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Jezus nieobecny 
i Jezus obecny

stopniu poddany jest temu samem prawu 
przemijania. Od Jego przyjścia minęło dwa 
tysiące lat. Stopniowo, wraz z upływem cza-
su, Jego obraz zaczyna się zacierać w pa-
mięci wielu ludzi. Dla wielu ludzi ślady, które 
zostawił po sobie, poszły w zapomnienie. 
Jezus wydaje się odległy. Bywa przemilcza-
ny pośród dramatów naszego świata. W 
jaki sposób dawne słowa ewangelii mogą 
się odnosić do naszej rzeczywistości? Na-
wet sam Kościół nie może ukrywać tej nie-
obecności. Jezus nie ma „następcy”. Nikt 
nie może być Jego „sukcesorem”. Papież 
jest następcą apostoła Piotra, biskupi są 
następcami apostołów, lecz nikt nie jest 
następcą Jezusa. Jego nieobecność wydaje 
się nieodwracalna. Czy zatem Jego obraz 
nie jest skazany na całkowite rozmazanie 
się, tak jak wiele innych? 
Problem staje się coraz poważniejszy, w 
miarę jak stwierdzamy postępujące zobo-
jętnienie wobec wiary w licznych środowi-
skach naszej tradycyjnie chrześcijańskiej 
Europy. Na początku tego wieku i tysiąc-
lecia, które skłania nas do refleksji nad 
nadchodzącą przyszłością, coraz częściej 
stwierdzamy niepowodzenie u rodziców 
w przekazywaniu wiary dzieciom. W naszej 
społeczności Chrystus faktycznie staje się 
coraz bardziej nieobecny. 
W Ewangelii znajdują się słowa osa, które 
może są aluzją do tej sytuacji: „Czy jednak 
Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” (Łk 18,8).
	
	 Z	książki	”Wierzę”	-	wybrał	Eugeniusz)

Wdzień swojego wniebowstąpienia 
Jezus zostawił swoich uczniów i „od-

szedł”. Każde odejście powoduje nieobec-
ność. Od tej chwili Jego uczniowie zostają 
wezwani do wiary w Niego, mimo że na Nie-
go nie patrzą, zgodnie ze słowami Jezusa 
skierowanymi do Tomasza (por. J 20,29). Nie 
ma już możliwości spotkania Jezusa, tak jak 
poprzednio, na skrzyżowaniach dróg. Nie 
ma Go już tam przemawiającego ludzkim 
głosem, uzdrawiającego naszych chorych, 
jedzącego razem z nami. On nie jest już 
więcej tym, który widzialnie tworzy i ożywia 
wspólnotę swoich wybranych.   
Kiedy wrzuci się kamień do wody, ten jego 
upadek powoduje, że tworzą się faliste krę-
gi na jej powierzchni. Te kręgi przesuwają 
się naprzód i rozszerzają się, lecz stopnio-
wo zmniejsza się ich wyrazistość i bardzo 
szybko nie ma po nich żadnego śladu. Tak 
samo dzieje się w historii ludzi: czas pochła-
nia wszystko, wszystko pokrywa, wszystko 
wyrównuje. Najwięksi geniusze ludzkości, 
najsławniejsi ludzie, choć wywarli decydu-
jący wpływ na swoje czasy, jednak szybko 
popadli w niepamięć, gdy te czasy minęły. 
Czy to samo stanie się z Jezusem?
Na ludzki sposób patrząc, Jezus w pewnym 

Światło na drogę

Życie wiary jest procesem. Jezus tak mówi Ojcu o swoich uczniach: „Objawiłem im 
Twoje imię i nadal będę objawiał”. Oznacza to, że nigdy nie zostawi cię samego i 
nie przestanie walczyć o twoją świętość. Zrobi wszystko, byś uwierzył.  J 17,20-26

 „Kto wierzy we Mnie...”, będzie dokonywał niewyobrażalnych znaków. Na-
wrócenie, przylgnięcie do słowa Bożego, ewangelizacja i głoszenie kerygmatu, 
konkretna miłość względem potrzebujących itd.   J 14,7-14
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MOC SŁOWA
Niedziela XIV Zwykła w Ciągu Roku 
   - 6 lipca 2014
 
 Mt 11,25-�0

Wowym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec 
mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt 
nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a 
moje brzemię lekkie».

Refleksja niedzielna:

Bóg	od	wieków	stopniowo	objawiał	się	ludziom	przez	
swoje	słowo:	najpierw	Żydom,	następnie	narodom	

