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Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo.
Niech rozbrzmiewa Jego chwała
w każdym czasie, w każdym miejscu

(św. Ireneusz). Amen. (Jan Paweł II - Orvieto,
17 czerwca 1990 r.)

POCZĄTEK CHWAŁY
l ŻYCIA

J

ak On może nam dać swoje ciało do spożycia?” (J 6, 52) - tak pytało Jezusa wielu
słuchaczy w dniu, kiedy pod Kafarnaum uczynił obietnicę Eucharystii. Tak pytali i dyskutowali między sobą. Wielu wówczas odeszło
od Chrystusa, chociaż byli świadkami cudu
rozmnożenia chleba oraz innych znaków.
Jezus spytał Apostołów: „Czyż i wy chcecie
odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali,
że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6,67-69). Na
całej ziemi Kościół żyje Eucharystią. W tym
sakramencie znajdują swoją zbawczą syntezę wszystkie słowa życia wiecznego. Stają
się one pokarmem dla dusz, a dzięki niemu
człowiek wędrujący przez rozliczne pustynie
czasu zmierza do wiecznego Jeruzalem. Gdy
więc „to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność” (l Kor 15,53), objawi się w pełni
potęga Ciała i Krwi Chrystusa. Naprawdę! W
Ciele i Krwi Chrystusa znajduje się początek
chwały i życia. Chwały i życia, które będą
naszym przyszłym dziedzictwem. Na zawsze!
Ponieważ żywy „człowiek jest chwałą Boga”

DROGA DO PEŁNI

O

to Boski chleb Aniołów, dla pielgrzymów
wśród padołów” (Sekwencja). Jakże wyraźnie świętowanie Bożego Ciała pomaga nam
zgłębić prawdę, że Eucharystia jest sakramentem
ludzkiego pielgrzymowania. Pielgrzymowania
zapowiedzianego przejściem ludu Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Dlatego właśnie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Kościół
nie tylko oddaje cześć Eucharystii, lecz także rusza w drogę i razem z Jezusem Eucharystycznym
przemierza ulice miast. (...) Czyż nasze wędrowanie wraz z Nim nie ma swego celu w Bogu? Tylko z
pomocą Chrystusa, który ofiarowuje się nam pod
postaciami chleba i wina, życie człowieka osiąga
swoją pełnię: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym” (J 6,54).
Chryste, Ty jesteś Drogą, która prowadzi do Ojca
(por. J14,6)! Ty nas prowadzisz w codziennej
wędrówce do niebiańskiej Ojczyzny. Twoją sakramentalną obecnością zapowiadasz radość
naszego pełnego i ostatecznego uczestnictwa
w życiu Ojca na wiecznej uczcie. W sakramencie
Twojego Ciała i Twojej Krwi dałeś nam rękojmię
przyszłej chwały. Pozostań z nami! Wędruj z nami
dzisiaj i zawsze! Amen. (Jan Paweł II - Watykan,
6czerwca 1996r.)
Z książki ”Wierzę” - wybrał Eugeniusz)

Światło na drogę
Jesteś w komfortowej sytuacji. Wierzysz, a Pan obiecał, że „powróci i zabierze cię
do siebie”. Ale pomyśl o wszystkich, którzy jeszcze Go nie poznali. Módl się za nich.
I zrób coś. J14,1-12
Dowodem miłości Jezusa jest przestrzeganie przykazań. Jak sprawić, by stały się
one naszą wolą? Jak je zaakceptować, pokochać, wcielić w życie i wydać ich owoce?
Otwórz się na działanie Ducha Świętego - On pocieszy i wspomoże. J14,21-26
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MOC SŁOWA
Niedziela XXIV Zwykła w Ciągu Roku
		
- 14 września 2014
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
J 3,13-17

J

ezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy,
miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony».
Refleksja niedzielna:
odczas drogi lud stracił cierpliwość” - kto z nas
nie odnajdzie w tym swoich własnych pokus?
Szemranie, utyskiwanie, pretensje do Boga i ludzi.
Myśli palące jak ukłucia węża: Nie zgadzaj się! Masz
prawo! Walcz o swoje! Jeszcze ci się nie uprzykrzyło
takie życie? Ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji duchowej oglądała kiedyś w wizji św. Faustyna:
„Trzeci (...) zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani
nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze
krzyż za sobą i były niezadowolone” (Dzienniczek,
nr 446). Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje jasno,
że taka postawa prowadzi do śmierci.
Jezus przyjął krzyż. Nie wybierał go, nie szukał, ale
przyjął z ręki Ojca, wierząc, że On może wyprowadzić
dobro także z tego, co po ludzku wydaje się tragiczne
i niezrozumiałe. Przyjął i zwyciężył - powstał z martwych, zasiada w chwale, a Jego ostateczny triumf
nad złem i śmiercią jest już tylko kwestią czasu.
Cierpienie nie jest dobrem chcianym przez Boga, lecz
konsekwencją grzechu. Jego eliminowanie i łagodzenie to jak najbardziej słuszna ludzka działalność.
Nie należy jednak się łudzić, że zostanie nam ono
całkowicie oszczędzone, gdyż jest normalną częścią
życia na tym świecie. Kto szuka Jezusa bez krzyża,
zwykle znajduje krzyż bez Jezusa.
Nie zawsze mamy wpływ na to, co nas spotyka, ale to
nie znaczy, że nie mamy wyboru. To do nas należy decyzja, czy pogrążymy się w narzekaniu i pretensjach,
czy też podniesiemy wzrok na Jezusa, jak pokąsani
Izraelici na węża z brązu. A wtedy przekonamy się, że
Jego krzyż rzeczywiście daje zwycięstwr tym, którzy
w Niego wierzą. (M.M.)

