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„Odeszli ode Mnie
daleko”
Wszechobecność Boga jest ontyczną cechą
Jego relacji ze stworzeniem. Jednak duchowo,
niestety, zarówno my możemy się od Boga
oddalać, jak On może się od nas odwrócić.
W Piśmie Świętym, za pomocą tych obrazów
wręcz często opisuje się ludzki grzech. „Jaką
nieprawość znaleźli we Mnie wasi przodkowie - skarży się Bóg w Księdze Jeremiasza - że
odeszli daleko ode Mnie? Poszli za nicością i
stali się sami nicością” (Jr 2,5). „Im bardziej ich
wzywałem - kontynuuje Pan Bóg tę skargę w
Księdze Ozeasza - tym dalej odchodzili ode
Mnie” (Oz 11,2).
Można być daleko od Boga, a sądzić, że jest
się blisko: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz
sercem swym daleko jest ode Mnie” (Iz 29,13;
Mt 15,9). Można nawet oddzielić się od Bogaod Boga wszechobecnego przecież! -przepaścią: „Wasze winy wykopały przepaść między
wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie
słucha” (Iz 59,2).
To rozchodzenie się człowieka z Bogiem jest

opisywane w Piśmie Świętym również od drugiej strony. „Od nieprawych jest Pan daleko,
modlitwy prawych On słyszy” (Prz 15,29);
„Pan patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka
zaś dostrzega z daleka (Ps 138,6). Aż strach
to mówić, ale to oddalenie od Boga może
się utrwalić: „Jako karę poniosą oni wieczną
zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego” (2 Tes 1,9).
Pytanie samo ciśnie się na usta: Przecież Bóg
jest najdosłowniej wszechobecny! Zatem jak
to możliwe, żeby być od Niego daleko, żeby
On był daleko od nas, a nawet żeby być od
Niego oddzielonym przepaścią? Zauważmy,
że pytanie to, paradoksalnie, można sformułować też następująco: Jak to możliwe, że
nasza ziemia nie jest niebem?
Odpowiedź na to pytanie jest tyleż prosta,
co bolesna: Wszechobecny Bóg jest Miłością.
Toteż jeżeli miłości nie ma tam, gdzie być
powinna, znaczy to, że nie ma tam Boga.
Ale zarazem znaczy to, że tworzony jest tam
jakiś daleki od rzeczywistości świat pozorów.
„Poszli za nicością i sami stali się nicością” (Jr
2,5) - skarżył się Bóg w Księdze Jeremiasza.
To dlatego tak nieraz nam źle i gorzko na tej
ziemi, że zgubiwszy miłość, zgubiliśmy jednocześnie i Boga i samych siebie, i uwikłaliśmy
się w złudny świat pozorów.
Strach pomyśleć, czym by się to skończyło,
gdyby Bóg nie ulitował się nad nami i nie
przysłał nam swojego Syna.
Z książki ”Wierzę” - wybrał Eugeniusz)

Światło na drogę
Kiedy myślisz, że Bóg milczy, że jest głuchy na twoją modlitwę, że spóźnia się Jego
przyjście... „czuwaj”. Nie bądź niemądry. Pilnuj stanu oliwy w lampie.(Mt 25,1-13)
Są w życiu takie chwile, kiedy powinieneś „wyjść na górę i modlić się w samotności”. O taki czas musisz wówczas zawalczyć, licząc się z potencjalnymi szkodami
zaniechania aktywności. Zostaw to bez żalu. Relacja z Ojcem jest ważniejsza.
(Mt 14,22-33)
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MOC SŁOWA
Niedziela XVIII Zwykła w Ciągu Roku
			
- 3 sierpnia 2014
Mt 14, 13-21
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił
się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno.
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za
Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował
się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i
rzekli: «Miejsce tu jest puste i pora już spóźniona. Każ
więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią
sobie żywności». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie
potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść».
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu
chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście mi
je tutaj». Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie
wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,
odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby,
dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy
do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście
pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było
około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i
dzieci.
Refleksja niedzielna:
Na kanwie dzisiejszej Ewangelii można dostrzec
różne powody wycofania się Jezusa na pustynię:
potrzeba wyciszenia się po śmierci Jana, uniknięcie niebezpieczeństwa ze strony żądnych Jego krwi
faryzeuszów czy też zawiązanie głębszej wspólnoty z Apostołami. Nie bez znaczenia jest również to,
że pustynia stanowi szczególne miejsce, w którym
Bóg kształtował i prowadził ku wolności swój naród
wybrany. Spotkanie Jezusa z wielkim tłumem na
pustyni może więc nawiązywać do tego doświadczenia. Jezus, jako nowy Mojżesz, wyprowadza swoich
uczniów z ziemi niewoli, którą symbolicznie mogą
uosabiać spiskujący faryzeusze i zdeprawowany
Herod. Pobyt na pustyni nie jest jednak dla uczniów
ucieczką przed złym światem, ale okazją do tego, by
się nauczyć żyć według Bożego Ducha.
Jezus, dostrzegając różnoraką biedę zgromadzonego ludu, doznaje głębokiego wzruszenia. Zachowuje
się jak dobry pasterz, który nie tylko zna swoje owce,
ale leczy je i czuwa nad nimi nawet po zapadnięciu
zmroku. Jego postawa budzi zakłopotanie Apostołów. Proponują zatem Jezusowi rozwiązania
praktyczne, które na pierwszy rzut oka wydają się
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jak najbardziej trafne. Nie są one jednak zgodne z
duchem Pana. W słowach Apostołów pobrzmiewa
echo szemrania Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu, którzy nad dar wolności przedkładali ziemskie
zabezpieczenia. Zdroworozsądkowa mentalność
uczniów zostaje przezwyciężona przez eucharystyczny gest błogosławieństwa i łamania chleba. W
obliczu ludzkiej biedy uczeń Jezusa ma spojrzeć w
niebo, czyli odkryć Ojcowską obecność, aby potem
przełamać wewnętrzne opory i podzielić się z braćmi
tą odrobiną chleba, którą posiada. Warto przy tym
zauważyć, że głód na świecie nie jest spowodowany
brakiem żywności, ale jej niesprawiedliwą dystrybucją. Pustynia jest więc miejscem narodzin nowego
ludu, który prowadzony przez Nowego Mojżesza
uczy się żyć według Bożego Ducha.
Niedziela XIX Zwykła w Ciągu Roku
			