pogańskim.	Dlatego	Chrystus	w	dzisiejszej	Ewangelii	
wychwala	i	sławi	Ojca,	który	przewidział	i	przygotował	
drogę,	jaką	przebyło	Jego	Słowo	ku	ludziom.	Dziękuje	
Mu	za	punkt	kulminacyjny	tej	drogi	-	za	objawienie	się	
Boga	„prostaczkom”,	które	dokonało	się	przez	Wcielenie.	
Mówi	o	tym,	z	jak	wielkim	upodobaniem	Ojciec	objawia	
ludziom	prostego	serca	swoje	tajemnice	-	„ukryte”	przed	
tymi,	którzy	polegając	wyłącznie	na	własnej	mądrości,	
nie	potrafią	ich	przyjąć.	Odwieczny	Boży	plan	nigdy	się	
nie	zmienił,	nie	stracił	na	aktualności!	Bóg	nie	zapomniał	
wypełnić	tego,	co	postanowił,	przyjście	Chrystusa	nie	
było	daremne.	W	Chrystusie	wypełniają	się	zapowiedzi	
starotestamentalnych	proroków.
Jezusowe	stwierdzenie,	że	Ojciec	„objawił	te	rzeczy	pro-
staczkom”,	odsyła	do	proroctwa	Izajasza:	„Kogo	chce	on	
uczyć	wiedzy	i	komu	wyjaśniać	naukę?	Dzieciom	ledwie	
odstawionym	od	mleka,	niemowlętom	odłączonym	od	
piersi”	(Iz	28,9).	„Prostaczkowie”	to	ci,	którzy	są	jak	małe	
dzieci;	to	uczniowie,	którzy	słuchają	Jezusowego	orędzia.	
Epifaniusz	z	Pawii	 (ok.	438	-ok.	496),	komentując	ten	
fragment	Ewangelii,	dodaje,	że	„dziećmi”	można	także	
nazwać	tych,	którzy	są	niedojrzali	w	wierze,	co	przejawia	
się	w	grzechu	i	występku.	To	również	im	Jezus	objawia,	w	
jaki	sposób	szukać	dóbr	rajskich	i	rzeczy	przyszłych	w	kró-
lestwie	niebieskim.	Takie	jest	bowiem	upodobanie	Boga,	
aby	każdy	człowiek	mógł	osiągnąć	pełnię	szczęścia.
Słowa	Jezusa	o	„prostaczkach”	są	więc	skierowanie	nie	do	
doskonałych,	ale	do	tych,	którym	po	ludzku	„nie	wycho-

dzi”,	którzy	doświadczają,	że	życie	ich	przerasta.	Właśnie	
im	Jezus	chce	przynieść	ulgę	i	pocieszenie.	Dobry	Bóg	nie	
chce	naszej	nędzy,	 lecz	czasem	posługuje	się	nią,	aby	
doprowadzić	nas	do	zbawienia.

Niedziela XV Zwykła w Ciągu Roku
   – 13 lipca 2014

 Mt 1�,1-2�

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad 
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy 

tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud 
stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach 
tymi słowami:
«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziar-
na padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały 
je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele 
miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była 
głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i 
uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły 
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 
Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, 
jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a 
inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha». 

Refleksja niedzielna:

Wprzypowieści	o	siewcy	Jezus	porównuje	głoszenie	
Bożego	słowa	do	zasiewu	ziarna.	Ewangeliczny	

siewca	obchodzi	się	z	nim	w	sposób	rozrzutny	-	sieje	na	
żyzną	glebę,	na	skałę,	drogę,	jakby	nie	troszcząc	się	o	to,	
gdzie	ziarno	upadnie.	Kogo	symbolizuje	ziarno	zasiane	w	
poszczególnych	miejscach?	W	którym	obrazie	możemy	
odnaleźć	siebie?
Drogę,	o	której	mowa	w	przypowieści,	można	porównać	
do	ludzi	żyjących	według	zasad	tego	świata,	którzy	znają	
wszystko,	co	jest	na	świecie,	ale	nie	znają	niczego,	co	
pochodzi	od	Boga.	Ich	serce,	zaprzątnięte	sprawami	tego	
świata,	jest	niezdolne	do	przyjęcia	ziarna	Bożego	słowa	
-	nawet	jeśli	słyszy,	nie	rozumie.	Tylko	słuchając	ze	zrozu-
mieniem	można	pozwolić	słowu	Bożemu	zakorzenić	się	
głęboko	w	swym	sercu.
Także	zasiew	na	miejscu	skalistym	nie	rokuje	dobrych	
plonów.	Słowo	potrzebuje	odpowiednio	przygotowa-
nego	gruntu,	„chłonnej”,	spulchnionej	gleby,	aby	mogło	
się	w	nas	zakorzenić.	Potrzebuje	też	przestrzeni,	aby	nie	
zagłuszyły	go	„ciernie”	nieuporządkowanych	pragnień,	
pogoni	za	bogactwem,	nadmiaru	spraw,	które	nas	ab-
sorbują.	Przyjęciu	Bożego	słowa	sprzyja	pewien	brak	
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KALENDARZ LITURGICZNY

NIEDZIELA XIV ZWYKŁA, 6 lipca 2014
Słowo Boże: Za 9,9-10; Rz 8,9.11-1�; Mt 11,25-�0
Święto patronalne Apostolstwa Chorych

PONIEDZIAŁEK, 7 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 2,16-18.21-22; Mt 9,18-26

WTOREK, 8 lipca  2014, Wsp. św. Jana z Dukli, prezb
Słowo Boże: Oz 8,4-7.11-1�; Mt 9,�2-�7

ŚRODA, 9 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 10,1-�.7-8.12; Mt 10,1-7

CZWARTEK, 10 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Oz 11,1.�-4.8-9; Mt 10,7-15

PIĄTEK, 11 lipca 2014, Święto św. Benedykta, op 
Patrona Europy
Słowo Boże: Prz 2,1-9; Mt 19,27-29
Modlitwa za borykających się z problemami uzależnień 
i za rozbite małżeństwa

SOBOTA, 12 lipca 2014, Wsp. św. Brunona z Kwer-
furtu, bpa, męcz. Patrona Diecezji Ełckiej
Słowo Boże: Iz 6,1-8; Mt 10,24-��

NIEDZIELA XV Zwykła, 13 lipca 2014
Słowo Boże: Iz 55,10-11; Rz 8,18-2�; Mt 1�,1-2�

PONIEDZIAŁEK, 14 lipca 2014, Wsp. św. Kamila de 
Lellis, prezb.
Słowo Boże: Iz 1,11-17; Mt 10,�4-11,1

WTOREK, 15 lipca 2014, Wsp. św. Bonawentury,bpa
Słowo Boże: Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
Rozpoczęcie XXIV Międzynarodowej Pieszej Pielgrzym-
ki Suwałki - Wilno

ŚRODA, 16 lipca 2014, Wsp. NMP z Góry Karmel
Słowo Boże: Iz 10,5-7.1�-16; Mt 11,25-27

CZWARTEK, 17 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-�0

PIĄTEK, 18 lipca 2014, Wsp. św. Szymona z Lipnicy
Słowo Boże: Iz �8,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

SOBOTA, 19 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Mi 2,1-5; Mt 12,14-21
Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet do Rajgrodu

i	niedosyt	w	sercu,	tęsknota,	która	sprawia,	że	dajemy	
mu	w	nas	miejsce.
Siewca	jest	obrazem	Chrystusa,	który	głosi	swoje	słowo	
do	wszystkich,	nie	czyniąc	różnicy	między	mędrcem	a	
prostaczkiem,	lękliwym	a	odważnym,	leniwym	a	gorli-
wym.	Przemawia	do	każdego,	dając	szansę	na	przyjęcie	
Bożego	słowa	i	wydanie	owocu.

Posługując	się	tą	przypowieścią	Jezus	chciał	między	in-
nymi	dodać	swoim	uczniom	odwagi,	by	nie	upadali	na	
duchu,	kiedy	nie	będą	widzieli	od	razu	owoców	głoszenia	
Słowa.	Kiedy	bowiem	podejmujemy	się	jakiegoś	zadania,	
które	wyznacza	nam	Bóg,	nie	możemy	zapomnieć,	że	
mamy	jedynie	siać,	a	wzrost	daje	Ktoś	inny.V

O Opatrzności w łodziach

Ksiądz siedział przy biurku przy oknie i przygotowywał właśnie niedzielne kazanie o Opatrzności, 
gdy usłyszał niespodziwanie jakiś potężny huk. To pękła tama na rzece i masy wody popłynęły na 

miasto. Wybuchła panika.
Kapłan widząc, jak ulice zalewa woda, wystraszył się, ale pomyślał sobie: akurat teraz, gdy pracuję nad 
kazaniem o Opatrzności, mam okazję sprawdzić to, o czym chcę mówić; nie będę uciekał, zostanę tutaj, 
ufając Opatrzności, że mnie wyratuje.
Gdy woda dosięgła okna, podjechała łódź i ludzie nawoływali swego pasterza, aby skorzystał z „pod-
wody”. Ale proboszcz tłumaczył, że ufa Bożej Opatrzności... że wierzy, iż go Bóg wyratuje.
Woda jednak nie chciała czekać i zalała w tym czasie wszystkie pomieszczenia. Ksiądz uciekł na dach. I 
znów podpłynęła łódź pełna ludzi. I znów ludzie błagali go, aby wsiadł. Ale ten odmówił kategorycznie.
Gdy woda osiągnęła i tę wysokość, proboszcz musiał uciekać jeszcze wyżej: na dzwonnicę. Tym razem 
podjechała motorówka z policjantem. Stróż porządku publicznego apelował również o to samo: aby 
wsiąść do łodzi. Ale mąż Boży odparł ze stoickim spokojem: - Dziękuję panu, ja zaufałem Bogu, a On 
mnie nie opuści.
Przyszła jeszcze większa fala i ksiądz się utopił. Zjawiwszy się w niebie, natychmiast poszedł do Pana 
Boga z wyrzutem:  - Zaufałem Ci, Boże, a Ty nic nie zrobiłeś, aby mnie uratować!
- Jak to nic — zdziwił się Pan — wysłałem ci przecież trzy łodzie.



5Nr 1�5/2014

Ks.	Prałat	Zbigniew	Bzdak	–	proboszcz	parafii

Kwadrans z Jezusem (cd.)

uBoga droga

Zaproszenie do przyjaciel-
skiej rozmowy z Jezusem

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

Czy odczuwasz niechęć ze 
strony ludzi, którzy cię kie-

dyś lubili?

Teraz może zapomnieli o tobie, od-
wrócili się od ciebie, mimo że z twojej 
strony nie było do tego najmniejszego 
powodu... Proś za nimi, a Ja ich przy-
wrócę do twojego boku, jeżeli nie sta-
ną się zawadą dla twojego uświęcenia.

Nie masz dla Mnie czasem 
jakiejś radosnej 

wiadomości?

Dlaczego nie pozwalasz Mi uczestni-
czyć w niej, przecież jestem twoim 
przyjacielem? Opowiedz mi, co od 
twoich ostatnich odwiedzin u Mnie po-
krzepiło twoje serce i wywołało twój 
uśmiech. Być może miałeś szczęś-
liwe wiadomości, list, miłą rozmo-
wę, może przezwyciężyłeś trudności, 
wyszedłeś z sytuacji bez wyjścia? 
To wszystko jest moim dziełem. Ty 
masz Mi tylko powiedzieć: dziękuję!

A czy nie zechcesz mi czegoś 
obiecać?

