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Prawda, wewnętrznym
wezwaniem

T

ylko ten, kto odczuwa w swoim wnętrzu
obecność tej absolutnej prawdy, może w
jej świetle zrozumieć to, co mówi Ewangelia,
i pojąć słowo Boże. Z wiarą sprawa ma się
tak samo, jak z miłością: prawdziwie kocha
tylko ten, kto czuje się ogarnięty przez uprzedzającą miłość, nie zaś ten, kto doszedł do
tego stanu dzięki argumentom. Bożą prawdę
oznajmiono wierzącym: kto przyjmuje Syna,
przyjmuje również Ojca. Prawda nie kłamie.
Dlatego każdy z wierzących odczuwa prawdę, która wzywa go w jego wnętrzu, i czuje,
że musi dochować wierności temu, co w głębi
serca usłyszał: Ja wam nie pisałem, jakobyście
nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna
fałszywa « nauka z prawdy nie pochodzi. Któż
zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza,
że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest
antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna.
Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie uznaje też i
Ojca. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też
i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co
słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało
w was to, co słyszeliście od początku, to i wy
będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą

tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne (l J 2,21-25).
Boża prawda objawiła się poprzez słowo,
została podarowana nam, ludzkim istotom.
Przyjęcie tego daru pobudza w nas wszelkie
osobowe władze: naszą inteligencję, naszą
wrażliwość, naszą zdolność twórczą. To nie
my spotykamy prawdę, lecz sama prawda
wychodzi nam naprzeciw. To nie myją poznajemy, ale to ona swoim blaskiem rozjaśnia
nasze poznanie. To nie my miłujemy prawdę,
ale prawda rozlewa się w nas jako miłość,
pobudzając nas do miłowania. Dlatego obdarowanie prawdą nie obezwładnia naszego
rozumu ani naszej wrażliwości. Na odwrót
- prowadzi je do pełnego rozwoju intelektualnego, uczuciowego i twórczego.
Przyjmując to założenie musimy stwierdzić, że rozum nie może działać tak, jakby
był „boginią-rozumem”. Nie może też być
zniewolony, zanegowany lub zmuszony do
milczenia. Przeciwnie, znajduje on w wierze
wspaniały bodziec, który nie pozwala mu się
zatrzymać, mobilizując go wciąż do przekraczania samego siebie. Dlatego wiara dąży
do wcielania się: w rozum, w wyobraźnię, w
zdolność twórczą istoty ludzkiej. Proces ten
nie jest łatwy. Jest niejasny, niebezpieczny,
ryzykowny. Z tego względu często czujemy
się pogrążeni w „ciemnej nocy wiary” i pozbawieni szczęścia.
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

Światło na drogę
Bóg cię bardzo mocno kocha. Słowa, które wydają się sloganem, o ile są przyjęte w
posłuszeństwie wiary, mają moc zmienić twoją obecną sytuację życiową. Bóg wychodzi z inicjatywą i mówi, także do ciebie: „nie płacz”, mogę zaradzić każdej potrzebie
twojego serca. Łk 7,11-17
Ludzkie oceny narażone są na błąd i sugestie. Chrześcijańska dojrzałość domaga
się częstszego milczenia i gruntownego przemyślania całości sytuacji, w których
należałoby zabrać głos. Bowiem „o mądrości świadczą wszystkie jej dzieci”.
Łk 7,31-35
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Refleksja niedzielna:
rzewidziana na dzisiaj antyfona po Komunii świętej
jest tyleż lakonicznym, co wstrząsającym ujęciem
kwintesencji życia chrześcijańskiego: „Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że Jezus oddał za nas życie swoje.
My także winniśmy oddać życie za braci”.
O ofierze Jezusa mówi wspaniały hymn zawarty w
drugim czytaniu. Jezus, będąc Bogiem, dobrowolnie
ogołocił samego siebie, stał się jednym z nas i wypełnił wolę Bożą aż po krzyż. Św. Paweł, autor tych słów,
zachęca nas do naśladowania postawy, której wzór
mamy w Jezusie Chrystusie. Jest to bardzo wzniosłe i
piękne, ale czy od nas, zwyczajnych chrześcijan, można
wymagać takiego heroizmu?
Zauważmy jednak, że dzisiejsze czytania bardzo konsekwentnie przekładają wzniosły ideał na zwykłą prozę
życia. Prorok Ezechiel najzwyczajniej zachęca do odwrócenia się od grzechu i przestrzegania przykazań. A
Św. Paweł stwierdza z prostotą: „Niech każdy ma na oku
nie tylko swoje sprawy, ale także i drugich”, wzywając do
wyrzeczenia się chorej rywalizacji i egoizmu. Ewangelia
natomiast podkreśla, że Bóg oczekuje od nas nie górnolotnych deklaracji i jednorazowych gestów, ale prostego
wypełniania obowiązków, nawet - a może zwłaszcza
wtedy - gdy zupełnie nie mamy na to ochoty.
Przykład Jezusa, który pełniąc wolę Ojca, został przez
Niego wywyższony ponad wszystko, nie jest abstrakcją
oderwaną od życia. Pokazuje nam, że także nasze zwykłe, codzienne przekraczanie siebie po to, by wypełnić
dane nam od Boga powołanie, prowadzi przez krzyż
do chwały. (M.M.)