P

Nr 139/2014

Niedziela XXV Zwykła w Ciągu Roku
			
– 21 września 2014
Mk 20,1-16

J

ezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do
gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił
się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich
do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej,
zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co
będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak
samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały
dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt
nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy!”.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do
swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!”.
Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali
po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że
więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i
spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich:„Przyjacielu,
nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i
temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie
wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym
okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni
będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».
Refleksja niedzielna:
iłość jest zawsze pełna paradoksów. Patrząc
na zachowanie zakochanych, niekiedy uśmiechamy się pobłażliwie lub znacząco stukamy w
głowę. Czy dla krótkiego spotkania z ukochaną
osobą warto zdobywać się na poświęcenie, jechać,
czekać, rzucać wszystko, co dotąd pochłaniało nasz
czas? Na zdrowy rozum to bez sensu, ale zakochani
kierują się zupełnie inną logiką.
Także w dzisiejszych czytaniach dostrzegamy mnóstwo paradoksów. Gospodarz winnicy płaci pełną
dniówkę tym, którzy przepracowali zaledwie kilka godzin - wywołując słuszne oburzenie innych,
ciężko pracujących przez cały dzień. Św. Pawłowi
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śmierć wydaje się lepsza niż życie, gdyż otwiera
drogę do nieustannego przebywania z Chrystusem.
Prorok Izajasz poleca nam szukać Pana, a zarazem
stwierdza wprost, że jest On niepojęty, całkowicie
inny niż my i nie sposób Go zrozumieć.
Gdy jednak ten niezrozumiały Bóg objawia nam się
przez swoje słowo, używa przede wszystkim języka
miłości. „Hojny jest w przebaczaniu”. „Łagodny i miłosierny”. „Łaskawy we wszystkich swoich dziełach”.
„Ja jestem dobry”. Jedynie w kluczu miłości da się

zrozumieć wszystkie paradoksy Bożych dróg.
Śpiewamy w dzisiejszym psalmie: „Pan jest Misko
wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze”. Miłość Boga nie jest tylko
dla garstki wybranych. Nie jest jedynie dla księży,
mnichów, zakonnic czy wyjątkowo pobożnych
świeckich. Jest dla każdego, kto zdecyduje się potraktować Go na serio i w szczerości serca słuchać
Jego słów. (M.M.)

O krzyżach
Stara legenda opowiada o ludziach, którzy nieśli ze sobą swoje krzyże. Jednemu z pielgrzymów wydawało się, że jego krzyż jest za długi, więc nie myśląc wiele, obciął kawałek.
Po długiej wędrówce stanęli wszyscy nad przepaścią. Na drugim brzegu widać było jak na dłoni ziemię
obiecaną. Niestety, nie prowadził tam żaden most. Więc pielgrzymi po małej chwili wahania położyli
swoje krzyże ponad przepaścią. Wszystkie krzyże pasowały na długość i stały się kładką. Tylko ten
obcięty okazał się za krótki. Jego właściciel stał teraz bezradny i smutny.
Krzyż jest odpowiedzią świata na miłość chrześcijańską. (Ernst Bloch)
			
*
Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż. (Abraham a Santa Clara)
			
*
- Gdzież podział się krzyż?
- Stał się nam bramą.

(Cyprian Kamil Norwid)

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXIV ZWYKŁA, 14 września 2014
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Słowo Boże: Lb 21,4-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17
Rozpoczyna się Tydzień Wychowania - modlitwa za
dzieci, młodzież i wychowawców.
Ofiary do skarbon przy kościele na fundusz Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku
PONIEDZIAŁEK, 15 września 2014, Wsp. NMP Bolesnej
Słowo Boże: Hbr 5,7-9; J 19,25-27
WTOREK, 16 września 2014, Wsp. Św. Korneliusza i Cypriana, męczenników
Słowo Boże: 1Kor 12,12-14.27-31; Łk 7,11-17
ŚRODA, 17 września 2014, Wsp. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, bpa
Słowo Boże: 1Kor 12,31-13,13; Łk 7,31-35
Dzień Sybiraka. Rocznica napaści Związku Radzieckiego
na Polskę w 1939 r.
Patronalne Święto Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
CZWARTEK, 18 września 2014, Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski i polskiej młodzieży
Słowo Boże: Mdr 4,7-15; Łk 2,41-52
PIĄTEK, 19 września 2014 ,Wsp. św. Januarego, bpa, m
Słowo Boże: 1Kor 15,12-20; Łk 8,1-3