Ja czytam w głębi twojego serca. 
Ludzi można łatwo zmylić, ale nie 

Boga. Mów więc do Mnie otwarcie. 
Czy jesteś zdecydowany nie podda-
wać się więcej wiadomej okazji do 
grzechu? Zrezygnować z rzeczy, któ-
ra pobudziła twoją wyobraźnię? Nie 
przestawać z człowiekiem, który spo-
kój twej duszy zmącił? Czy będziesz 
znowu łagodnym, miłym i usłużnym 
wobec tego człowieka, którego miałeś 
do dziś za wroga, bo cię skrzywdził?

Dobrze, powróć więc teraz do swo-
jego zajęcia, do swojej pracy, do 
swoich studiów... Ale nie zapomi-
naj chwil, które przeżywaliśmy ra-
zem. Zachowaj, jak dalece możesz, 
milczenie, skromność, wewnętrz-
ne skupienie, miłość bliźniego. I 
przyjdź znowu, z sercem przepeł-
nionym jeszcze większą miłością, 
jeszcze bardziej oddany mojęmu 
Duchowi. Wtedy znajdziesz w moim 
Sercu codziennie nową miłość, nowe 
dobrodziejstwa i nowe pocieszenia. 
Kochaj Matkę moją, która i two-
ja jest.

Zawsze czekam na ciebie.
	 	 	 Twój Jezus

Spotkanie życia
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Z rozważań 
św. Jana 
Pawła II

Tutaj właśnie, Drodzy Bracia, a zarazem 
Umiłowani Synowie i Córki, jedna narzu-

ca się odpowiedź, zasadnicza i podstawowa. 
Jeden zwrot ducha, jeden kierunek umysłu, 
woli i serca: ad	Christum	Redemptorem	homi-
nis,	ad	Christum	Redemptorem	mundi. Ku Nie-
mu kierujemy nasze spojrzenie, powtarzając 
wyznanie świętego Piotra: „Panie, do kogóż 
pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”, 
bo tylko w Nim, Synu Bożym, jest nasze zba-
wienie. 
Poprzez całą tak bardzo wraz z Soborem roz-
budowaną świadomość Kościoła, poprzez 
wszystkie warstwy tej świadomości, poprzez 
wszystkie kierunki działalności, w której Koś-
ciół wyraża siebie, odnajduje i potwierdza 
siebie - stale musimy dążyć do tego, który 
jest Głową, do Tego, „przez którego wszystko 
się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”, 
który równocześnie jest „drogą i prawdą”, i 
„zmartwychwstaniem i życiem”, do Tego, 
którego widząc, widzimy także i Ojca, do 
Tego, którego odejście przez Krzyż, a potem 
Wniebowstąpienie było pożyteczne dla nas, 
ażeby Pocieszyciel przyszedł do nas i stale 
przychodził: Duch Prawdy.
„W Nim są wszystkie skarby mądrości i wie-
dzy”, Kościół jest Jego Ciałem, „jest w Chry-
stusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z 
Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”, 
którego źródłem jest On! On sam! Redemptor! 
W Jezusie Chrystusie świat widzialny, stwo-
rzony przez Boga dla człowieka - świat, który 
wraz z grzechem został poddany marności 
- odzyskuje na nowo swą pierwotną więź z 
samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości.

wybrał E. Klimaniec

Co to znaczy zwątpić? To znaczy być czegoś 
pewnym, ale na skutek okoliczności, przyczyn 

zachwiać się w tej pewności. Zwątpienie, o którym 
będziemy mówić, dotyczy wiary w Boga, wiary Bogu. 
Człowiek głęboko wierzący jest pewny,  że to, co 
powiedział Bóg, jest prawdą. Bóg mnie nigdy nie 
okłamał. Dał słowo i dotrzymał. Dał obietnice i spełnił. 
Bóg jest wierny!
„Niebo	i	ziemia	przeminą,	ale	słowa	moje	nie	przemi-
ną” (Mk 1�, �1). 
Ani jedna jota, 
ani jedna kreska 
nie zmieni się w 
tym, co powie-
dział Bóg, aż się 
wszystko wypeł-
ni. To jest pew-
ność w wierze. 
Jest takie wyda-
rzenie ewangelij-
ne, które najlepiej 
nam zilustruje, co 
znaczy zwątpić.
Po rozmnożeniu 
chleba apostoło-
wie płynęli w stro-
nę Kafarnaum. 
Morze było nie-
spokojne. Fale i 
wiatr miotały łodzią. O czwartej straży nocnej, czyli 
między godziną trzecią a szóstą, uczniowie zobaczyli, 
że idzie do nich po morzu Pan Jezus. Uczniowie z 
przerażenia krzyczeli. Jezus rzekł do nich: „Odwagi!	
To	Ja	jestem,	nie	bójcie	się!”	(Mt 14, 27). Wtedy Piotr za-
wołał: „Panie,	jeśli	to	Ty	naprawdę	jesteś,	każ	mi	przyjść	
do	siebie	po	wodzie” (Mt 14, 28). Chodź! Wyskoczył 
Piotr z łodzi i szedł po morzu do Pana Jezusa. Wtedy 
mu rozum wrócił do głowy. Uprzytomnił sobie, że 

