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„Czy jeszcze pamiętasz,
że zostałeś stworzony do radości?”

Świadectwo
dzieci fatimskich
o spotkaniu z Aniołem

P

rawdziwa cześć aniołów zbliża do Boga,
a zarazem jest znakiem Jego bliskości.
Niezwykle przejmujące pod tym względem jest świadectwo dzieci fatimskich o
spotkaniu z aniołem, które poprzedzało
objawienia Matki Bożej: „Otaczała nas tak
intensywna atmosfera nadprzyrodzona,

nieledwie nie zdawaliśmy sobie sprawę z
własnego istnienia. Trwało to dość długo.
Trwaliśmy w postawie, w której anioł nas
opuścił, powtarzając bez przerwy jego
modlitwę. Obecność Boga czuliśmy tak
potężnie i tak głęboko, że nawet między
sobą nie odważyliśmy się mówić o zjawisku.
Jeszcze nazajutrz umysły nasze pogrążone
były w tej atmosferze”.
Rezultaty tego spotkania przedstawiały
się następująco: „Od czasu, gdy tajemnicze światło oświeciło ich dusze, patrzą na
ziemię innymi oczami. Po zjawiskach anielskich jakoś inaczej wyglądają góry i lasy,
doliny, słońce, ludzie i owce. Dzieci odczuwają to, co wracający z daleka podróżnik,
któremu każda rzecz wydaje się zmieniona. Anioł wprowadził je w krainę,
o której miały tylko mgliste pojęcie.
Teraz ich wyobrażenie o Bogu było
bez porównania wyższe, większym też
było obrzydzenie do grzechu”.
W tym właśnie leży sens szukania przyjacielskiej zażyłości z aniołami: aniołowie pomagają nam zbliżyć się do
Chrystusa i oddalić się od zła. Ich nieobecność w naszym życiu religijnym
może (choć zapewne nie musi) być
znakiem naszego oddalenia od Boga.
„Jak dym odgania pszczoły, a smród
gołębie - powiedział kiedyś św. Bazyli
- tak czyn brzydki i haniebny oddala
od nas naszego anioła stróża”.
Z książki ”Wierzę” - wybrał Eugeniusz)

Światło na drogę
Niedowiarstwo jest marnowaniem szansy. Twoje życie wyglądałoby inaczej, gdyby
nie targało tobą tak wiele wątpliwości lub gdybyś ufał na ślepo. Jezus nie uczynił w
Nazarecie wielu cudów, „gdyż jego mieszkańcy Mu nie wierzyli”. Mt 13,54-58
Ewangelia przestrzega przed słowami rzucanymi na wiatr. Nieroztropność w
mowie wywołuje szereg niechcianych konsekwencji. Strzeż języka! Wynagrodź
zło uczynione innym przez twoją gadatliwość. Mt 14,1-12
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Mt 13,44-52

Mt 13,24-43

J

ezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz
gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał
chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił
się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go:
„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli?
Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im:
„Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy:
„Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”. A on im
odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali
razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do
żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie
najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie;
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».
Refleksja niedzielna:

G

orliwi słudzy chcieliby natychmiast powyrywać
z pola wszystkie chwasty, żeby nic nie zakłócało
wzrostu uprawy. Tymczasem pole, na którym rośnie
pszenica i chwast, to obraz królestwa Bożego na
ziemi: stan „poplątania” dobra ze złem. „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” - mówi gospodarz z
przypowieści. Jezus, opowiadając tę przypowieść,
pragnie pokazać swoim uczniom, że ich pierwszym
i najważniejszym zadaniem jest troska o „pszenicę”,
czyli o dobro, a nie walka ze złem. Można chcieć poprawiać, wytykać, zmieniać, mówić: „to nie tak” - i na
dodatek mieć rację. Tylko że tego rodzaju krytyka tak
naprawdę zabija. Samą krytyką, bez miłości, nikogo
nie da się zmienić. Zło często jest bardziej widoczne
od dobra, przesłania je, kole w oczy. Skupianie się
na walce z nim, na „wyrywaniu chwastów”, może
w konsekwencji prowadzić do zaniedbania troski o
dobro, która jest naszym pierwszym zadaniem.
Wypełnianie Bożego słowa wiąże się z cierpliwym
czekaniem na efekty. Wymaga wiernego trwania
przy Panu nawet wówczas, kiedy wydaje się, że nie
ma żadnych owoców. Nie musimy szybko widzieć rezultatów naszych starań, nie muszą one również być
takie, jak tego oczekujemy. To Jezus zbawia świat,
nie my. Jako chrześcijanie nie możemy zapomnieć
o tym, że jesteśmy tymi, którzy sieją, zaś wzrost daje
Ktoś inny.
Nr 136/2014

J

ezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył
ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko,
co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca,
poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną
drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co
miał, i kupił ją».
Refleksja niedzielna:

S

karbem, o którym czytamy w Ewangelii, jest sam
Jezus Chrystus, którego znalezienie najczęściej
nic nas nie kosztuje. Jak jednak zauważa św. Hilary
z Poitiers (doktor Kościoła z IV w.), możliwość posiadania tego skarbu i korzystania z niego wiąże się
już z „zapłatą”. Wymaga bowiem rozpoznania tego,
co jest nam niezbędne, aby go zdobyć, jak również
odrzucenia tego, co grozi nam jego utratą.
Narzucanie sobie ograniczeń, nie tylko w życiu duchowym, jest czymś fundamentalnym dla naszej
wolności i dla naszego wzrostu. Droga rozwoju
zawsze wiedzie przez koncentrację na celu oraz
konieczną dla jego osiągnięcia rezygnację ze zbędnych rzeczy, z nadmiaru. W życiu chrześcijanina
pierwszy akt wyrzeczenia się tego, co go zniewala,
uniemożliwiając zdobycie „skarbu”, dokonuje się
podczas chrztu. Wyrzeka się on wówczas szatana
i tego wszystkiego, co prowadzi do grzechu. Później, w miarę wzrastania w wierze i coraz bardziej
świadomego wybierania Chrystusa, to pierwsze
wyrzeczenie jest odnawiane i pogłębiane.
W naszym życiu istnieje wiele przestrzeni wymagających systematycznego oczyszczania. Wciąż
trzeba podejmować wysiłek rezygnacji z mnóstwa
dobrych, ale niepotrzebnych rzeczy zabierających
nasz czas, kradnących uwagę i w konsekwencji
zostawiających mało miejsca dla Pana Boga. Zły
duch, który jest nie tylko ojcem kłamstwa, ale i
„ojcem wszelkiego rozproszenia”, nie zawsze wprost
nakłania do robienia rzeczy złych, ale często do
zbyt wielu dobrych. Ich nadmiar może sprawiać,
że tracimy z oczu to, co najważniejsze, poświęcając uwagę i siły sprawom drugorzędnym; zamiast
skarbu wybieramy błyskotki.



O szczęściu i ciasnocie
Do rabina przyszedł biedny Żyd, żaląc się na opłakane warunki mieszkaniowe:
- Żyjemy w jednym pomieszczeniu, kupa dzieci, teściowie i my. Doradź coś, rabbi, bo oszaleję. To
przecież istne piekło!
- Dobrze, ale musisz przyrzec, że będziesz wykonywał dokładnie moje polecenia — odparł rabin.
- Przysięgam, że zrobię wszystko, co każesz — zadeklarował się szybko petent.
- Ile masz żywego inwentarza?
- Krowę, kozę i sześć kur.
- W takim razie weź te bydlęta i kury do siebie na mieszkanie! I przyjdź za tydzień!
Żyd przeraził się, ale ponieważ obiecał posłuszeństwo, dokwaterował to wszystko do stłoczonej gromadki rodzinnej. Po tygodniu zjawia się u rabina i narzeka prosto od progu:
- Jesteśmy wszyscy na granicy zwariowania: brud, smród, hałas. Wrak już jestem.
- Idź przeto do domu — powiedział rabin — i wyprowadź zwierzęta z powrotem na stare miejsce.
Następnego dnia przybył do rabina skoro świt, oznajmiając z promieniującą radością:
- Teraz to dopiero życie: zwierzęta są osobno, mieszkanie jest jak w raju: spokojnie, czysto i zrobiło się
tyle miejsca!
Gdy jesteś szczęśliwy, patrzy na ciebie Bóg.

(Bantu)

Szczęście tak jak skrzypce: im starsze tym młodsze.  (Ks. Jan Twardowski)

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVI ZWYKŁA, 20 lipca 2014
Słowo Boże: Mdr 12,13.16-19; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
69 rocznica Obławy Augustowskiej - Msza św. na wzgórzu pamięci w Gibach o godz. 12.00.
PONIEDZIAŁEK, 21 lipca 2014, Wsp. św. Wawrzyńca
z Brindisi, prezb., dK
Słowo Boże: Mi 6,1-4.6-8; Mt 12,38-42
WTOREK, 22 lipca 2014, Wsp. św. Marii Magdaleny
Słowo Boże: Pnp 8,6-7; J 20,1.11-18
ŚRODA, 23 lipca 2014, Święto św. Brygidy Szwedzkiej, zak,. Patronki Europy
Słowo Boże: Ga 2,19-20; J 15,1-8
CZWARTEK, 24 lipca 2014, Wsp. św. Kingi, zak
Słowo Boże: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Mt 13,10-17
PIĄTEK, 25 lipca 2014, Święto św. Jakuba Apostoła
Słowo Boże: 2Kor 4,7-15; Mt 20,20-28
SOBOTA, 26 lipca 2014, Wsp. św. Joachima i Anny,
rodziców NMP
Słowo Boże: Jr 7,1-11; Mt 13,24-30



NIEDZIELA XVII Zwykła, 27 lipca 2014
Słowo Boże: 1Krl 3,5.7-12; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
PONIEDZIAŁEK, 28 lipca 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Jr 13,1-11; Mt 13,31-35
Początek XXII Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę
WTOREK, 29 lipca 2014, Wsp. św. Marty
Słowo Boże: 1J 4,7-16; J 11,19-27
ŚRODA, 30 lipca 2014, Wsp. św. Piotra Chryzologa
Słowo Boże: Jr 15,10.16-21; Mt 13,44-46
CZWARTEK, 31 lipca 2014, Wsp. św. Ignacego Loyoli
Słowo Boże: Jr 18,1-6; Mt 13,47-53
PIĄTEK, 1 sierpnia 2014, Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK
Słowo Boże: Jr 26,1-9; Mt 13,54-58
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
SOBOTA, 2 sierpnia 2014, Wsp. bł. Augusta Czartoryskiego, prezb.
Słowo Boże: Jr 26,11-16.24; Mt 14,1-12
Pierwsza sobota miesiąca
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Błogosławić, a nie złorzeczyć
P