SOBOTA, 20 września 2014, Wsp. św. Andrzeja Kim
Taegona, prezb, Pawła Chong Hasanga i Tow. męczenników koreańskich
Słowo Boże: 1Kor 15,35-37.42-49; Łk 8,4-15
NIEDZIELA XXV ZWYKŁA, 21 września 2014
Słowo Boże: Iz 55,6-9; Flp 1,20-27; Mk 20,1-16
Dzień Środków Społecznego Przekazu
PONIEDZIAŁEK, 22 września 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Prz 3,27-35; Łk 8,16-18
WTOREK, 23 września 2014, Wsp. św. Ojca Pio
Słowo Boże: Prz 21,1-6.10-13; Łk 8,19-21
ŚRODA, 24 września 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Prz 30,5-9; Łk 9,1-6
CZWARTEK, 25 września 2014, Wsp. bł. Władysława
z Gielniowa, prezb.
Słowo Boże: Koh 1,2-11; Łk 9,7-9
PIĄTEK, 26 września 2014, Wsp. św. Kosmy i Damiana
Słowo Boże: Koh 3,1-11; Łk 9,18-22
SOBOTA, 27 września 2014,Wsp. św.Wincentego a’Paulo
Słowo Boże: 1 kor 10,14-22; Łk 6, 43-49
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 28 września 2014
Słowo Boże: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
Ofiary za tacę na Seminarium Duchowne w Ełku
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Pełna Eucharystia
w klasie trzeciej

B

iskup naszej diecezji zgodnie z sugestią ogólnokościelną postanowił, iż w diecezji ełckiej
Pierwsza Komunia św. będzie udzielana dzieciom
pod koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej. Stosowny dekret Ksiądz Biskup podpisze w najbliższym czasie br.
Decyzja ta jest związana z wiekiem dzieci rozpoczynającymi naukę w szkole. W tej chwili już idą do
szkoły dzieci sześcioletnie. Po za tym w nauczaniu
religii w szkołach podstawowych realizowana jest
nowa „Podstawa programowa katechezy Kościoła
Katolickiego w Polsce”, która określa czas i zakres
przygotowania dzieci do sakramentów pokuty i
Eucharystii. Według tego dokumentu do pierwszego przyjęcia tych sakramentów s przygotowywane
dzieci klas trzecich. W związku z tym również i w
naszej Parafii dzieci uczące się obecnie w klasie
drugiej przystąpią do pierwszej komunii świętej w
2016 roku, kiedy będą w klasie trzeciej. Mamy nadzieję, że przesunięcie o rok tej uroczystości pomoże lepiej przygotować dzieci, nie tylko gdy chodzi
o wiedzę - ona jest ważna, ale jeszcze ważniejsza
jest dziecięca dojrzałość do wydarzenia, które
rzutuje na całe chrześcijańskie życie człowieka,
aż do śmierci. Przecież nasze życie
duchowe opiera się przede wszystkim na sakramentach Pokuty i
Eucharystii. Rodzice z pewnością
mają świadomość, że najlepszym
środowiskiem przygotowania i
wprowadzenia w życie duchowe
dziecka jest rodzina, która zaprasza
Boga do swego życia, kieruje się
w swoich wyborach Bożą obecnością i Bożymi prawami. Szkoła,
katecheza, spotkania w kościele
mogą tylko w tym pomóc. Drodzy
Rodzice, pokażcie swoim dzieciom
drogę do Pana Jezusa, mówcie im
o Jego miłości, mówcie im, że Bóg
jest najważniejszy i musi stać na
pierwszym miejscu, dopiero wtedy
sprawy rodziny i każdego z nas są
na właściwym miejscu. Pokażcie
Nr 139/2014

swoim dzieciom drogę do świątyni, zwłaszcza
poprzez wspólny rodzinny udział w niedzielnej
Eucharystii, bez której nie ma życia duchowego,
a niedziela jest najwazniejszym dniem tygodnia,
świętym dniem, w którym my, chrześcijanie wyznajemy wiarę w najważniejszą prawdę, jaką jest
Zmartwychwstanie naszego Pana. Na tym budujemy, jak na fundamencie, nasze relacje z Bogiem
i między sobą. To rodzice muszą nauczyć dziecko
kształtować swoje sumienie, które jest sędzią naszych czynów i pomaga rozeznawać między dobrem a złem. T w sumieniu człowieka Bóg mówi:
idź za dobrem a zła unikaj. A to człowiek może
usłyszeć na modlitwie, dlatego w rodzinie trzeba
rozwijać ducha modlitwy, dziecko uczy się modlitwy w rodzinie. Modlitwa jest zapraszaniem Boga
do swojego życia, jest pozwoleniem na to, aby
Bóg mógł wejść we wszystkie wydarzenia życia
człowieka. Rodzina, która się modli, wie jak żyć,
czego od siebie wzajemnie wymagać i powierza
wszystkie sprawy Bogu. Niech Bóg błogosławi
rodzinom w drodze przygotowania swoich dzieci
do tak wielkiego i ważnego wydarzenia jakim jest
życie eucharystyczne.