Wątpiącym dobrze radzić     

W Chrystusie świat wi-
dzialny odzyskuje swą 

więź ze Stwórcą

„Niebo	i	ziemia	przeminą,	ale	słowa	moje	nie	przeminą”	(Mk	13,	31)
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Wątpiącym dobrze radzić     

pod nim kilkanaście metrów wody. Wiatr mocny. 
Przeraził się. Zaczął tonąć. Panie, ratuj mnie, bo ginę! 
Jezus wyciągnął rękę, chwycił Piotra i powiedział mu 
to zdanie: Człowieku, dlaczegoś zwątpił? Małą masz 
wiarę! (por. Mt 14, 22-��). „Wy	wszyscy	zwątpicie	we	
Mnie	tej	nocy” (Mt 26, �1). Błogosławiony kto we mnie 
nie zwątpi (por. Łk 7,2�).  „Choćby	wszyscy	zwątpili	w	
Ciebie,	ja	nigdy	nie	zwątpię” (Mt 26, ��).
Oj, Piotrze! Nie boję się zwątpienia. Jeśli po zwąt-

pieniu potrafię 
więcej wierzyć, 
ufać i kochać,
błogosławione 
jest to zwątpie-
nie. Ale zwąt-
pienie może być 
początkiem nie-
wiary. I tego się 
boję. Potrzebny 
mi jest ktoś, kto 
mi dobrze dora-
dzi. 
Trudno jest ra-
dzić, ale w spra-
wach wiary czę-
sto konieczna 
jest dobra rada, 
bo stracę wiarę i 
ucieknę. Piotrze, 

a tak było cudownie. Mogłeś iść po morzu. Dlacze-
goś zwątpił? Wróć do pierwszej wiary,  do pierwszej 
gorliwości, bo utoniesz. Ja ci dobrze doradzam, ale 
decyzję musisz podjąć sam.
Musisz w pokorze wyznać: Panie, Ty naprawdę jesteś 
Synem Bożym (por. Mt 4, �). Odejdź ode mnie, Panie, 
bo ja jestem grzeszny człowiek (por. Łk 5, 8). Uważaj, 
abyś nie zwątpił...
 
																																																(Bp	Józef	Zawitkowski		-	Ks.	Tymoteusz)

Skałą i zbawieniem 
jest Jezus, Syn Boży 

Bóg Ojciec, posyłając swego Syna, mocą Ducha 
Świętego pragnie obdarować nas radością i 

szczęściem. Warto o tym pamiętać, żyjąc w świecie, 
gdzie jest tyle smutku, gdzie coraz częściej  brakuje 
też woli życia. Dezercja nie jest rozwiązaniem. Bóg, 
będąc absolutnie szczęśliwy, dobrowolnie zdecy-
dował się podzielić z nami swoim własnym szczęś-
ciem. Nie zamknął się w swoim własnym życiu, lecz 
powziął  wspaniały plan stworzenia i zbawienia 
człowieka. Powołał do życia pierwszych ludzi, a 
kiedy zgrzeszyli, posłał im na ratunek swego Syna 
jako Zbawiciela. Który wciąż nas zaskakuje. 
Jego sąsiedzi sądzili, że wiedzą o Nim wszystko. 
Wielu mieszkańców rodzinnego miasta miało jasny 
pogląd na to, czego się po nim spodziewać: zwy-
czajny cieśla, może tylko wyjątkowo uduchowiony.
A ty, czy kiedykolwiek czułeś się zaskoczony przez 
Jezusa? Jeśli tak, to jesteś w doskonałym towa-
rzystwie. Apostołowie wciąż przeżywali kolejne 
wstrząsy, gdy Jezus objawiał im siebie – aż po Jego 
śmierć i zmartwychwstanie. Zaskakujące były też 
Jego polecenia.
Każdy z nas ma prawo pomylić się w swej ocenie 
Jezusa. On jednak z miłością będzie korygował na-
sze myślenie. Najważniejsze są nasze reakcje, gdy 
On czyni w naszym życiu coś zaskakującego, czego 
nie rozumiemy. Może się obrażamy i odchodzimy. 
A może próbujemy, nawet niepewnie, iść za Jego 
głosem nową drogą, którą nam wskazuje.
Z jednej strony w Jezusie jest wszystko, czego 
potrzebujemy, a z drugiej potrzebujemy Go co-
raz więcej. Potrzebujemy głębiej poznawać Jego 
drogi i Jego myśli. Potrzebujemy wciąż na nowo 
doświadczać miłości Jezusa w przyjaźni z Nim. Nie 
pozostaje nam więc nic innego, jak przyzwyczaić 
się do myśli, że On będzie nas zaskakiwać przez 
całe życie. Złóżmy nadzieję w Jezusie Chrystusie, 
On jest jedyną skałą, która się nie skruszy, jak mówi 
o tym pieśń: „Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, 
nade mną Jego miłość lśni. Syn Boży, mój Pan”.
Słowo Boże prowadzi nas do wiary w Jezusa, żywe 
Słowo Boga. Życie apostołów i świętych zachęca 
nas do przyjęcia Jezusa i pójścia za nim. Niezli-
czone cuda wszystkich epok dodają odwagi, by 
prosić Boga i interwencję. Wszystkie świadectwa 
mają umacniać naszą wiarę. Otwierają nasze oczy i 
pomagają nam zobaczyć kim naprawdę jest Jezus, 
Syn Boży.   (Irena)

„Niebo	i	ziemia	przeminą,	ale	słowa	moje	nie	przeminą”	(Mk	13,	31)



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

22/06/2014 Błażej Palanis, Miłosz Bartnik, Hanna Sa-
piega, Maciej Czeropski, Oliwia Czarniecka, Bartosz 
Czeszkiewicz
29/06/2014 Wiktoria Kisiel, Karolina Staśkiewicz, Woj-
ciech Maciukanis