– 10 sierpnia 2014
Mt 14, 22-33
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił
uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na
drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił,
wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o
czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc
po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego
po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi,
Ja jestem, nie bójcie się». Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po
wodzie». A on rzekł: «Przyjdź». Piotr wyszedł z łodzi
i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na
widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: «Panie, ratuj mnie». Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc «Czemu zwątpiłeś,
małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc
«Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Refleksja niedzielna:
Nie zawsze zjawy są wytworem naszego strachu.
Czasami rodzą się one z najgłębszych pragnień,
które urzeczywistniając się, mogą nas przerażać.
Niewątpliwie największym pragnieniem człowieka jest przezwyciężenie śmierci. Jezus kroczący po



wodzie, która w Piśmie Świętym oznacza czeluści
otchłani, ukazuje nam, że jest prawdziwym Synem
Bożym, mającym władzę nad śmiercią.
To, co w ludzkim sercu znajduje się na poziomie
pragnienia, w Jezusie ma swoje urzeczywistnienie. Uczniowie obecni w łodzi doświadczają jednak
głębokiego strachu, wyczuwając w niezwykłym
zjawisku, którego są świadkami, coś Boskiego.
Zmęczeni całonocną walką z falami i wiatrem,
pozbawieni obecności Mistrza, przekonali się dobitnie, że ludzkie siły nie wystarczą, aby pokonać
mocarnego nieprzyjaciela, którego obrazuje żywioł.
Tylko Bóg może nad nim zapanować i poddać go
pod swoje stopy. Jezus dodaje uczniom odwagi,
która jest potrzebna, aby obudziła się w nich wiara.
Bez odwagi nie ma wiary, ponieważ wiara skłania
do podążania za pragnieniem tego, co po ludzku

niemożliwe - życia wiecznego. Przez wiarę staje się
ono naszym udziałem.
Piotr chce osobiście przekonać się o prawdziwej
obecności Pana. Mimo niepewności - „jeśli to Ty
jesteś” - pozostawia swoje jedyne zabezpieczenie
(łódź) i na słowo Jezusa zaczyna chodzić po wodzie.
Nie ma bowiem innego sposobu, aby przekonać się
o mocy Jezusa, niż współudział w Jego zwycięstwie.
Pragnienie Piotra zostaje jednak zachwiane wiatrem silnego strachu, który spycha go w otchłań.
Okrzyk przerażonego Apostoła: „Panie, ratuj mnie!”,
paradoksalnie jest w tej krytycznej sytuacji wyznaniem wiary w imię Jezusa: „Bóg zbawia”. Podobnie
nasze kryzysy duchowe i próby wiary są okazją do
tego, aby dogłębnie doświadczyć, że zwycięstwo
nad śmiercią jest w imieniu Jezusa.

O śladach Pana Boga
Pewien francuski uczony prowadził na pustyni badania naukowe. Za przewodnika wziął Araba. O
zachodzie słońca Arab rozkłada swój dywanik i odprawia przepisane modły. - Co ty robisz? — zapytał
naukowiec. - Modlę się — padła odpowiedź. - Do kogo? — chciał wiedzieć ten pierwszy. - Do Allacha
— odparł muzułmanin. - Widziałeś go kiedyś, dotknąłeś, czułeś? — uczony atakował frontalnie.
- Nie — odpowiedział bez żenady prosty Arab. - No toś wariat — podsumował pewny siebie Francuz.
Następnego poranka uczony wyszedłszy z namiotu, zauważył: - Dziś w nocy był tutaj wielbłąd. Wtedy
zaświeciły się oczy tubylca: - A widział go pan, dotykał albo czuł? - Nie — odrzekł człowiek nauki.
- To jest pan jakimś dziwnym naukowcem — stwierdził spokojnie Arab. - Ale przecież wkoło namiotu
widać ślady na piasku — bronił się uczony. Akurat wzeszło słońce w całej swej krasie. Arab wskazał w
tym kierunku i powiedział: - Popatrz pan, to są ślady Boga!