„Jeżeli chcesz mn
weź swój krzyż...”

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

Z wysokości świętego
Krzyża
„Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy
Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił
świat”.
Ci, którzy ginęli za wiarę, obejmowali z miłością
Krzyż Chrystusa, powtarzając: „Błogosławimy
Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę odkupił świat”.
Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste! Kłaniamy się. Upadamy na kolana. Nie znajdujemy dostatecznych
słów ani gestów, aby wyrazić Ci tę cześć, jaką
przejmuje nas Twój Krzyż. Jaką przejmuje nas
Twoje wyniszczenie aż do śmierci. Jaką przejmuje nas dar Odkupienia, ofiarowany całej ludzkości -wszystkim i każdemu - przez całkowite i
bezwzględne poddanie Twej woli względem
woli Ojca...
Objawił miłość Ojca w swojej miłości. Z wysokości swego Krzyża ma prawo mówić do
ludzi wszystkich czasów: „Kto Mnie zobaczył,
zobaczył także i Ojca” (J 14, 9). Objawił przez
swą śmierć, że jest w świecie Miłość - Miłość
potężniejsza niż grzech. Objawił Boga, który
„bogaty jest w miłosierdzie” (Ef 2, 4). Otworzył
przed nami drogę nadziei.
I oto my pragniemy, Chryste, wołać dzisiaj do
tego Miłosierdzia, które w sposób nieodwracalny weszło w dzieje człowieka, w cały nasz
ludzki świat - i mimo pozorów słabości jest
potężniejsze od zła. Jest największą potęgą i
siłą, na której może oprzeć się zagrożony z tylu
stron człowiek.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Niech potęga Twojej
miłości raz jeszcze okaże się większa od zła,
które nam zagraża. Niech okaże się większa od
grzechu - od wielorakich grzechów, które coraz
bezwzględniej określają sobie publiczne prawo
obywatelstwa w życiu ludzi i społeczeństw.
Niech okaże się, o Chryste, potęga Twojego
Krzyża większa od sprawcy grzechu, który zwie
się „władcą tego świata” (por. J 12, 31).
wybrał E. Klimaniec



J

ezus powiedział: Weź swój krzyż i nieś go (por.
Łk 9,23). Od początku były kłopoty ze zrozumieniem tego wezwania. Nawet dziś po przeczytaniu
tych słów wielu ludzi jest skłonnych wyobrażać
sobie Jezusa jako Kogoś, kto nie tylko sobie lubi
sprawiać ból, ale i innym. Noszenie krzyża nikomu nie wydaje się przyjemne. Na skutek tych
lęków powstaje w mrokach wyobraźni fałszywy
obraz Boga. W języku łacińskim zostały użyte
w tym miejscu słowa: et tollat
crucem suam cotidie et seąuatur
me. Bierz - tollat, czyli podnoś
siebie każdego dnia, bądź cierpliwy wobec siebie, znoś siebie,
zgódź się na siebie.
Zgodzić się na to, że się jest
grzesznym, to wcale nie oznacza
zgodzić się z grzechem. Tolerancyjny chrześcijanin przyjmuje
siebie jako kogoś grzesznego;
tolerancyjny Europejczyk, odwiedzający z nabożeństwem w
niedzielne popołudnie supermarket, to ktoś, kto przyjmuje
grzech; pierwszy przyjmuje
grzech we właściwy sposób,
drugi przyjmuje grzech jako
dobro.
Gdy Jezus mówi: „Bierz co dnia
swój krzyż”, pragnie również
zachęcić nas do zgody na to,
że są rzeczywistości, które nas
przygniatają i przybijają. Brać
swój krzyż to także zgodzić się
na ukrzyżowany kształt swojego
istnienia. Pogodzić się ze sobą.
Czy nie jest łatwiej żyć, kiedy jest
się pogodzonym ze sobą? Jezus
nie jest więc złośliwym Bogiem,
tylko realistą. Niezgoda na siebie
niebywale szybko doprowadza
człowieka do aroganckiego, idealnego wyobrażenia o sobie, to
zaś z kolei tworzy demoniczne
obrazy Boga. Cały świat staje się
w odbiorze po prostu piekłem.
Znosić siebie możemy, przyjmując krzyż, znosić siebie, to żyć
prawdziwiej i prościej. O wiele
trudniej jest „nie znosić siebie”,
nie tolerować siebie, obdarzać
SIEWCA

nie naśladować,
” - Zgoda na siebie
siebie nienawiścią za upadki i potępiać siebie za
pokrzyżowane ambicje i plany idealnej ścieżki
życiowej.
Tylko z pozoru słowa Jezusa są nie do przyjęcia, tak
naprawdę bez nich nie możemy przyjąć siebie. Tak
to już jest w naturze słowa Bożego, że przyjmując
je, przyjmujemy również siebie. Przyjmując Boga,
niemożliwe jest nie przyjmować siebie.
O. Augustyn Pelanowski OSPPE
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Odwagi, Ja jestem,
nie bójcie się!