rzeglądając prasę katolicką znalazłem w Gościu
Niedzielnym ciekawy tekst o modlitwie błogosławieństwa. Jak bardzo potrzebna jest ona w
naszym życiu duchowym. Znajdujemy się bowiem
w wielu sytuacjach, gdzy przychodzi nam zmierzyć
się z niechęcią, plotką, obmową, szyderstwem. Aż
świerzbi wówczas język, aby rzucić ripostę. Ale wtedy przychodzi w sukurs intuicja„Błogosław wszystkich, których dziś spotkasz”. Jakże dobrze jest wtedy
skorzystać z dobrego natchnienia modlitewnego
i prosić: „Panie, błogosławię Cię w osobie, którą
teraz obgadują, błogosławię Cię w tej osobie, która
wygaduje bzdury, oczernia, zniesławia, sprawiając
przykrość.
Błogosławienie Boga w każdych, nawet najtrudniejszych sytuacjach to absurd - tak widzi świat. I
tak mówi. A jednak, jeśli chcemy być autentycznymi i pojętnymi uczniami naszego Pana, to trzeba
wsłuchiwać się w głos Jego Apostoła Pawła: „W
każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem
wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1
Tes 5,18). Błogosławieństwo jest czynnością Boską,
nie z tego świata. Logika podpowiada racjonalnie:
reaguj na zło rykoszetem. Wet za wet. Przeklinaj, złorzecz. Pomarudź, ponarzekaj. A Bóg mówi: dziękuj,
błogosław. Jezus, niewinny, niesłusznie oskarżony
miałby wszelkie powody do przeklinania swego
losu. A On co robił? Łamał chleb, ukazywał swe
pęknięte, rozerwane na Golgocie życie i szeptał:
„Błogosławię”.
Są czasami sytuacje mrożące krew w żyłach, szokujące (modne dzisiaj słowo), niczym nie zawiniliśmy,
nikomu nic złego nie zrobiliśmy (a przynajmniej
nic nam nie przychodzi do głowy), a oberwaliśmy
porządnie, nie pozostawiono na nas suchej nitki,
zdeptani, upokorzeni, zniesławieni. Niełatwo wówczas podnieść głowę.
- Błogosław drewnianymi wargami. Mimo udręki
wejdź w modlitwę wielbiącą i zobacz, że wtedy
łatwiej jest żyć. Gdy jesteś zrezygnowany i niczego
ci się nie chce, mów:„Bądź błogosławiony!”Zły duch
nie wkracza na te tereny. Jezus mówi:„Błogosławcie
jałowe, trudne, martwe sytuacje. Nie przeklinajcie ich!” Dobrze jest wyrobić w sobie nawyk: gdy
ktoś cię zdenerwuje, od razu wpuścić Jezusa w
ten konflikt i mówić: „Błogosławię”. Gdy uczniowie
prosili Jezusa: „Naucz nas modlić się”, rozpoczął od
słów: „Ojcze, święć się imię Twoje”. Rozpoczął od
błogosławieństwa.
Nr 136/2014

- Błogosławieństwo, uwielbienie przywraca Bogu
właściwe miejsce. Uwielbiam Go, oddaję Mu chwałę, skupiam się na Jego pięknie i przestaję wreszcie
myśleć o sobie - tak uczą nas przewodnicy duchowi.
Oczywiście, to nie przychodzi łatwo. Prościej pisać,
mówić, niż realizować. Bóg zaprasza do błogosławieństwa nawet wtedy, gdy nie widzimy owoców
naszych działań: „Drzewo figowe wprawdzie nie
rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł
zbiór oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody
owiec znikają z owczarni i nie ma wołó w zagrodach.
Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się
będę w Bogu, moim Zbawicielu” (Ha 17-18).
Co to znaczy błogosławić? Człowiek, który błogosławi, wchodzi w słowo Boże, które przypomina:
szukajcie wpierw królestwa Bożego, a wszystko
inne będzie wam przydane. Skupiamy się na Jezusie, zapominamy o sobie, o długiej liście spraw do
załatwienia i zaczynamy zajmować się... Bogiem. To
trudne. Zostawić na boku wyobrażenia, marzenia,
oczekiwania i zająć się Bogiem. Uwielbienie to akt
woli, decyzja. Możemy błogosławić trudne sytuacje życiowe nawet przez łzy. Dlaczego? Bo Bóg
mówi: Błogosławcie, a nie złorzeczcie (Rz 12,14). Nie
wszystko, co dzieje się w naszym życiu jest zgodne z
Jego wolą, nie wszystko Bóg chce (nie chce grzechu,
nie chce, żebyśmy wzajemnie się ranili), natomiast
dopuszczając takie sytuacje, daje nam największy
znak swojej miłości: ufa nam, nawet wtedy, gdy
wyrzucamy Go z naszego życia, nie przestaje nas
kochać.
Człowiek, który wchodzi w plotki, szemranie, obgadywanie, niezgodę, bardzo cierpi. Wylewa się z
niego coś, co jest jego bólem, cierpieniem, niepozałatwionymi sprawami. Często jedynym ratunkiem
jest go błogosławić, a więc powierzyć go Bogu.