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XVIII ZWYKŁA, 3 sierpnia 2014
Słowo Boże: Iz 55,1-3; Rz 8,35.37-39; Mt 14,13-21
PONIEDZIAŁEK, 4 sierpnia 2014, Wsp. św. Jana Marii
Vianeya, prezb. Patrona Kapłanów
Słowo Boże: Jr 28,1-17; Mt 14,22-36
WTOREK, 5 sierpnia 2014,Wsp. Rocznicy Poświęcenia
Rzymskiej Bazyliki NMP Śnieżnej
Słowo Boże: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14
ŚRODA, 6 sierpnia 2014, Przemienienie Pańskie
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; Mt 17,1-9
CZWARTEK, 7 sierpnia 2014, Wsp. bł. Edmunda Bojanowskiego
Słowo Boże: Jr 31,31-34; Mt 16,13-23
Pierwszy czwartek miesiąca
PIĄTEK, 8 sierpnia 2014, Wsp. św. Dominika, prezb
Słowo Boże: Na 2,1.3,1-3.6-7; Mt 16,24-28
SOBOTA, 9 sierpnia 2014, Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein) Patronki Europy
Słowo Boże: Oz 2,16-17.21-22; Mt 16,24-27



NIEDZIELA XIX Zwykła, 10 sierpnia 2014
Słowo Boże: 1Krl 19,9.11-13; Rz 9,1-5; Mt 14,22-23
Taca na Fundusz Kapłański Diecezji Ełckiej
PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia 2014, Wsp. św. Klary
Słowo Boże: Ez1,2-5.24-28; Mt 17,22-27
Zakończenie XXII Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę
WTOREK, 12 sierpnia 2014, Wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak
Słowo Boże: Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14
ŚRODA, 13 sierpnia 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ez 9,1-7.10,18-22; Mt 18,15-20
CZWARTEK, 14 sierpnia 2014, Wsp. św. Maksymiliana
Marii Kolbego, prezb, męcz
Słowo Boże: Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1
Dzień modlitw za pomordowanych w obozach koncentracyjnych, więzieniach i łagrach
PIĄTEK, 15 sierpnia 2014, Uroczystość Wniebowzięcia NMP (Matki Boskiej Zielnej)
Słowo Boże: Ap 11,19.12,1.3-6.10; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
Rocznica Cudu nad Wisłą. Święto Wojska Polskiego
Błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów.
Post nie obowiązuje.
SOBOTA, 16 sierpnia 2014, Wsp. św. Stefana Węgierskiego, króla
Słowo Boże: Ez 18,1-10.13.30-32; Mt 19,13-15
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Wakacyjna niedzielna
EUCHARYSTIA
W

sierpniu przypada pięć niedziel, a także Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny 15 sierpnia. Zatem kilka wakacyjnych Mszy
św., w których chrześcijanin ma obowiązek uczestniczyć. Prócz tego w letnich miesiącach jest kilka
innych dni, w które przypadają święta kościelne
lub wspomnienia świętych. Czy to dużo? Podczas
wakacyjnych miesięcy mamy 1488 godzin, z czego
na spotkanie z Jezusem w Eucharystii przeznaczymy na pewno niecałe 10. Jak widać, to niewiele w
porównaniu z czasem na wakacyjny odpoczynek.
Niestety zdarza się, że nie potrafimy znaleźć czasu
na niedzielną i świąteczną Mszę św.
Eucharystia jest najdoskonalszą formą spotkania
z żywym, prawdziwym Bogiem. Owszem, jak niektórzy sadzą, Bóg jest wszędzie, jednak zachwyt
Stwórcą podczas górskiej wspinaczki, gdzie wydaje się nam, że jesteśmy bliżej nieba, to nie to
samo, co spotkanie we wspólnocie eucharystycznej. Zjednoczenie z Chrystusem w Komunii św. jest
największym cudem, jakim Bóg obdarzył człowieka
na ziemi.
Nie jest moim zamiarem nikogo moralizować, ale
muszę wspomnieć o małym szczególe dotyczącym
uczestnictwa we Mszy św. w okresie letnim. Chodzi
o odpowiedni strój. Bogu należy się największa
cześć i szacunek. Dlaczego zatem spora grupa wiernych przychodzi do kościoła w krótkich spodniach
(chłopcy, mężczyźni) i o wiele za krótkich spódnicz-
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kach i skąpych koszulkach (dziewczyny). Pewne
zasady kultury obowiązują. Nie widziałem, żeby do
teatru ktoś przychodził w szortach albo na przyjęcie imieninowe do cioci w bikini. Uczestnictwo we
Mszy jest o wiele ważniejsze niż spektakl w teatrze
czy rodzinne spotkanie. Pomyślcie o odpowiednim
stroju udając się do kościoła.
Zdarza się, że nieobecność na niedzielnej Mszy św.
tłumaczymy wyjazdem, podróżą. Szkoda, że tak łatwo się usprawiedliwiamy. W całej Polsce kościołów
nie brakuje, nawet organizowane są nabożeństwa
w pobliżu plaż czy supermarketów, czego osobiście
nie pochwalam. Problem dotyczy krajów, w których
wyznanie katolickie występuje w mniejszości, jednak i tam można znaleźć kościoły rzymskokatolickie
czy prawosławne. Dla osoby, która kocha Jezusa z
całego serca, nie ma nic trudnego. Młodzież czasami
się tłumaczy, że nie miała możliwości pójścia na
Eucharystię, ponieważ była na obozie sportowym,
kolonii… Pragnę przypomnieć, że uczestnictwo we
Mszy św. jest indywidualnym wyborem, a wychowawca lub opiekun mają obowiązek zarezerwować
czas w programie zajęć na niedzielną Eucharystię
oraz zapewnić opiekę osobom udającym się do
kościoła.
Wszystkim życzymy pogodnych, wesołych wakacji
z Bogiem w sercu.