N

awet ci z nas, którzy uwielbiają towarzystwo, znają
uczucie ulgi, które ogarnia nas po wyjściu ostatniego gościa. Można wreszcie zacząć sprzątać, odprężyć
się czy po prostu iść spać. Być może tak właśnie czuł się
Jezus po cudownym rozmnożeniu chleba dla ponad
pięciu tysięcy osób zgromadzonych na pustynnym
wzgórzu nad morzem. Pragnął wreszcie pozostać sam
i móc się spokojnie pomodlić. Polecił więc uczniom
przeprawić się łodzią na drugi brzeg, odprawił tłumy
i odszedł na górę aby tam w samotności przebywać z
Ojcem. Modląc się, widział uczniów zmagających się z
wiatrem i bardzo powoli płynących. Może dostrzegł w
tym metaforę ich wzrastania w wierze? Uczniowie byli
świadkami tak wielu Jego cudów, a mimo to z wielkim
trudem dochodzili do tego, kim On naprawdę jest.
Jezus przerwał modlitwę , aby im pomóc. Przyszedł
do nich po wzburzonych falach i powiedział: „Odwagi,
Ja jestem, nie bójcie się”. (Mk 6,50).
Gdyby uczniowie umieli przyjść do Jezusa tak, jak On
przychodzi do Ojca. Gdyby umieli zobaczyć w Nim
swojego Odkupiciela. Być może wtedy te przelotne
przebłyski Jego chwały umocniłyby jeszcze ich ufność.
Jednak nawet to, że byli skupieni głównie na sobie i
swoich problemach, nie zniechęcało Jezusa, który był
im oddany całym sercem.
Także i nam niełatwo jest uznać, że Jezus jest naszym
Zbawicielem, który przychodzi nam z pomocą w naszych potrzebach. Czy nie wydaje ci się czasami, że
twoje życie jest wiosłowaniem pod wiatr? Co dręczy
w tej chwili twój umysł? Powierz to wszystko Jezusowi.
Być może w swojej mądrości zdecyduje się On poczekać z interwencją na bardziej stosowny moment.
Może zechce ci dać się poznać w nowy sposób. A może
wsiądzie do twojej łodzi i uciszy burzę. Cokolwiek się
wydarzy, starajmy się jak najmocniej zaufać mocy i
miłości Jezusa. Chciejmy usłyszeć, jak mówi do nas
„Ja jestem, nie bójcie się”. Powierzmy Mu swoje troski
i pozwólmy zaspokoić swoje potrzeby w sposób jaki
On uważa za najlepszy. Módlmy się, by Pan Jezus, Syn
Boży nauczył nas szukać u Niego męstwa w każdej
sytuacji życiowej, by zabrał od nas wszelki lęk i zwątpienie. - 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:
31/08/2014 Pola Niewulis
07/09/2014 Joanna Borucińska

Zapowiedzi przedślubne:
Piotr Jarzębowicz, kawaler, Gryszkańce i Monika Sekura, panna, Marynowo, oboje z Parafii tut.

Sakrament małżeństwa:
30/08/2014
Alina Zabłocka i Romuald Gaus

Odeszli do wieczności:
UHalina Kochanowska, Sejny (l. 53) zm. 01/09/2014
UJózef Pietruszkiewicz, Burbiszki (l. 62) zm. 01/09/2014
UJanina Makarewicz, Stabieńszczyzna (l. 92) zm. 02/09/2014
UAlicja Agafonow, Romanowce (l. 52) zm. 12/08/2014
UHelena Luto, Sejny (l. 65) zm. 03/09/2014

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):
Razarenkow Piotr Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Majewscy Grzegorz Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Wojciechowska Teresa,Sejny, Wojska Polskiego
Baranowscy Adam Marianna,Sejny, Woj. Polskiego
Jasińscy Sylwester Iwona,Sejny, Wojska Polskiego
Korzeniecka Halina,Łopuchowo
Korzenieccy Henryk Jadwiga,Łopuchowo
Żynda Stanisław Grażyna,Łopuchowo
Romański Józef,Skustele
Andruczyk Wojciech Anna,Skustele
Miszkiel Ryszard Zofia,Skustele
Konewko Stefan Janina,Skustele
Wilkiel Jerzy Anna,Kalwiszki
Margiewicz Stanisław Stanisława,Kalwiszki
Sienkiewicz Jerzy Małgorzata,Kalwiszki
Polens Wiesław Marianna,Krasnogruda
Tomal,Krasnogruda
Bobrowscy Wojciech Ewa,Krasnogruda