uBoga droga



Nosić Jezu

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

P

Święta Anna,
matka Najświętszej
Maryi Panny
Postać św. Anny przypomina nam bowiem
dom rodzinny Maryi, Matki Chrystusa. Tam
Maryja przyszła na świat, nosząc w sobie tę
niezwykłą tajemnicę Niepokalanego Poczęcia. Tam była otoczona miłością i troską swoich rodziców: Joachima i Anny. Tam„nauczyła
się” od swojej matki, właśnie od św. Anny,
jak być matką. I chociaż z ludzkiego punktu
widzenia zrzekła się macierzyństwa, Ojciec
niebieski, przyjmując Jej całkowite oddanie,
wynagrodził Ją macierzyństwem najdoskonalszym i najświętszym.
Chrystus, z wysokości Krzyża, przeniósł w
pewnym sensie macierzyństwo swojej Rodzicielki na swojego umiłowanego ucznia
i równocześnie rozciągnął je na cały Kościół, na wszystkich ludzi. Kiedy zatem jako
„spadkobiercy obietnicy” Bożej, znajdujemy
się w promieniu tego macierzyństwa i kiedy zauważamy jego świętą głębię i pełnię,
pomyślmy, że to właśnie święta Anna jako
pierwsza nauczyła Maryję, swoją córkę, jak
być matką.
Anna w języku hebrajskim znaczy:„Bóg uczynił łaskę”. Zastanawiając się nad tym znaczeniem imienia świętej Anny, święty Jan Damasceński tak zawołał: „Ponieważ Dziewica
Matka Boga miała się narodzić z Anny, natura
nie odważyła się wyprzedzić związku łaski,
ale pozostała bez własnego owocu, aby łaska
wydała swój. Miała bowiem narodzić się ta
pierworodna, której Synem miał być pierworodny wszelkiego stworzenia”.
Zwróćmy do niej nasze serca, a za jej pośrednictwem, do Maryi, Córki i Matki, i powtarzajmy: Okaż, żeś jest Matką, wzrusz modłami
swymi Tego, co Twym Synem zechciał być
na ziemi.

odstawowym zadaniem tego, kto kroczy drogą
wiary, jest cierpliwe słuchanie Boga. Czynności
tej powinno towarzyszyć przeświadczenie, że nie
od razu wszystko będzie zrozumiałe. Są takie fragmenty Ewangelii, które znamy niemal na pamięć,
ale nie oznacza to, że je właściwie rozumiemy. Są
również i takie, których słuchamy niechętnie, bo
chcemy się ukryć przed gorzką niekiedy prawdą
Słowa Bożego.
Maryję możemy nazwać Niewiastą słuchającą. Na
początku swego
pontyfikatu papież
Franciszek powiedział:„Maryja umie
słuchać Chrystusa.
Uwaga! To nie jest
zwyczajne, powierzchowne słuchanie, ale jest to
słuchanie, na które
składają się czujność, przyjęcie i
dyspozycyjność
wobec Boga”. Nam
często zdarza się
mieć rozproszoną
uwagę. Dzieje się
tak zarówno w relacji do Pana Boga, jak i do drugiego człowieka. Słuchamy słów, ale tak naprawdę ich nie słyszymy.
Ojciec Święty naucza, że Maryja posiada także
zdolność wsłuchiwania się w fakty, czyli potrafi
odczytywać wydarzenia swojego życia. Jest Ona
zatem - według słów papieża Franciszka - „Matką
zasłuchania, czujnego słuchania Boga i takiego
samego czujnego zasłuchania się w wydarzenia
życia”.

wybrał E. Klimaniec



SIEWCA

usa w sercu
Ale zanim Maryja zaczęła słuchać swego Syna,
gdy nauczał publicznie, słuchała Go przez prawie
trzydzieści lat, gdy wiódł życie ukryte. Słuchała
Go, żyjąc pośród ludzi i z ludźmi. Maryja i Józef
nie wybrali sobie ani sąsiadów, ani krewnych. Wymowny jest fakt, że Święta Rodzina nie wycofała
się ze świata, nie uciekła od niego, nie żyła jak w
pustelni. Wiodła życie we wspólnocie małego miasteczka, zanurzona w codzienność z jej zajęciami,
monotonią, radościami, świętowaniem i ciężkimi
doświadczeniami.
Od nowiu do nowiu, od szabatu
do szabatu. Jednocześnie było to
życie pełne pokory i zanurzone w
tajemnicy Boga.
Maryja w latach
ukrytego życia
Jezusa zachowała w sercu także
wydarzenie z
pielgrzymki do
Jerozolimy, kiedy
przeżywała zagubienie, poszukiwanie i odnalezienie Syna. Nie wymuszała na swoim Dziecku
wyjawienia tajemnicy. Choć nie pojęła od razu
słów wypowiedzianych wówczas przez Jezusa,
czekała cierpliwie na moment, w którym dane
będzie Jej zrozumieć to, co się wydarzyło. Wiara
Maryi nie była bierna, lecz pełna ufności, że nadejdzie dzień, w którym zostanie Jej ukazana pełnia
objawienia. (Ks. Paweł Wiatrak)
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Kim jest Jezus?
Kim jest Jezus, który został ukrzyżowany w Wielki Piątek
i zmartwychwstał w Niedzielę Wielkanocną?