uBoga droga



Poczucie nieob

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

W

Chwała Maryi
Wniebowziętej

U

roczystość Wniebowzięcia Maryi Kościół
głosi chwałę Jej ostatecznych urodzin dla
nieba. Pragniemy uczestniczyć w Jej chwale.
Równocześnie zaś pragniemy - poprzez chwałę Jej urodzin dla nieba - uczcić błogosławioną
chwilę Jej urodzin dla ziemi.
Naprzód jednak: urodziny dla nieba - Wniebowzięcie. Liturgia ukazuje Wniebowzięcie Maryi jakby w trzech profilach. Profil pierwszy: w
domu Zachariasza - Nawiedzenie.
Maryja w chwili Nawiedzenia, na progu gościnnego domu Zachariasza i Elżbiety, wypowiada słowa, które wtedy dotyczą początku
tajemnicy Odkupienia. Mówi: „wielkie rzeczy
uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego
imię” (Łk l, 49).
Słowa te z kontekstu Nawiedzenia przenikają w profilu dzisiejszej liturgii do kontekstu
Wniebowzięcia. Całe Magnificat, wypowiedziane przy Nawiedzeniu, staje się w dzisiejszej liturgii hymnem Wniebowzięcia.
Drugi profil Wniebowzięcia: Wniebowzięcie
Matki Chrystusa należy do zwycięstwa nad
śmiercią: do tego zwycięstwa, którego początek znajduje się w Zmartwychwstaniu
Chrystusa.
Tak przeto: z samego serca Odkupienia dokonanego przez Krzyż i na Kalwarii - z samej
mocy Odkupienia objawionej w Zmartwychwstaniu - bierze początek owo zwycięstwo
nad śmiercią, jakiego doznaje Matka Odkupiciela: jej Wniebowzięcie.
Trzeci profil wyraża się słowami: Córa Królewska wchodzi pełna chwały, aby zająć swe
miejsce przy tronie Króla.
Maryja - Matka Odkupiciela - jest pierwszą,
która uczestniczy w tym królestwie chwały i
zjednoczenia z Bogiem w wieczności.
O tym mówi tajemnica Jej Wniebowzięcia:
narodzenie dla nieba z duszą i ciałem.
wybrał E. Klimaniec



cześniej święci Rodzice zachowali zwyczaj
obrzezania nowo narodzonego Dziecięcia
(zob. Łk 2, 21), przestrzegali dni oczyszczenia (zob.
Łk 2, 22) i ofiarowali Jezusa w świątyni (zob. Łk
2, 22--24), teraz pielgrzymują na Święto Paschy
(zob. Łk 2, 41). Rozważane przez nas wydarzenie
opisuje pielgrzymkę, w której Maryja i Józef przeżywają trudne
doświadczenie
„zagubienia
się” 12-letniego
Syna.
W Bożym planie
także to wydarzenie było potrzebne Maryi i
Józefowi. Każdy
w swej pielgrzymce wiary
musi zostać
wystawiony na
ciężkie próby,
aby mogło się
okazać, czy wartość jego wiary
rzeczywiście
jest cenniejsza
od zniszczalne„Szukanie Jezusa” Michał Willman - kości
go złota, które
przecież próbuje się w ogniu (por. 1P 1,7). Maryja
i Józef zgubili Jezusa i nie od razu zdali sobie z
tego sprawę. Gdy się zorientowali, rozpoczęli poszukiwania. Szukali Go z bólem serca i niepokojem.
Możemy więc powiedzieć, że dla Maryi była to
pierwsza droga krzyżowa.
Maryja stanęła wobec niezwykłej pustki. Nie ma
Jezusa i nikt nie wie, gdzie On jest. Sytuacja ta
przypomina ten etap w rozwoju duchowym, gdy
- po okresie odczuwania niezwykłej bliskości Jezusa - człowiek jest wprowadzany w doświadczenie
nocy. Ma wtedy wrażenie, jakby Pan się ukrywał,
oddalał. Pojawiają się też kłopoty z modlitwą. Człowiek traci zapał i odwagę. Nie wie, kogo zapytać

Ciągle szukać ...

Wszyscy znamy bajkę o złotej rybce, która spełnia życzen
pragnienia, gdyby spotkało nas takie„szczęście”? Czy kto
ludzkiego działania. Warto sobie jednak uświadomić, że
szukać przez całe życie. Pewna sentencja mówi: „Człow
odkąd wyobraża sobie, że ją już znalazł, staje się głupce
SIEWCA

becności Boga

o drogę. Rozważany w tej konferencji fragment
Ewangelii daje jasną odpowiedź, co należy w takiej
sytuacji czynić.
Rodzice Jezusa rozpoczęli poszukiwania według
swojej, ludzkiej mądrości - pośród krewnych i znajomych. Gdy okazały się one bezowocne, powrócili
do świątyni. A tam usłyszeli słowa upomnienia.
Dialog Jezusa z
Maryją był bardzo wymowny.
Matka wypowiada słowa,
które wyrażają
głęboką troskę,
a nawet wewnętrzne wzburzenie. Pojawiło
się ono, bo dla
Mar yi Jezus
ciągle jest „małym” Synkiem.
Uważała za normalne, że mały
chłopiec nie powinien oddalać
się od rodziców
bez ich zgody.
Odpowiedź Jeiół św. Józefa w Krzeszowie
zusa jest twarda, ale szczera - On z kolei uważa za normalne
„bycie w sprawach Ojca”, nawet jeśli łączy się ono
z niezrozumieniem ze strony bliskich.
To wydarzenie może być dla nas bardzo pomocne
w procesie naszego dojrzewania w wierze. Pomaga
nam zaakceptować prawdę, że myśli Boże nie są
naszymi myślami i że Boża pedagogia każe nam
niejako doświadczyć tego, co nadejdzie, abyśmy to
zapamiętali i potrafili odnaleźć właściwą drogę.
Maryja ostatecznie zrozumiała, co to znaczy być
w sprawach należących do Ojca dopiero przy
ostatnim wejściu z Synem do Jerozolimy, podczas
trzech dni między Wielkim Piątkiem a Niedzielą
Zmartwychwstania. (Ks. Paweł Wiatrak)