21/06/2014 
Edyta Bancewicz i Jan Magalengo
28/06/2014
Edyta Misiukanis i Mirosław Ulikowski
Milena Rydzewska i Piotr Wysocki

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):
Skupscy Antoni Jarosława,Sejny, Wojska Polskiego 
Kryścio Wiesław Alicja,Sejny, Wojska Polskiego 
Trzaska Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego 
Chałaczkiewicz Leszek Lucyna,Sejny, Woj. Polskiego 
Leończyk  Jadwiga,Sejny, Emilii Plater 
Żukowski Olgierd,Burbiszki 
Magalengo Magdalena,Burbiszki 
Grablunas Piotr Biruta,Burbiszki 
Gaus Józef Danuta,Burbiszki 

Zapowiedzi przedślubne:

Sakrament małżeństwa:

Sakrament Chrztu Świętego: 

UUrszula Dejnerowicz, Sejny (l. 22) zm. 12/06/2014
UWładysława Rekuć, Jenorajście (l. 102) zm. 15/06/2014
UStanisław Palanis, Sejny (l. 59) zm. 17/06/2014
UJan Namiotko, Sejny (l. 77) zm. 18/06/2014

1/ Waldemar Janulewicz, kawaler, Ogrodniki, Parafia 
tutejsza i Dorota Kryścio, panna, Sejny, Parafia tut.
2/ Krzysztof Moroz, wdowiec, Sejny, Parafia tut. i 
Bożena Klimont, wdowa, Płociczno-Tartak, Parafia 
Gawrych Ruda.

Stankiewicz Romuald Aldona,Burbiszki 
Rekus Bugeniusz Halina,Burbiszki 
Poniszkis Aniela,Burbiszki 
Czarniecka Kazimiera,Burbiszki 
Romanowski Jan,Burbiszki 
Żukowscy Jan Ruta,Burbiszki 
Żukowscy Jan Anna,Burbiszki 
Grablunas Bronisław Anna,Burbiszki 
Marcinkiewicz Piotr Danguola,Burbiszki 
Szczerbińscy Józef Helena,Burbiszki 
Wowak Zdzisław Grażyna,Burbiszki 
Czeplik Józef,Burbiszki 
Tomkiewicz Jan Anna,Burbiszki 
Wasilewscy Romuald Zyta,Burbiszki 
Pietruszkiewicz Sygit Julia,Burbiszki 
Pietruszkiewicz Józef,Burbiszki 
Żukowscy Józef Biruta,Burbiszki 
Żukowscy Sygit Irena,Burbiszki 
Pietruszkiewicz Dariusz Dorota,Burbiszki 
Buchowscy Henryk Jolanta,Łumbie 
Kasperowicz Tadeusz,Łumbie 
Leonczyk Witold Danuta,Łumbie 
Dejnarowicz Jerzy Genowefa,Łumbie
Buchowscy Czesław Jadwiga,Łumbie 
Brzezińscy Kazimierz Irena,Łumbie 
Szulewscy Stanisław Irena,Łumbie
Gerwel Mirosław Teresa,Łumbie 
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Ogłoszenia duszpasterskie

1 Przeżywamy dziś 14. niedzielę w ciągu roku, która zarazem jest pierwszą niedzielą lipca. Liturgia tej 
niedzieli zachęca nas, abyśmy wszystkie nasze troski złożyli na Pana, ucząc się od Niego, jak mamy 

postępować, by podobać się Ojcu naszemu, który jest w niebie. Niech te słowa będą dla nas zachętą, 
abyśmy nie zniechęcali się w chwilach trudności, niezrozumienia czy niepewności, lecz ufnie udawali 
się po pomoc do naszego Mistrza i Pana.

2Dla dzieci i młodzieży rozpoczęły się już wakacje, wielu z nas również w tym miesiącu będzie się 
udawało na zasłużony odpoczynek. Postarajmy się dobrze wykorzystywać ten czas, przeznaczając go 

również na nasz rozwój duchowy. Skorzystajmy z rekolekcji, udajmy się na pielgrzymkę, przeznaczmy 
czas na lekturę dobrej literatury religijnej. Każdy może znaleźć dla siebie coś, co pozwoli mu nie tylko 
odpocząć od codzienności, lecz także zbliżyć się do Boga. Nie zapominajmy również o poświęceniu 
czasu naszym najbliższym, z którymi, być może w codziennym zabieganiu, jedynie się mijamy, nie 
znajdując czasu na wspólny spacer czy rozmowę. Niech rozpoczynające się lato i czas odpoczynku 
sprzyja naszej aktywności nie tylko fizycznej, lecz także duchowej.

�W dzisiejszą niedzielę przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamię-
cią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo wszystkim chorym, cierpiącym i 

seniorom z naszej wspólnoty parafialnej.

4W piątek, 11 lipca, obchodzimy święto świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Jest 
uważany za ojca zachodniego życia monastycznego, przez co skutecznie przyczynił się nie tylko do 

pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Patronem Europy ogłosił go 
papież Paweł VI w 1964 roku ze względu na jego zasługi w ewangelizacji ludów germańskich.

5Liturgia 15. niedzieli w ciągu roku, którą dziś celebrujemy, wskazuje nam na działanie słowa Bożego 
w naszym życiu. Zechciejmy zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem nie jest z nami tak, że wprawdzie 

słuchamy słowa Bożego, ale ono do nas nie dociera. Wykorzystajmy ten letni czas również na to, by 
uważniej przyjrzeć się naszej codzienności, a co za tym idzie, zastanowić się, czy dostrzegamy Boże 
działanie w naszym życiu.