P

ytanie to warto stawiać codziennie. Często, gdy
czytamy Pismo Święte nasz obraz Jezusa ogranicza się do tego, co o Nim pamiętamy. Tak jednak nie
musi być. Na przykład Pieśni o Cierpiącym Słudze
Jahwe z Księgi Izajasza mogą pozwolić nam spojrzeć
na Jezusa w nowy sposób, odsłaniając przed nami
bardziej tajemnicę Słowa, które stało się ciałem, aby
nas zbawić.Kim więc jest Jezus? Jest Sługą Bożym,
posłanym, aby wypełnić wszystkie nadzieje Izraela
(Iz 49,3). Jest On w takiej jedności z wybranym ludem
Boga, że nawet nosi Jego imię: Izrael. Jest strzałą
zachowaną w kołczanie Ojca na właściwy czas (Iz
49,2). A kiedy ten czas nadejdzie, objawi się Izraelowi
i ofiaruje mu udział w chwale Ojca.
Kim jest Jezus? Jest nie tylko wypełnieniem starożytnych obietnic danych Izraelowi, ale także„światłością
dla pogan” (Iz 49, 6), która ma zanieść im zbawienie.
Tak wielka jest miłość Boga do stworzenia, że stał się
człowiekiem, aby zanieść zbawienie po wszystkie
krańce ziemi. Dzięki Jezusowi każdy człowiek na świecie może wejść w przymierze z Bogiem.
Kim jest Jezus? Jest odwiecznym synem Bożym, który
chce zjednoczyć się z tobą. Więź miłości między tobą
a Nim jest tak mocna, że nic na niebie ani na ziemi nie
zdoła jej zerwać. Nie ma takiej rzeczy, której Jezus
nie byłby w stanie dla ciebie zrobić. On może usunąć żądło bolesnych wspomnień, przeprowadzając
cię przez kolejne etapy przebaczenia i uzdrowienia.
Kiedy ktoś ci bliski przeżywa kryzys wiary, On może
pociągnąć go do siebie przez twoją modlitwę, służbę,
czy łagodne słowo zachęty i nadziei. Taki jest właśnie
Jezus i nikt nie jest poza zasięgiem Jego zbawczej
mocy. Kiedy On działa w naszych sercach, kiedy nam
się objawia, nasza wiara zostaje wzmocniona. Nic nie
da się porównać z pewnością, że Jezus, Pan wszelkiego stworzenia, umiłował nas i żyje w naszych sercach.
Prośmy Go, aby otworzył nam oczy i serca i pomógł
nam uwierzyć, że jest Synem Bożym, że umarł za nas
na krzyżu, że nas odkupił i abyśmy Go poznali jeszcze
bliżej. (Irena)



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

W OSTATNIM CZASIE :
Sakrament Chrztu Świętego:
13/07/2014 Miłosz Kuczyński, Paulina Ankianiec,
Aleksandra Żegarska, Franciszek Ornoch

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Marcin Pajewski, kawaler, Żłobin, Parafia Krasnopol i
Wioleta Kaufman, panna, Iwanówka, Parafia tut.
2/ Rafał Andruczyk, kawaler, Giby, Parafia św. Anny i
Alicja Święcicka, panna, Lasanka, Parafia tutejsza.
3/ Adam Andzel, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i Anna
Topolska, panna, Suwałki, Parafia św. Wojciecha.

Sakrament małżeństwa:
05/07/2014
Ewelina Wałukanis i Krzysztof Bartnik
12/07/2014
Ewelina Małkińska i Andrzej Ciszewski

Odeszli do wieczności:
UAntoni Radziewicz, Zaleskie (l. 66) zm. 01/07/2014
UJerzy Gerwel, Sejny (l. 77) zm. 02/07/2014
UZofia Pietranis, Gawiniańce (l. 83) zm. 04/07/2014
UAnna Kulesza, Żegary (l. 85) zm. 05/07/2014
UEdward Delnicki, Nowosady (l. 86) zm. 06/07/2014
UStanisław Balicki, Sejny (l. 71) zm. 08/07/2014
UOlgierd Rakucewicz, Żegary (l. 58) zm. 10/07/2014
UTeodora Gerwel, Marznowo (l. 85) zm. 12/07/2014
UIrena Łączka, Sejny (l. 84) zm. 13/07/2014