nia tego, który ją złowił. Ciekawe, jakiej treści byłyby nasze
oś z nas wybrałby mądrość? To niezwykle przydatna cecha
e mądrości nie otrzymuje się ot tak, trzeba się jej uczyć,
wiek pozostaje tak długo mądry, dopóki szuka mądrości;
em”. Zatem spróbujmy dziś poszukać mądrości.
Nr 137/2014

Ty jesteś
Świętym Boga

N

iepojęta miłość do ludzi sprawiła, że Bóg Syna
swego Jednorodzonego dał i dlatego Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, żyjąc życiem
naszym przez lat trzydzieści trzy. Dla Syna Bożego w
ludzkim ciele za mało było, że przez te lata przebywał
wśród ludzi, żyjąc jak oni, pracując jak oni, modląc
się w synagogach jak oni, znosząc ubóstwo i poniżenie. On pragnął nie tylko przez lat trzydzieści trzy
i nie tylko wśród jednego narodu przebywać. Serce
Jego obejmowało swą miłością cały świat i wszystkie
czasy aż po skończenia wieków. On pragnął pozostać
wśród wszystkich narodów, a więc i wśród nas ze
swoim bóstwem i człowieczeństwem. W Kafarnaum
w synagodze wśród zebranych wierzących Apostołów, ufających uczniów, podstępnych faryzeuszów i
ciekawych tłumów, Jezus daje wielką swą obietnicę:
„Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano:
Dał im do jedzenia chleb z nieba... Ja jestem chlebem
żywym, który zstąpił z nieba... a chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało na życie świata” (J 6,31,35).
Słuchający gorszyli się z obietnicy Tego, który wcześniej mocą swą własną rozmnażał chleb i ryby, posilał
tysiące ludzi, przemieniał wodę w wino, uciszył burzę
na morzu, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych
i odpuszczał grzechy. Wierzyli jedynie Mistrzowi
swemu Apostołowie, więc przez usta Piotra wyznają
swą wiarę: „A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś
Świętym Boga (J 6,69).
Wierzyli Apostołowie obietnicy Mistrza a On wiary
ich nie zawiódł. W rok później spełnia to co obiecał
w Kafarnaum. W wieczerniku, otoczony dwunastoma najbliższymi swemu sercu, w przeddzień męki
i śmierci, a ów jedyny w dziejach ludzkości Wielki
Czwartek, Jezus wziąwszy chleb dzięki czynił, łamał
i dał im mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane”(Łk 22,19). Potem wziął kielich dzięki
czynił i dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo
to jest moja krew” (Mt 26,18). „To czyńcie na moją
pamiątkę” (Łk 22,19).
Słowami: To jest ciało moje, to jest krew moja, Jezus
przemienił ziemską materię chleba i wina w Ciało i
Krew swoją. Bóstwo i człowieczeństwo swoje ukrył
pod skromnymi postaciami chleba i wina. Słowa
te Kościół od początku tak pojmował, że Pan Jezus
pragnie widzieć u swego ołtarza, u swego stołu jak
największą liczbę swych wiernych. A chce ich widzieć
dlatego, by ich hojniejszymi łaskami obdarzyć.
(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:
27/07/2014 Zbigniew Cieślukowski, Lena Buchowska,
Gabriela Hańczuk

Zapowiedzi przedślubne:
1/ Dariusz Żukowski, kawaler, Burbiszki, Parafia tut.i
Magdalena Walińska, panna, Kalinówka Królewska,
Parafia Kalinówka
2/ Damian Boruciński, kawaler, Radziuszki i Aneta
Łabanowska, panna, Radziuszki, oboje z Parafia tut.
3/ Piotr Rapczyński, kawaler, Sejny, Parafia tutejsza i
Patrycja Sienkiewicz, panna, Białystok, Parafia NMP
Nieustającej Pomocy.

Sakrament małżeństwa:
19/07/2014
Jolanta Sikorska i Stanisław Sidor
Karolina Krasnodębska i Michał Chudziński
26/07/2014
Edyta Tomkiewicz i Wojciech Bielewicz
Aneta Dzienisiewicz i Krzysztof Żurawski

Odeszli do wieczności:
UAdam Klucznik, Żegary (l. 26) zm. 27/07/2014
UJózef Rasiul, Sejny (l. 77) zm. 27/07/2014

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):
Tomkiewicz Jacek Helena,Sejny, Wojska Polskiego
Daniłowicz Zofia,Sejny, Wojska Polskiego
Pomian Rafał Agnieszka,Sejny, Wojska Polskiego
Gołębiewscy Benedykt Wincenta,Sejny, Woj. Polskiego
Janiszewscy Ignacy Wacława,Sejny, Woj. Polskiego
Wydra Henryk Janina,Sejny, Wojska Polskiego
Chatkowscy Lech Sabina,Sejny, Wojska Polskiego
Ragiel Józef,Sejny, Wojska Polskiego
Jodzis Stanisław Henryka,Sejny, Wojska Polskiego 4
Urbańscy Jan Biruta,Sejny, Wojska Polskiego
Skindzier Jan Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Przezwicka Marta,Sejny, Wojska Polskiego