Fiedorowicz Alicja,Daniłowce
Fiedorowicz Wacław Jadwiga,Daniłowce
Rapczyńscy Andrzej Bogusława,Daniłowce
Makowscy Lech Zofia,Daniłowce
Makowscy Ryszard Grażyna,Daniłowce
Luto Krzysztof Ewa,Daniłowce
Jodzis Dariusz Marzena,Daniłowce
Wróblewscy Piotr Daniela,Daniłowce
Przekopscy Jarosław Agnieszka,Daniłowce
Janczulewicz Szczepan Marianna,Daniłowce
Laskowscy Bronisław Jadwiga,Daniłowce
Laskowscy Marek Zofia,Daniłowce
Kamińscy Antoni Zofia,Daniłowce
Orzechowscy Antoni Janina,Daniłowce
Łabanowska Celina,Daniłowce
Szymczyk Józef Danuta,Skarkiszki
Szymczyk Romuald Anna,Skarkiszki
Bartnik Józef Danuta,Skarkiszki
Czerlanis Sylwester Teresa,Skarkiszki
Guzewicz Andrzej Anna,Skarkiszki
Staśkiewicz Walenty Danuta,Skarkiszki
Raglis Wincenty Anna,Skarkiszki
Gaus Józef Beata,Sankury
Jankowscy Romuald Katarzyna,Sankury
Wasilewscy Jan Aldona,Sankury
Bubrowscy Stanisław Anna,Sankury
Łebkowska Ewa,Krasnowo
Małkińscy Jarosław Marta,Krasnowo
Łobik Stanisław Alicja,Krasnowo
Pszczółkowski Henryk,Krasnowo
Skupscy Krzysztof Krystyna,Krasnowo
Albowicz Zygmunt Romualda,Krasnowo
Dziemian Genowefa,Krasnowo
Kossa Maria,Krasnowo
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Ogłoszenia duszpasterskie