Ciborowscy Artur Agnieszka,Sejny, Zawadzkiego
Margiewicz Antoni Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Wołyniec Józef Aldona,Sejny, Wojska Polskiego
Godlewski Zbigniew Agnieszka,Sejny, Woj.Polskiego
Dzienisiewicz Leonard Janina,Sejny, Woj. Polskiego
Rutowicz Arkadiusz Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Ryszard Biruta,Konstantynówka Gibiańska
Sankowski Ireneusz ,Konstantynówka Gib.
Sankowscy Tomasz Justyna,Konstantynówka Gib.
Bielewicz Beata,Konstantynówka Gibiańska
Borkowscy Grzegorz Małgorzata,Iwanówka
Świsłowscy Ryszard Janina,Iwanówka
Koncewicz Zygmunt Agnieszka,Iwanówka
Krajewscy Zdzisław Krystyna,Iwanówka
Kaufman Wioleta,Iwanówka
Miszkiel Marianna,Iwanówka
Kaufman Antoni Halina,Iwanówka
Andruczyk Wojciech Joanna,Iwanówka
Kimszal Aneta,Sejny, Wojska Polskiego
Makowscy Robert Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Sękałowscy Ryszard Janina,Sejny, Woj. Polskiego
Pachutko Stanisław Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Jurkun Romuald Renata,Sejny, Wojska Polskiego
Sidor Witold Alicja,Sejny, Wojska Polskiego
Miszkiel Piotr Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Tomczyk Dariusz Dorota,Sejny, Wojska Polskiego
Jurgielanis Andrzej Marzena,Sejny, Woj. Polskiego
Leszczyńscy Mirosław Jolanta,Sejny, Woj. Polskiego
Krakowski Tadeusz,Sejny, Wojska Polskiego
Pierożyńska Marianna,Sejny, Wojska Polskiego