Nowak Piotr Irena,Sejny, Wojska Polskiego
Ludorf Krzysztof Anna,Sejny, Wojska Polskiego
Senda Andrzej Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Baliccy Stanisław Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Jankowiak Ewa,Sejny, Wojska Polskiego
Krzewska Bronisława,Sejny, Wojska Polskiego
Januszanis Józef Bogusława,Sejny, Woj. Polskiego
Deniusz Kazimierz Halina,Sejny, Wojska Polskiego
Buraczewscy Józef Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Zdancewicz Wacław Leokadia,Sejny, Woj. Polskiego
Wołyniec Stanisław Henryka,Sejny, Woj. Polskiego
Gibowicz Albert Elwira,Sejny, Wojska Polskiego
Sojka Jan Elżbieta,Sejny, Wojska Polskiego
Massal Wiesław Alicja,Marynowo
Andrulewicz Stanisław Barbara,Marynowo
Bienio Mirosław Alicja,Marynowo
Sidor Stanisław Teresa,Marynowo
Fiedorowicz Marek Renata,Marynowo
Rutkowscy Józef Marianna,Marynowo
Rutkowscy Krzysztof Halina,Marynowo
Ramel Mariusz Marta,Marynowo
Andrulewicz Grzegorz Maria,Marynowo
Gniazdowscy Ryszard Bożena,Marynowo
Dzimido Mirosław Krystyna,Marynowo
Dziemido Stanisław Stanisława,Marynowo
Gniazdowscy Marian Janina,Marynowo
Klimasara Olgierd Janina,Marynowo
Gerwel Jadwiga,Marynowo
Sekura Tadeusz Maria,Marynowo
Sekura Tomasz Marta,Marynowo
Kaklin Piotr Aleksandra,Marynowo
Zajko Krzysztof Anna,Marynowo
Pełszyńscy Antoni Halina,Marynowo
Marcinkiewicz Piotr Janina,Marynowo
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Ogłoszenia duszpasterskie
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Dziś, w 18. niedzielę w ciągu roku, liturgia ukazuje nam Boga, który troszczy się o nas nieustannie i
zaprasza, abyśmy szli do Niego również wtedy, gdy wydaje się nam, że stajemy przed Nim z pustymi
rękoma. Niech ten obraz w rozpoczynającym się dziś tygodniu pobudzi nas do refleksji nad dobrocią
Boga i stanie się okazją do dziękczynienia za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy każdego dnia.
Za nami połowa wakacji. Dla wielu z nas jest to czas odpoczynku, urlopów, oderwania od codzienności. Spróbujmy wykorzystać ten czas również na dobrą lekturę, spotkania z bliskimi, jak i inne
zajęcia, które pomogą nam z wdzięcznością spojrzeć na nasze życie.
Sierpień to w naszym kraju tradycyjnie miesiąc pielgrzymowania do domu naszej najlepszej Matki
na Jasnej Górze w Częstochowie. Pielgrzymi naszej diecezji idą wytrwale i dzielnie, wspieramy ich
naszą modlitwą. Wybieramy się na ich powitanie na Jasną Górę na 11 sierpnia (poniedziałek). Wyjazd
autokarem w niedzielę, 10 sierpnia o godz. 22.00. Rano chętni dołączą do pielgrzymki na ostatni etap
(około 20 km) a pozostali będą mogli dojechać na Jasną Górę oczekując na przyjście całej pielgrzymki.
O godz. 11.00 będzie Msza św. w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej jako podziękowanie za czas nawiedzenia naszej diecezji w kopii cudownego wizerunku Matki Bożej. Można się zapisywać w zakrystii,
kancelarii. Koszt wyprawy 120 zł. Powrót w poniedziałek późnym wieczorem.
Sierpień to także tradycyjnie miesiąc trzeźwości w naszym kraju. Do powstrzymania się od spożywania alkoholu w tym miesiącu jesteśmy zachęcani wszyscy, a nie tylko ci, którzy mają z tym problem.
Chodzi o to, byśmy przez swoją postawę przeciwstawili się kulturze picia w naszym kraju. Nasz gest
możemy również ofiarować w intencji kogoś z naszej rodziny czy znajomych, którzy mają problemy z
nadużywaniem alkoholu i sami już nie potrafią z tego wyjść. Być może nasza ofiara połączona z modlitwą wyprosi im łaskę odwrócenia się od tego nałogu.
W najbliższą środę, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. Oddajemy w nim cześć
Chrystusowi, który przed swoją męką pragnął umocnić swoich uczniów i ukazał im swoją chwałę.
W ten sposób również my możemy być pewni, że zostaliśmy powołani do tej samej chwały z Chrystusem.
Zaś w sobotę, 9 sierpnia, przypada święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein (18911942), współpatronki Europy. Edyta Stein odnalazła wiarę w Boga w wieku 30 lat, jednak przyjmując
chrześcijaństwo, nie zerwała swoich więzów z narodem żydowskim, z którego pochodziła. Zginęła w
Auschwitz, ofiarując swoje życie za naród, z którego pochodziła.
Niedziela 19. w ciągu roku, 10 sierpnia - liturgia stawia nas wobec pytania o to, jaki obraz Boga
nosimy w naszym sercu: czy jest to Bóg groźny, miotający piorunami, czy raczej jest to Ten, który
przychodzi w podmuchu łagodnego powiewu i nieustannie czuwa nad nami. Poświęćmy na tę refleksję
trochę czasu w ciągu rozpoczynającego się tygodnia, zwłaszcza jeśli jest to dla nas czas wypoczynku
i oderwania od codziennego zabiegania.
Starajmy się również w tym czasie wakacji i urlopów pamiętać o tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na żaden wyjazd. Poświęćmy im przynajmniej trochę troski i uwagi. Być może są to nasi starsi
rodzice albo też sąsiedzi, czy też inne osoby potrzebujące pomocy czy zainteresowania. Pozwólmy,
aby nasza „wyobraźnia miłosierdzia” została uruchomiona.
W piątek, 15 sierpnia, będziemy przeżywać uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Uroczystość ta ukazuje wyniesienie naszej ludzkiej natury do takiej godności, do jakiej każdego z