C

zerwony kolor szat liturgicznych wskazuje nam, że nie przeżywamy dziś 24. niedzieli w ciągu roku,
lecz została ona zastąpiona obchodem święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno ze
świąt, które swoją rangą przewyższają niedziele w ciągu roku i są obchodzone również wtedy, gdy
wypadają w niedzielę. Są to święta, podczas których wspominamy szczególnie ważne wydarzenia z
naszej historii zbawienia. Podobnie jest z dzisiejszym świętem. Zostało ono ustanowione na pamiątkę
odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą
z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący
krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn
pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom
religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa. Warto dzisiaj oddać szczególną cześć krzyżowi
świętemu, wszak jest to znak naszego zbawienia – ucałujmy dzisiaj krzyż wiszący w domu, jeśli to
możliwe uczyńmy to w gronie rodziny.
ożynki w wymiarze dekanalno-powiatowym już po raz kolejny przeżywamy dzisiaj, dziękując Bogu
za tegoroczne plony, za szczęśliwe żniwa, za chleb upieczony z tegorocznej mąki. Wdzięczność
rolnikom za ich trud, najpierw za zasiew ziarna, za pielęgnowanie jego wzrostu, za troskę o ziemię, za
współpracę z Bożą łaską. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi i błogosławi, a chleb dzisiaj dzielony niech
stanie się źródłem miłości, jedności i pokoju.
zisiaj w Polsce rozpoczyna się już po raz czwarty TYDZIEŃ WYCHOWANIA, który przeżywać będziemy pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania”. Czerpać będziemy z nauczania papieża
św. Jana Pawła II, aby odkryć, w jaki sposób mówić dzisiaj młodemu człowiekowi o potrzebie szukania
i życia prawdą. Z pewnością będzie to czas uświadomienia sobie nam, dorosłym, ale też i młodym, że
człowiek pragnie wiedzieć, że człowiek szuka prawdy, że człowiek szuka sensu życia i spełnia się stając
się sobą przez wewnętrzną prawdę. O tym będziemy mówić w kościele, w szkole, na katechezie, a
mamy nadzieję, że także w domu. Postarajmy się szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy czas
dla naszych dzieci i właśnie z nimi wspólnie usiąść, porozmawiać na temat tego, co dla nich ważne,
co ich szczególnie interesuje lub niepokoi, czego od nas oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie
naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój
całego społeczeństwa.
Tydzień Wychowania wpisuje się święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży pod
datą 18 września, tj. najbliższy czwartek. Święty Patron ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom
środowiska, w którym się obracał.
iedziela, 21 września to 25. w ciągu roku, która jest zarazem w naszej ojczyźnie obchodzona jako
Dzień Środków Społecznego Przekazu. Każdego roku Ojciec Święty kieruje na ten dzień swoje
orędzie, wskazując w nim na jakiś szczególny element społecznej komunikacji. W tym roku orędzie to
skupia się wokół tematu: Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania. Zachęcamy serdecznie do
zapoznania się z treścią tego orędzia, możemy je znaleźć na katolickich stronach internetowych lub też
w prasie, która jest dostępna przy wyjściu z kościoła. Niech ten dzień będzie dla nas nie tylko okazją do
modlitwy za środki społecznego przekazu, takich jak prasa, radio, telewizja, Internet itp. Podejmijmy
także w naszych rodzinach refleksję na temat, jak korzystamy z tych środków, jakie możliwości posiadają, ale też jakie niosą zagrożenia i jak możemy się przed nimi ustrzec.
akończenie sezonu motocyklowego będzie w przyszłą niedzielę o godz. 11.30. Motocyklistów i ich
sympatyków serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynienia za szczęśliwie przejechane trasy. Mamy nadzieję, że nie zabraknie tych, których pasją jest jazda motocyklem.
aca zbierana w niedzielę, 21 września będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne naszej diecezji. W tej chwili na pierwszym roku jest 4 alumnów, a w sumie przygotowuje się do kapłaństwa
37 alumnów. Studia seminaryjne teologiczno-pastoralne trwają 6 lat. Z naszej Parafii mamy dwóch
kleryków: kl. Adam Adukowski (V rok) i Piotr Gajewski (III rok).
rwają prace remontowe przy naszej Bazylice. W tej chwili zakładana jest izolacja fundamentów od
strony frontowej, na nowo będą układane schody wejściowe, wkrótce powrócą na swoje miejsce
drzwi wejściowe. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na te prace, a zwłaszcza na tzw. wkład własny
Parafii w wysokości 30 tys. złotych dołączony do dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa i Urzędu
Marszałkowskiego. Taca w niedzielę, 28 września będzie przeznaczona na te remonty.
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Intencje mszalne 14-28.09.2014
NIEDZIELA , 14 września 2014,
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
07:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:30 +Czesław i z rodz. Matulewiczów
10:00 Dożynki Dekanalno-Powiatowe
10:00 +Konrad Motuk (9mc)
10:00 +Jan Myszczyński (greg)
11:30 O błog. Boże i zdrowie dla Karoliny Kaufman
w 3 rocz. urodz. i dla rodziców
11:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
13:00 LT:
Krasnowo: Za parafian
17:30 +Marian Bartnik (3 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 15 września 2014
06:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
06:30 +Jan Myszczyński (greg)
08:00 +Stefania +Stefan (6 rocz.) Misiukanis
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Kamil Klepacki (6mc)
08:00 +Elżbieta Staniewicz (3mc)
17:30 +Stanisław Idzikowski
17:30 +Franciszek Miszkiel (2 rocz.)
17:30 +Aleksandra Sadłoń (18 rocz.)
17:30 +Leokadia Jodango (5 rocz.)
WTOREK, 16 września 2014
06:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
06:30 +Jan Myszczyński (greg)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Władysława Rekuć (3mc)
08:00 +Stanisław +Henryk Pietkiewicz
08:00 +Czesław Słabiński +Leon Jursza
08:30 LT:+Witold+Józef+StefaniaŻukowscy+Jan+Weronika +Grażyna Wojlanis
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wyprawie do Włoch (także za śp.
Genowefę Moroz )
17:30 +Kazimierz +Wiktoria Dąbrowscy i ich rodzice
+Waleria +Tadeusz Kulikowscy
17:30 +Witalis Gibas (7 rocz.)
ŚRODA, 17 września 2014
06:30 +Leokadia +Józef z rodz. Ćwikliczów
i Bukrejewskich
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
08:00 +Aleksandra (19 rocz.) +Józef Niemkiewicz
08:00 +Zenon Koneszko (9mc)
17:30 O błog. Boże i miłość dla Joanny i Łukasza
Nowaków w 3 rocz. ślubu i dla ich syna Bartosza
17:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:30 +Stanisława +Danuta +Adam Dec
17:30 +Czesław Twardowski (3 rocz.)
CZWARTEK, 18 września 2014
06:30 +Jan Namiotko (3mc)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Jan Brzeziński (6mc)
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08:00 +Władysław Senda (14 rocz.)
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
17:30 +Jan (6 rocz.) i zm. z rodz. Kruszyłowiczów
i Kubraków
17:30 +Helena +Józef +Stanisław Ostapowscy
17:30 +Bolesław (40 rocz.) +Stanisława (20 rocz.)
+Marianna z rodz. Szczuka
PIĄTEK, 19 września 2014
06:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 O błog. Boże, wiarę i miłość dla Krzysztofa i Anny
Dąbrowskich w 5 rocz. ślubu i dla rodziny
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Wacław Soroko (9 rocz.)
08:00 +Jerzy +Jerzy +Jan Czarnieccy
17:30 O błog. Boże, miłość i opiekę MB dla Emilii, Marcina
i Moniki i dla rodziców
17:30 +Marek Klimko (4 rocz.)
17:30 +Marianna Chmielewska
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
SOBOTA, 20 września 2014
06:30 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla rodz. Gackiewiczów
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Ks. Sylwester +Piotr +Tadeusz +Wiktoria +Marianna z rodz. Domelów, Dziemidów i Marcinkiewiczów
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
08:00 +Michał +Jadwiga +Józef +Antoni z rodz.
Szczuko
08:00 +Adela +Konstanty Stasel
17:30 +Karol +Marian Tujakowscy
17:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:30 +Bożena Stankiewicz (3 rocz.)
17:30 +Anna (rocz.) +Wincenty Niewulis +Stanisław
+Rozalia
NIEDZIELA, 21 września 2014
07:00 +Adam Matusiewicz (10 rocz.)
07:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:30 +Janusz Jagłowski (11mc)
10:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Heleny w 85 rocz.
urodzin i dla rodziny
11:30 +Franciszek Naumowicz (14 rocz.)
11:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
Żegary: LT +Stanisława Pienkiewicz (m-c od pogrzebu)
13:00 LT:
17:30 +Antoni Strękowski (20 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 22 września 2014
06:30 O wyjście z nałogu dla Łukasza i opiekę MB Sejneńskiej
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Józefa Andrejczyka
w 94 rocz. urodzin
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Bronisław Tomkiewicz (28 rocz.) +Maria
08:00 +Helena +Aleksander Letkiewicz i z rodz. Pachuckich i Działakowskich
17:30 +Anna +Zygmunt Michalscy
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17:30 +Krystyna Poszwa (17 rocz.) +Szymon
17:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
WTOREK, 23 września 2014
06:30 O błog. Boże i zdrowie dla Martyny i dla Marii
08:00 +Marianna Łejmel (30 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Leokadia Wojnowska (6mc)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Barbary i Andrzeja
Wiżlańskich w 33 rocz. ślubu
17:30 +Anna +Piotr Łukowscy
17:30 +Ludwika Depkun (greg)
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
ŚRODA, 24 września 2014
06:30 +Władysława Mikłaszewicz (5 rocz.) +Henryk
i zm. z rodz. Morawskich
08:00 +Danuta Sankowska (9mc)
08:00 +Helena +Michał Bumbul
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Teresa Sidor (m-c od pogrzebu)
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Hanny w 1 rocz.
urodz. i dla rodziny
17:30 +Danuta +Ryszard +Zbigniew +Bolesław
17:30 +Ludwika Depkun (greg)
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
CZWARTEK, 25 września 2014
06:30 +Jadwiga Hawro (10 rocz.) i z rodz. Funkowskich
08:00 O błog. Boże i zdrowie dla Haliny Zamasiewicz
08:00 +Wacława Wołągiewicz (5mc)
08:00 +Leontyna +Aleksander Krawczyk