6W naszej codziennej modlitwie nie zapomnijmy o rolnikach, dla których wakacje nie są czasem 
odpoczynku, lecz ciężkiej pracy. Wspomagajmy ich przynajmniej duchowo, a kto może, to również 

fizycznie, abyśmy razem mogli cieszyć się z obfitych plonów ziemi i dziękować Bogu za Jego dary.

7W środę, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szka-
plerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni 

Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań 
przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który pięknie wpisał się w 
historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpo-
pularniejszych. W tym gronie znajduje się święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany 
jest święty Rafał Kalinowski. 

8To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel Święto przypomina nam o szczególnym 
przywileju, jakim jest szkaplerz karmelitański. Matka Boża ofiarowując go, związała z nim obietnicę, 

że każdego, który będzie go pobożnie nosił, wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po jego śmierci. Ta 
obietnica przyczyniła się bardzo do rozpowszechnienia się nabożeństwa do Matki Bożej szkaplerznej. 
Jej czcicielem był również papież Jan Paweł II, który już od młodości nosił tej znak Jej szczególnej 
opieki.

9Wszystkim rozpoczynającym i kontynuującym letni wypoczynek życzymy dobrego i owocnego, 
szczególnie duchowo, przeżycia tego czasu. A tym, dla których on się już skończył, również życzymy 

pogodnego i pełnego pokoju ducha powrotu do codziennych obowiązków.

10Serdeczne 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 głównych do bazyliki, a także izolacja fundamentów naszej bazyliki i schodów. Zachęcam do 
składania ofiar do kopert z napisem „Dobrowolna ofiara na remonty”.

11Kancelaria parafialna czynna jest w lipcu i sierpniu we wtorek i  piątek w godzinach przed 
południem od 9.00 do 10.�0 i po południu od 15.�0 do 17.00. Kancelaria mieści się w domu 

parafialnym.

12Mszy 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.

9Nr 1��/2014



10 SIEWCA  

NIEDZIELA XIV ZWYKŁA , 6 lipca 2014 
07:00 +Stanisława +Władysław Kubylis 
 +Leokadia Kubrak
08:�0 +Stefan Kaufman
10:00 +Józef Szyryński (�7 rocz.) i zm. z rodz. 
11:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
11:�0 Intencja Nieustającego Różańca
1�:00 LT: +Benedykt (2 rocz) z rodz. Buraczewskich   

+Wincenty Maksimowicz
17:�0 +Antonina +Józef Rybczyńscy i zm. z rodziny
PONIEDZIAŁEK, 7 lipca 2014
06:�0 +Andrzej Łabanowski
06:�0 +Jan +Władysława Miszkiel
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Antoni +Jadwiga Pietkiewicz
08:00 +Antoni Przeorski
17:�0 +Józef Palanis (2 rocz)
17:�0 +Eugenia (11 rocz.) +Walenty Bazylewicz
WTOREK, 8 lipca 2014
06:�0 +Stefania +Antoni Przekopscy i rodzice 
 +Sławomir Korzeniecki
08:00 +Wiktoria (58 rocz.) +Wincenty +Jan +Zofia 
 z rodz. Dąbrowskich
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Stanisław Butkiewicz (2 rocz)
17:�0 +Jan Brzeziński
17:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:�0 O Boże błog. i opiekę MB Sejneńskiej dla Haliny, 

Ryszarda i Rafała
ŚRODA, 9 lipca 2014 
06:�0 +Weronika Okulanis
08:00 +Edmund Koronkiewicz (16 rocz) i jego rodzice
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Wojciecha, Macieja, 

Pawła i rodziców
08:00 +Hołubowiczów i Kuźnickich
17:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Jarosław Dębowski
17:�0 +Anna (10 rocz) +Bernard +Józef Grygutis
CZWARTEK, 10 lipca 2014
06:�0 +Piotr +Honorata +Czesław +Marian 
 z rodz. Kosakowskich
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Czesław Ostapowski
08:00 +Paweł Koneszko (11 mc)
08:00 +Anna Wołyniec (5 rocz)
10:00 Hospicjum
17:�0 Za Ojca św., Ojczyznę i Radio Maryja
17:�0 +Henryk Czokajło (1 rocz)
PIĄTEK,  11 lipca 2014
06:�0 O błog. Boże i zdrowie dla Pawła Krzemińskiego
08:00 +Jadwiga Romuald Waluś
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Elżbieta Staniewicz (miesiąc od pogrzebu)
17:�0 +Witold Sikorski
17:�0 +Zenon

Intencje mszalne 06 - 20.07.2014
SOBOTA, 12 lipca 2014 
06:�0 +Marian Staśkiel (5 rocz.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (5mc)
08:�0 +Leokadia Dobuszyńska (1 rocz.) egzekwie
09:00 LT
10:00 LT Jubileusz 50 rocz. ślubu
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:�0 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Janiny 
 Maliszewskiej w 80 rocz. urodz.
17:�0 +Grzegorz Bukało
17:�0 +Zofia Kołba (1 rocz.)
NIEDZIELA XV Zwykła ,  13 lipca 2014 
07:00 +Bronisław Ludorf (44 rocz.)
08:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
10:00 +Wacław Wróblewski (20 rocz.) 
 +Piotr Namiotko 
11:�0 O błog. Boże dla Kółka Róż. z Łumbii i ich rodzin
11:�0 Dziękczynna i o błog. Boże w 50 rocz. ślubu 
 Benigny i Gedymina Maciukanis i dla rodziny
1�:00 LT: 
17:�0 +Wiesław Okulanis (11 rocz.)
PONIEDZIAŁEK,  14 lipca 2014
06:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Konrad Motuk (7mc)
08:00 +Józef Misiukanis (9 rocz.)
08:00 +Antoni i Bogusław Kaufman 
17:�0 +Henryk Stefański 
17:�0 +Franciszka Polakowska-Gaus +Władysław 
 i z rodz. Polakowskich
WTOREK,  15 lipca 2014
06:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Jadwigi Szczudło 