nas przeznaczył Bóg. A ponieważ liturgicznie święto to ma rangę uroczystości, nie obowiązuje tego
dnia wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i hucznych zabaw. Kościół daje nam tą dyspensę
właśnie po to, byśmy pełniej mogli doświadczyć miłości Boga do nas. Pamiętajmy jednak, aby tego
dnia uczestniczyć we Mszy św. , które będą sprawowane jak w niedzielę. Nie będzie Mszy o 13.00.
Odpust w Puńsku.
W Polsce uroczystość Wniebowzięcia jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej.
Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za otrzymane dary.
Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej
opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za
dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc
odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież
na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie
podążają ku niebu.
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Intencje mszalne 03-17.08.2014
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
PONIEDZIAŁEK, 4 sierpnia 2014
06:30 +Czesław Dudanowicz (7mc)
08:00 +Jan (50 rocz.) +Piotr Wyżlańscy
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Konrad Motuk (greg)
17:30 O błog. Boże dla Ilony w 30 rocz. urodz.
17:30 +Prof. Witold Broniewicz
17:30 +Paweł Koneszko (1 rocz.)
17:30 +Marianna Dziemido (greg)
WTOREK, 5 sierpnia 2014
06:30 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
08:00 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Józefa Soroka
08:00 +Stanisław Sygut (15 rocz.)
17:30 +Józef +Stefania +Aleksander Makowscy
17:30 +Romuald Maksimowicz
17:30 +Robert +Leonard z rodz. Topolskich i Santorów
ŚRODA, 6 sierpnia 2014 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
06:30 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
08:00 +Zofia +Antoni Namiotko
08:00 +Konstanty +Scholastyka Maślak
17:30 Dziękczynnazaszczęśliwiezdaneegzaminyibłog.
Boże dla Sylwii
17:30 +Romuald Benczyk (8 rocz.)
17:30 +Maria Dabulis
CZWARTEK, 7 sierpnia 2014
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Aleksander +Weronika Fiodorowicz
08:00 +Władysław Motuk (30 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Konrad Motuk (greg)
17:30 +Witold Buczyński (17 rocz.)
17:30 +Helena Jakubowska (20 rocz.) i jej rodzice
17:30 +Marianna Dziemido (greg)
PIĄTEK, 8 sierpnia 2014
06:30 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
08:00 +Janina +Jan +Piotr Wojciechowscy
08:00 +Zofia Pietranis (miesiąc od pogrzebu)
09:00 LT: Antoni Matulewicz (2 rocz.) i jego rodzice
17:30 +Barbara Badełek
17:30 +Józef Moroz (26 rocz.) +Aniela
17:30 +Jerzy Gerwel (miesiąc od pogrzebu)
SOBOTA, 9 sierpnia 2014
06:30 +Henryk Turowski (5 rocz.)
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
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08:00 +Ks. Sylwester +Tadeusz +Szczepan +Apolonia z
rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:00 +Edward Delnicki (miesiąc od pogrzebu)
14:30 O błog. Boże dla Nowożeńców
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Jerzy Krakowiński (4 rocz.)
17:30 +Ludwik Kądzielewski
17:30 +Konrad Motuk (greg)
NIEDZIELA, 10 sierpnia 2014
07:00 +Zofia +Józef Palanis i zm. z rodziny
08:30 +Romuald Szczerbiński (10 rocz.)
10:00 +Marianna Dziemido (greg)
11:30 Dziękczynno-błagalna za Zofię i Mariana Bielewiczów w 28 rocz. ślubu i za ich dzieci i wnuki
11:30 +Konrad Motuk (greg)
Żegary 10:00 LT: +Anna Kulesza (miesiąc od pogrzebu)
13:00 LT:
17:30 Za Ojca Świętego, Ojczyznę i Radio Maryja
PONIEDZIAŁEK, 11 sierpnia 2014
06:30 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Borys Kasjanow
08:00 +Aleksandra +Czesław Sadłoń
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
17:30 +Józef (23 rocz.) +Anna Grudzińscy
17:30 +Elżbieta Staniewicz
17:30 +Stanisław Balicki (miesiąc od pogrzebu)
WTOREK, 12 sierpnia 2014
06:30 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Marianna Makarewicz (10 rocz.) +Wacław +Józef
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (6mc)
08:00 +Jan Keller i rodzice
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Haliny i dla rodziny
17:30 +Leokadia +Tadeusz Olszewscy
17:30 +Marianna Dziemido (greg)
ŚRODA, 13 sierpnia 2014
06:30 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Feliksa +Andrzej Nowak
08:00 +Teresa +Józef +Andrzej z rodz. Alboszta
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Anity Chrulskiej z
okazji urodz. i imienin i dla rodziny
17:30 +Józef Palanis
17:30 +Marianna Dziemido (greg)
CZWARTEK, 14 sierpnia 2014
06:30 +Czesław Ostapowski
08:00 +Julita +Stanisław Andrulewicz
08:00 +Konrad Motuk (greg)
08:00 +Teodora Gerwel (miesiąc od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Marii Adamowicz
17:30 +Tomasz (27 rocz.) +Henryk Draugialis
17:30 +Marianna Dziemido (greg)
PIĄTEK, 15 sierpnia 2014 WNIEBOWZIĘCIE NMP
07:00 +Józefa +Józef Baranowscy i zm. z rodziny
08:30 +Konrad Motuk (greg)
08:30 +Jadwiga+JózefButanowicz+Genowefa+Teofila
+Wiktor Andruczyk
SIEWCA