08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:30 +Elżbieta Koneszko (23 rocz.) +Franciszek +Witold
+Paweł
17:30 +Sergiusz Mackiewicz (12 rocz.) i rodzice
17:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:30 +Ludwika Depkun (greg)
PIĄTEK, 26 września 2014
06:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Stanisław +Julita Andrulewicz
08:00 +Irena Staniewicz (11mc)
08:00 +Eugenia Kamińska (10 rocz.)
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:30 +Maciej Gulan (5mc) +Wiesław Brzostowski
17:30 +Ludwika Depkun (greg)
17:30 +Antoni Brzeziński i zm. z rodziny
SOBOTA, 27 września 2014
06:30 +Stanisław +Jan +Antonina +Stanisław +Bronisława i zm. z rodziny
08:00 +Marianna Niewulis (7mc)
08:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Tadeusz Andzel (6mc)
16:00 O błog. Boże dla Nowożeńców
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Oliwiera Koncewicza
w 7 rocz. urodz. i rodziców Moniki i Karola
17:30 +Konstancja +Józef Kuklewicz
17:30 +Piotr Kiewlak (13 rocz.) rodzice i rodzeństwo
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
18:30 O błog. Boże dla Nowożeńców

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia
Akt Zawierzenia Totus Tuus – I etap Wigry - Wysoki Most
Totus Tuus... Formuła ta nie ma tylko charakteru pobożnościowego, nie jest tylko wyrazem dewocji, lecz
jest czymś więcej... przekonanie do takiego właśnie nabożeństwa zrodziło się we mnie w okresie, gdy
podczas drugiej wojny światowej pracowałem jako robotnik w fabryce. Maryja jest nową Ewą, którą Bóg
stawia wobec nowego Adama -Chrystusa, poczynając od Zwiastowania, poprzez noc betlejemskiego
narodzenia, (...), do krzyża na Golgocie, i z kolei do wieczernika Zielonych Świąt: Matka Chrystusa Odkupiciela jest Matką Kościoła. (Jan Pawet II, Przekroczyć próg nadziei)
Z inicjatywy Biskupa Jerzego Mazura SVD, w szczególnej scenerii jezior i rzek, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej, 11 sierpnia
2008 r. na Wigrach został pobłogosławiony i zainaugurowany przez Kardynała Stanisława Dziwisza, w
obecności Kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski,
Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Biskupa Stanisława
Budzika - sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Tadeusza Bronakowskiego
z Łomży i Pasterza naszej diecezji, kapłanów, osób
konsekrowanych i wiernych - Kajakowy Szlak Papieski
Tajemnice Zawierzenia z Wigier do Studzienicznej.
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Z ŻYCIA PARAFII
ODPUST PARAFIALNY - 39 ROCZNICA KORONACJI
CUDOWNEJ FIGURY
Każdego roku w pierwszą niedzielę września uroczyście obchodzimy rocznicę koronacji Cudownej
Figury Matki Bożej naszej Pani Sejneńskiej i jest to główna uroczystość odpustowa naszej Parafii. W
tym roku sumie odpustowej przewodniczył ks. prałat Zygmunt Sędziak, niegdyś wikariusz parafii
sejneńskiej i świadek koronacji a kazania na wszystkich niedzielnych Mszach św., również na sumie
głosił ks. Szymon Klimaszewski, proboszcz Parafii bł. Anieli Salawy w Suwałkach.

Fot. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Sejny

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