Ofiarodawcy na remont
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 parafialny):
Totczyk Bolesław Zofia,Łumbie
Żagunis Wojciech Anna,Łumbie
Piliczewska Jadwiga i Zenona,Sejny, Parkowa
Palanis Teresa,Radziucie
Sianowska Halina,Sejny, Zawadzkiego
Pietrewicz Marcin,Sejny, Wojska Polskiego
Plesiewicz Maciej Patrycja,Sejny, Wojska Polskiego
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Przeżywamy dziś 16. niedzielę w ciągu roku. Jezus nadal przemawia do nas w przypowieściach,
których treść wspaniale wpisuje się w obecną porę roku. W naszych codziennych spotkaniach z
bliźnimi pamiętajmy, że w każdym człowieku jest zasiane ziarno dobre i złe. Próbujmy zatem, poddając
się Bożemu prowadzeniu, zawsze zauważać dobro w drugim człowieku i dziękować za nie.
Święto św. Jakuba Apostoła obchodzić będziemy w piątek, 25 lipca, Został powołany jako jeden z
pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy.
Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Jego relikwie spoczywaja w Santiago de Compostela, w Hiszpanii. Do tego miejsca prowadzi jeden z najstarszych szlaków
pielgrzymkowych mających swój początek od Wschodu właśnie w Sejnach, a właściwie od granicy z
Litwą, w Ogrodnikach, przy Gospodzie. Dzięki Bractwu św. Jakuba z Kętrzyna, cały szlak od Ogrodnik
do Olsztyna jest oznakowany, a przy Bazylice ustawiony pamiątkowy kamień Święto Jakubowy.
W tym tygodniu czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas
wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! Z racji wspomnienia
tego Świętego, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich
wykorzystywanie. Modlitwa z poświęceniem będzie w niedzielę, 27 lipca na Mszach św. o godz. 8.30;
10.00 i 11.30. Poświęcone będą pojazdy ustawione na parkingu, a przy nich kierowcy pobłogosławieni.
Jeśli przy tej okazji złożymy ofiary na rzecz misji, a zwłaszcza pomoc w zakupie środków transportu dla
misjonarzy, będzie to wielka sprawa troski o głoszenie Ewangelii w wielu miejscach świata.
Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny będzie w sobotę, 26
lipca. Kult tych świętych rozwijał się w całym Kościele razem z kultem Matki Bożej. Obraz św. Anny
jest w jednym z ołtarzy w naszej Bazylice. Tego dnia pamiętajmy szczególnie o naszych dziadkach i
babciach, którzy często są tymi, którzy jako pierwsi wprowadzali nas w życie wiary, uczyli pierwszych
modlitw, prowadzili do kościoła, opiekowali się nami. Niech nasza wdzięczność wyrazi się zarówno w
modlitwie, jak i w serdecznej życzliwości i spotkaniu.
W niedzielę, 27 lipca świętujemy 17. niedzielę zwykłą w ciągu roku, liturgia zaprasza nas do poszukiwania mądrości, czyli tego, co w życiu jest najważniejsze, przypominając zarazem, że tym,
których Bóg miłuje, wszystko służy dla ich dobra. Spróbujmy z tej perspektywy spojrzeć na nasze życie
i zobaczyć, ku czemu posłużyły nam różne wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.
Czas wakacji to dla wielu okazja wypoczynku, urlopów i trzeba z tego korzystać. Są też ludzie,
zwłaszcza pracujący na roli, dla których ten czas jest czasem szczególnie wzmożonej pracy. Starajmy się ich wspierać przynajmniej naszą modlitwą, ale też wdzięcznością za ich trud i poświęcenie,
dziękując zarazem Bogu za wszelkie dobrodziejstwa, zwłaszcza za obite plony ziemi. Nie zapominajmy,
że wciąż są na świecie ludzie, którzy umierają z głodu. Robiąc zatem zakupy, czyńmy to tak, by potem
nie marnować żywności, lecz by wykorzystać ją najlepiej, jak możemy, i by móc podzielić się z tymi,
którzy jej nie mają.
Proponujemy naszym Parafianom i Gościom w tym wakacyjnym czasie trochę strawy duchowej,
bowiem będą miały miejsce w naszej Bazylice dwa wydarzenia kulturalne: Letnia Filharmonia
AUKSO wystąpi u nas z koncertem symfonicznym 26 lipca, w sobotę o godz. 20.00. Wystąpi orkiestra
kameralna pod dyrekcją Marka Mosia z Tychów. Drugim wydarzeniem będzie – jak co roku, tak jest
już od XXI lat - Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Juniores Priores Organorum Seinensis.
Rozpocznie się we wtorek, 29 lipca Mszą św. o godz. 17.30. Codziennie do soboty, 2 sierpnia włącznie
o godz. 19.00 koncerty organowe w wykonaniu mistrzów – profesorów, znanych nam już od samego
początku istnienia Festiwalu Panów Józefa Serafina i Juliana Gembalskiego oraz ich uczniów – studentów
Akademii Muzycznej. Gościem honorowym będzie profesor Wolfgang Zerer z Niemiec, który wystąpi
we czwartek, 31 lipca. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
Kolejna i okrągła, bo 70 rocznica wybuchu powstania warszawskiego przypada w piątek, 1 sierpnia.
Był to zryw nie tylko mieszkańców stolicy, lecz jest on symbolem zrywu całego narodu, który po raz
kolejny próbował wyzwolić się spod panowania narzuconego mu siłą. Jest to zarazem pierwszy piątek
miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pojednania, co będzie możliwe od godz. 17.00, a
z rana przed godz. 8.00 i do udziału we Mszy św. wynagradzającej ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa, podczas której będziemy się modlić również za poległych w czasie wojny, jak i za jej ofiary.
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią św. Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej,
modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz nawiedzenie parafialnego kościoła.
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Intencje mszalne 20.07.-03.08.2014
NIEDZIELA , 20 lipca 2014
07:00 +Czesław i z rodz. Domelów, Dziemidów
i Marcinkiewiczów
08:30 +Czesław i z rodz. Matulewiczów
10:00 +Teresa +Genowefa +Mieczysław Aniszewscy
11:30 O błog. Boże w rodzinie i gospodarstwie
Ernesta i Marianny Januszanisów
11:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Leokadii i Stefana
Dąbrowskich w 63 rocz. ślubu
11:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
13:00 LT:
17:30 +Jadwiga (10 rocz.) +Kazimierz (4 rocz.) Markowiak
PONIEDZIAŁEK, 21 lipca 2014
06:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
06:30 +Zenon Koneszko (7mc)
08:00 +Daniel Lewkowicz +Zofia +Józef Rutkowscy
08:00 +Bazyli Gulan (7 rocz.)
08:00 +Zdzisław Urbański
17:30 +Janusz Jagłowski (9mc)
17:30 +Bernard Moroz (4 rocz.) +Józef +Emilia
17:30 +Władysława Rekuć (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 22 lipca 2014
06:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 O zdrowie dla Elżbiety
08:00 +Witold +Helena Andrulewicz
08:00 +Anna Januszko (22 rocz.) +Jerzy +Aniela
10:30 Święto Policji – o błog. Boże dla policjantów
i ich rodzin
17:30 +Daniela Czokajło
17:30 +Stanisława Wiźlańska +Jerzy +Jerzy
z rodz. Michalskich
17:30 +Urszula Dejnerowicz (miesiąc od pogrzebu)
ŚRODA, 23 lipca 2014
06:30 +Wacław Ordowski (3 rocz.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Anna Krusznis (1 rocz.) +Jan
08:00 +Wincenty +Zofia Szlaużys
08:00 +Jan Namiotko (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże dla Marleny w 1 rocz. urodz. i dla
Miłosza i Gabrieli ich rodziców Beaty i Mariusza
Korzeckich w 10 rocz. ślubu
17:30 +Henryk Stefański +Anna +Dominik Zaborowscy
17:30 +Stanisław Palanis (miesiąc od pogrzebu)
CZWARTEK, 24 lipca 2014
06:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Anna +Józef Depkun
08:00 +Danuta Sankowska (7mc)
08:00 +Piotr Chmielewski (19 rocz.) +Adela +Florian
17:30 +Krzysztof +Mieczysław Łebkowscy
17:30 +Piotr Bubrowski (25 rocz.)
17:30 +Ryszard (4 rocz.) +Józef Ołów
PIĄTEK, 25 lipca 2014
06:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Kazimierz +Zdzisław +Wacław Cieślukowscy
08:00 +Wacława Wołągiewicz (3mc)
08:00 +Konstanty Boraczewski
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17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Marii i Zdzisława
Koperek w 50 rocz. ślubu
17:30 +Krzysztof Pierożyński
17:30 +Krzysztof Kordowski (6 rocz.)
17:30 +Walerian Moroz (5 rocz.)
SOBOTA, 26 lipca 2014
06:30 +Franciszek Ropel (10 rocz.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Romuald Wołągiewicz (9 rocz.)
08:00 +Irena Staniewicz (9mc)
09:00 LT
15:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Wojciech Wydro (9 rocz.)
17:30 +Krzysztof Kowalewski +Anna Pytka
17:30 +Anna +Marian Masianis
NIEDZIELA , 27 lipca 2014
07:00 +Anna +Maria Ponganis +Czesław +Czesława
Tarasiewicz +Natalia Kozakiewicz
08:30 +Jerzy +Stefania Woźnialis i ich rodzice
10:00 +Franciszek Błaszczak
11:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
13:00 LT:
17:30 +Ks. Sylwester Domel (15 rocz.)
+Marianna Dziemido (1 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 28 lipca 2014
06:30 +Anna (12 rocz.) +Antoni Berezeccy
08:00 +Stanisław Motuk
08:00 +Marianna Niewulis (5mc)
08:00 +Natalia +Edwin Miszkiel
17:30 +Adolf Jarzębowicz (greg)
17:30 +Piotr Decowski
17:30 +Eugeniusz Ziniewicz (21 rocz.)
17:30 +Mateusz Miszkiel (7 rocz.)
WTOREK, 29 lipca 2014
06:30 +Tadeusz Wojciechowicz (12 rocz.)
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Czesław (7 rocz.) +Jadwiga Bronejko
08:00 +Teresa +Józef +Andrzej z rodz. Alboszta
17:30 O błog. Boże dla uczestników Organowego
Festiwalu Młodych
17:30 +Janina Bubrowska (9mc)
17:30 +Aniela (3 rocz.) +Jan +Józef +Stanisław z rodz.
Teodorowiczów
ŚRODA, 30 lipca 2014
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Adolf Jarzębowicz (greg)
08:00 +Franciszek Sidor (11 rocz.)
08:00 +Anna Mackiewicz (3mc)
17:30 +Romuald Dzimitko (1 rocz.)
17:30 +Anna Dobuszyńska +Anna Jatkowska
17:30 +Anna +Wincenty Szczerbińscy
CZWARTEK, 31 lipca 2014
06:30 +Janusz Pietkowski (20 rocz.) +Ludwik
08:00 +Jan Kościelak (8 rocz.)
08:00 +Robert +Stanisław Czeszkiewicz +Helena +Józef
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+Antonina +Stanisław Gajdzińscy
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Michała i Szymona
(bliźniaków – noworodków) i dla ich rodziców
17:30 +Czesław Żegarski (2 rocz.) i z rodz. Nowaków
17:30 +Jerzy Szczuka (1 rocz.)
PIĄTEK, 1 sierpnia 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Marianna Dziemido (greg)
08:00 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Stanisław Palanis
08:00 +Anna Bielecka (70 rocz.)
17:30 +Piotr +Jan +Stanisława z rodz. Żukowskich
17:30 +Lucyna Linkiewicz (6mc)
17:30 +Antoni Radziewicz (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 2 sierpnia 2014 pierwsza miesiąca
06:30 +Konrad Motuk (greg)
08:00 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB dla Stanisława
Staniewicza w 90 rocz. urodz.)