10:00 +Weronika +Antoni +Jan Raglis i ich rodzice
11:30 +Franciszek Miszkiel
11:30 +Marianna Dziemido (greg)
17:30 +Andrzej +Anna Lewkiewicz i rodzice
SOBOTA, 16 sierpnia 2014
06:30 O błog. Boże i zdrowie i opiekę MB dla Marty,
Mariusza i ich dzieci Kuby i Natalii
08:00 +Kamil Klepacki (4mc)
08:00 +Marianna Dziemido (greg)
08:00 +Konrad Motuk (greg)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 +Wojciech Ogórkis (22 rocz.)
17:30 +Wacław +Stanisława Jatkowscy +Bronisława
+Wacław Miszkiel
17:30 +Irena Łączka (miesiąc od pogrzebu)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców

NIEDZIELA , 17 sierpnia 2014
07:00 +Marianna Dziemido (greg)
08:30 +Antoni Czokajło (15 rocz.)
10:00 +Robert (19 rocz.) +Józef +Bronisława z rodz. Polensów i Wowaków
11:30 +Konrad Motuk (greg)
Żegary 10:00 LT: +Olgierd Rakucewicz (m-c od pogrzebu)
13:00 LT:
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Anety w
18 rocz. urodz. i dla rodziny

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Tajemnice Światła

K

iedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce
przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny,
jest niezawodną więzią jedności i pokoju. (Jan Paweł II).
Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec wznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich aby Go słuchali.
(Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae)

C

zwarty etap Szlaku Papieskiego „Tajemnice Światła” wiedzie z Mikaszówki do Sejn.
Rozważamy na nim tajemnicę Przemienienia
Pana Jezusa na Górze Tabor.
Miejscem docelowym tego etapu jest Bazylika
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach z podominikańskim klasztorem oraz z
najwspanialszym i najdroższym sercu każdego
katolika zabytkiem cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem – łaskami słynącej, od Trójcy
Świętej. Tu od 1602 roku Lud Boży czci Maryję
w tym świętym Wizerunku i doznaje łask.
W przyszłym roku czeka nas uroczystość Jubileuszu 40-lecia koronacji koronami papieskimi
cudownej Figury. Aktu koronacji dokonali 7
września 1975 roku: Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski Kardynał Karol Wojtyła
– ówczesny Metropolita krakowski oraz bp
Mikołaj Sasinowski – Ordynariusz łomżyński.
przy licznym udziale Episkopatu Polski, kapłanów i rzeszy ludzi przybyłych także z odległych stron
na tę niezwykłą uroczystość.
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Z ŻYCIA PARAFII
Śp. Ks. prałat Stefan Dmoch, kanonik Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej, długo-

letni proboszcz Parafii Berżniki, kapelan pułkownik Straży Granicznej, gorliwy kapłan
i przyjaciel, poeta i patriota odszedł do Pana po wieczną nagrodę 18 lipca 2014 roku.
Zmarł przeżywszy na ziemi 73 lata, w złotym Jubileuszu Kapłaństwa. Pochowany w
rodzinnym grobie w Jelonkach koło Ostrowii Mazowieckiej. Niech Pan Jezus Miłosierny
da mu udział w społeczności świętych.

Pożegnanie z Floridą

.
Nie wszystkim nucę poetyckie tony,
I nie każdemu na harfie gram pieśni!
Lecz dla Was dotknę majorowej struny
Z myślą, iż nie gram prologu przedwcześnie.
Dziesięć dni mija od mego przybycia
W te piękne strony, niby raj na ziemi,
I chociaż ziemia ojczysta daleko
Serce uderza tak, jak między swymi.
Jutro opuszczam tę piękną Floridę,
A dzisiaj żegnam Cię polski narodzie:
Żyjcie w jedności, zdrowiu, łasce Pana,
W mocnej nadziei, prawdy Bożej głodzie!
Gdy inni błądzą widząc szczęście w złocie,
W zaszczytach, sławie, próżnej zalotności,
Ty synu! córko! pięknej polskiej ziemi
Żyj w swego Boga i bliźnich miłości!
Arrivederci, Goodbye, do widzenia!
Zostańcie z Bogiem drodzy Przyjaciele,
Niech życie wasze szczęście opromienia,
W dobrej egzystencji na duszy i ciele.
Ks. Stefan Dmoch 24. 11. 1991r.
Pismo Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach
www.sejny.diecezja.elk.pl
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