 czerwca 2014
06:30 +Tadeusz Tydman (greg)
08:00 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Józef +Helena 

+Antonina +Stanisław Gajdzińscy
08:00 +Bronisław Warakomski
08:00 +Ryszard Maliszewski (greg)
08:00 +Mieczysław Łebkowski (miesiąc od pogrzebu)
10:00 W intencji Warsztatów Terapii Zajęciowej
17:30 +Marian Miszkiel +Sabina
17:30 +Marianna Dziemido (11mc)
17:30 +Romuald Dzimitko (11mc)
WTOREK, 1 lipca  2014
06:30 +Czesława Koronkiewicz (greg)
08:00 +Halina Namiotko
08:00 +Apolonia +Piotr +Aleksandra +Konstanty 
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 +Marianna +Kazimierz
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:30 +Elżbieta Roś (z domu Paprotka)
17:30 +Marian Luto (4 rocz)
17:30 +Stefania +Aleksander +Józef Makowscy
17:30 +Anna +Marian Masianis
ŚRODA, 2 lipca 2014 
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Salomei Bu-

chowskiej w 60 rocz. urodzin
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Lucyna Linkiewicz (5mc)
08:00 +Julia Sienkiewicz (8 rocz)
17:30 +Kazimierz (25 rocz) +Natalia +Helena Wilkiel
17:30 +Marian Markowski +Halina Paszkiewicz
CZWARTEK, 3 lipca 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Henryk Draugialis (4 mc)
08:00 +Halina Teresa Nowak
17:30 +Prof. Witold Broniewicz
17:30 +Anna +Zygmunt +Franciszek Rapczyńscy
17:30 +Marianna +Antoni Zubowicz
PIĄTEK, 4 lipca 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Czesław Dudanowicz (6mc)
08:00 +Maria Dabulis

08:00 +Aleksandra Jarzębowicz (rocz.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:30 +Anna +Jadwiga +Józef Dąbrowscy
17:30 +Izydor +Jadwiga Miszkiel
SOBOTA, 5 lipca 2014 pierwsza miesiąca 
06:30 +Teresa Okulanis-Pawlik (5 rocz)
08:00 +Stanisław Czarkowski
08:00 +Jadwiga +Aleksander +Jan 
 zm. z rodz. Andruszkiewiczów
08:00 +Jan Sojko (13 rocz)
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:30 +Malwina Myszczyńska +Eugeniusz
18:30 Za AA „TUR” i AL.-ANON „PRZYSTAŃ”
NIEDZIELA XIV ZWYKŁA , 6 lipca 2014 
07:00 +Stanisława +Władysław Kubylis 
 +Leokadia Kubrak
08:30 +Stefan Kaufman
10:00 +Józef Szyryński (37 rocz.) +rodzice +rodzeństwo 
11:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
13:00 LT: +Benedykt (2 rocz) z rodz. Buraczewskich   
 +Wincenty Maksimowicz
17:30 +Antonina +Józef Rybczyńscy i zm. z rodziny

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Tajemnice Światła      

(...) pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi mazursko - augustowsko – suwalskiej. Niech sobie za-
pamiętają, że ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam. Przybyłem tutaj także, aby spłacić wielkie długi 
wdzięczności. Ta ziemia była dla mnie zawsze gościnna, kiedy tu przebywałem. Niech Bóg, który jest 
miłością, błogosławi waszej ziemi i wszystkich jej mieszkańców. (Jan Paweł II w Ełku, 8 czerwca 1999 r.)

Otwieramy cykl prezentujący Szlak 
Papieski Tajemnice Światła – wio-

dący z Ełku na Wigry. Przemierzając 
ten szlak zachęca się, aby rozważać na 
nim tajemnice różańcowe, a zwłasz-
cza Tajemnice Światła.Szlak został 
zainaugurowany i poświęcony pod-
czas Diecezjalnego Dnia Młodzieży 
14 czerwca 2008r. Pielgrzymowanie 
nim – to przede wszystkim kontakt z 
Bogiem Stwórcą na łonie natury.
Pierwszy etap Szlaku Papieskiego 
prowadzi ze stolicy diecezji - Ełku, 
od katedralnej kaplicy św. Jana Pawła 
II, poprzez pieknie położone Rydze-
wo do Sanktuarium Matki Bożej w 
Rajgrodzie. Na tym etapie rozważa 
się tajemnicę Chrztu Pana Jezusa w 
Jordanie.
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