08:00 +Marianna Dziemido (greg)
08:00 +Michalina +Grażyna +Franciszek
i z rodz. Buchowskich i Dudanowiczów
09:00 LT
15:00 O błog. Boże dla dziecka i rodziców
w dniu Chrztu Świętego
16:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Józef Ogórkis (11 rocz.)
17:30 +Stanisław Czarkowski
NIEDZIELA , 3 sierpnia 2014
07:00 +Wacław Jastrzębski (25 rocz.) +Franciszek
+Stanisława +Zofia Luto
08:30 +Antoni Gerwel (5 rocz.)
10:00 +Marianna Dziemido (greg)
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 +Konrad Motuk (greg)
13:00 LT:
17:30 +Anna Józef Dapkun i ich rodzice

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Tajemnice Światła

K

rólestwo Boże, to nie jest sprawa tego co się je i pije... Jan Paweł II zostawił w Studzienicznej światło:
adorował w ciszy i wypowiedział na plebanii słowa: „Czyńcie to!” to już historia, jak i przeszłością jest
tu działalność pustelnika Murawskiego.
Historia ze światłem... Z Sanktuarium
przez most, lasem zmierzam prosto do
pustelni, w ciszy której gdzieś brzmi
echo biblijnego wołania na puszczy o
nawrócenie, o nieustanne przebywanie
z Panem. Podążam dalej. Schodzę teraz
50 m ze szlaku, nad leśny strumień, by
zanurzyć przez chwilę w myśli papieża
– poety: „... leśny strumieniu odsłoń mi
tajemnicę swego początku (...) – Jeśli
chcesz znaleźć źródło musisz iść ... pod
prąd...”    (Jan Paweł II, Tryptyk rzymski)

T

rzeci etap szlaku wiedzie z Sanktuarium w Studzienicznej – które prezentowaliśmy w bliżej w 125 numerze Siewcy i prowadzi wzdłuż jeziora
Studzieniczańskiego, Białego i Kanału
Augustowskiego oraz atrakcyjne turystycznie śluzy przepuszczające kajakarzy i innych wodnych wędrowców
- podążając wyznaczonym traktem
przez piękne zakątki do Mikaszówki
– kościoła św. Marii Magdaleny. Rozważamy na nim Głoszenie Królestwa
i wzywanie do nawrócenia.
Mikaszówka, kościół św. Marii Magdaleny
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Z ŻYCIA PARAFII
PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
TUŻ, TUŻ...

GRUPA AUGUSTÓW:
· spotkanie przedpielgrzymkowe - 20.07. g. 19.00
(Parafia Św. Rodziny w Augustowie)
· Koszt pielgrzymki - 150 zł (do lat 15 - 130 zł)
· Pielgrzymka wyrusza 26.07.2014 (sobota)
z Augustowa (Bazylika Najśw. Serca PJ)
- Msza św. g. 8.00; wymarsz g. 9.00.

Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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