w 85 rocz. urodz.
08:00 Dziękczynna i o błog. Boże dla Katarzyny i Mie-

czysława w 50 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Stanisław Michalski +Zofia +Wacław
17:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla Elżbiety i Krzysztofa 

Jurgielanis w 25 rocz. ślubu
17:�0 +Franciszek Miszkiel
17:�0 +Józefa Janczulewicz (rocz.)
ŚRODA,  16 lipca 2014 
06:�0 +Leokadia Wojnowska (4mc) +Jadwiga Bulwin
08:00 +Stefania +Franciszek Korzenieccy
08:00 +Stanisława +Bolesław Marcinkiewicz
08:00 +Piotr +Ewa +Jerzy +Konrad Roguccy
11:00 Pielgrzymka Piesza Suwałki-Wilno
17:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:�0 +Mieczysław Wojciechowski (1 rocz.)
17:�0 +Kamil Klepacki (�mc)
CZWARTEK,  17 lipca 2014
06:�0 +Zofia (10 rocz.) +Feliks Majewscy 
 +Janina Milewska (� rocz.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Stefania Korzeniecka i zm. z rodziny
08:00 +Helena Pankiewicz (2 rocz.)
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17:�0 +Remigiusz (4 rocz.) 
17:�0 +Anna +Bolesław Andrukanis
17:�0 +Stanisław +Józef Konewko
PIĄTEK, 18 lipca 2014
06:�0 +Romuald Markiewicz +Wincenty Polakowski
08:00 +Leokadia (2 rocz.) +Romuald Pawełek
08:00 +Wincenty Pietruszkiewicz (7 rocz.)
08:00 +Stanisława +Franciszek +Malwina Palewicz
17:�0 +Jan Brzeziński (4mc)
17:�0 +Jadwiga +Wincenty Maksimowicz 
 +Jerzy Budowicz
17:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
SOBOTA, 19 lipca 2014 
06:�0 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Stanisław Łołka +Waleria Dembowska
08:00 +Sławomir Korzeniecki i jego dziadkowie 
08:00 +Michalina +Petronela +Jan Lupo

10:00 LT
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:�0 +Mieczysław Albowicz (19 rocz.)
17:�0 +Czesław Witkowski 
18:�0 O błog. Boże dla Nowożeńców
NIEDZIELA ,  20 lipca 2014 
07:00 +Czesław i z rodz. Domelów, Dziemidów 
 i Marcinkiewiczów
08:�0 +Czesław i z rodz. Matulewiczów
10:00 +Teresa +Genowefa +Mieczysław Aniszewscy
11:�0 O błog. Boże w rodzinie i gospodarstwie Ernesta 

i Marianny Januszanisów
11:�0 Dziękczynna i o błog. Boże dla Leokadii i Stefana 

Dąbrowskich w 6� rocz. ślubu
1�:00 LT: 
17:�0 +Jadwiga (10 rocz.) +Kazimierz (4 rocz.) 
 Markowiak 

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej

Tajemnice Światła      

Są	też	takie	miejsca,	gdzie	obecność	Matki	 jest	odczuwana	w	szczególny	sposób.	Czasem	miejsca	te	
promieniują	 daleko	 swym	 światłem	 i	 przyciągają	 ludzi...	 Człowiek	 udaje	 się	 tam	 po	 to,	 aby	 spotkać	

się	z	Nią	jako	swoją	Matką.	Otwiera	przed	
Nią	swe	serce	 i	mówi	do	Niej	o	wszystkim.	
Można	rzec	–	bierze	Ją	do	siebie,	wprowadza	
Ją	w	swoje	problemy,	które	bywają	czasem	
trudne	–	problemy	własne	i	problemy	innych,	
problemy	rodziny,	społeczeństw,	narodów	i	
całej	ludzkości.
(z	 Homilii	 Papieża	 Jana	 Pawła	 II	 –	 Fatima	
13	maja	1982	r.)

Drugi etap szlaku rozpoczyna się w 
Sanktuarium Najświętszej Maryi Pan-

ny Królowej Rodzin w Rajgrodzie, które 
prezentowaliśmy bliżej w 126 numerze 
Siewcy i wiedzie do Sanktuarium Matki 
Bożej w Studzienicznej. Rozważamy na 
nim Objawienie Jezusa w Kanie Galilej-
skiej, pierwszy cud – dla współczesnego 
człowieka to szczególny znak Bożej obec-
ności w naszym życiu, a także czas bardzo 
dyskretnej, niemal niedostrzegalnej troski 
Maryi. Tu, na szlaku, w atmosferze wyci-
szenia wewnętrznego łatwiej możemy 
spojrzeć na siebie z dystansu... – człowiek 
powinien zrozumieć, że szczęście znajdzie 
wtedy, kiedy będzie czynił wszystko, cokol-
wiek powie mu Syn, Boży Syn.
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