Refleksja niedzielna:
Jesteś sprawiedliwy jak ów gospodarz z proroctwa
i jak bogaty człowiek z przypowieści. Dbasz o swoją
winnicę, ale żądasz tego, co Ci się należy. Dajesz nam
warunki do życia, udzielasz swojej łaski, ale my chcemy
sobie przywłaszczać to, co jest jedynie dzierżawą. Mówimy: jesteśmy mądrzy, zdolni, dobrzy, sprawiedliwi.
Wszystko chcemy zawdzięczać sobie. Jak przyjemnie
jest nie być dzierżawcą, a właścicielem. Gotowiśmy
coś sobie przywłaszczyć, byle tylko mieć poczucie
własności, ale wciąż jesteśmy jedynie dzierżawcami.
Jak łatwo zmarnować talent czy obrócić go na zło.
Jak szybko można stracić wszelkie dobra doczesne, a
nawet łaskę Twoją. Nawet nie wiemy, kiedy wydajemy
wyrok na Syna właściciela winnicy, a czy przez to ją
zdobędziemy? Jesteś zawsze właścicielem, a my tylko
dzierżawcami i każdego z nas pociągniesz kiedyś do
odpowiedzialności. Pomóż nam zrozumieć tę wielką
prawdę, o której mówi prorok, a Ty potwierdzasz ją w
przypowieści. (Janina Hertz)

ezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Zwrócił się do pierwszego i rzekł:„Dziecko, idź dzisiaj
i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Panie”,
lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo
powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak
opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił
wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę powiadam
wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was
Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście
na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby
mu uwierzyć».
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ezus powiedział do arcykapłanów i starszych
ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją
murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w
końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili,
trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi
tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego
syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie:„To
jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy
jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie,
co uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę
odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy
mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie:
„Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał
się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo
Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który
wyda jego owoce».



Szkoła Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji
w Suwałkach, Parafia bł. Anieli Salawy - pierwszy zjazd 18 października br.

Poprzez cykl spotkań prowadzonych przez osoby kompetentne, szczególnie pragniemy przygotowywać
do ewangelizacji. Będziemy uczyć jak przeprowadzić ewangelizację i co robić z osobami ożywionymi
poprzez akcję ewangelizacyjną.
W ramach Szkoły przewidziane są wykłady i warsztaty (np. muzyczne, teatru, medialne). Poruszane będą
zagadnienia z teologii, psychologii i historii kościoła. Będziemy też brali pod uwagę znaki czasu: zagadnienia
współczesności i dokumenty Kościoła. Uczestnicy zajęć posiądą wiedzę o ruchach i umiejętność prowadzenia małej grupy oraz wielkich spotkań. Będą także uposażeni w stosowne materiały, które wykorzystają
w praktyce. Mam nadzieję, że będą mogli odpowiedzialnie prowadzić całe wspólnoty oraz objąć troską
pewne dziedziny życia naszych parafii (grupy ministrantów, zespoły teatralne, prowadzenie zajęć kulturalno–rekreacyjnych).Szkoła jest dla młodzieży i dorosłych. Dla osób, które należą do różnych wspólnot , jak i
dla tych, którzy nie mają w tym względzie żadnego doświadczenia. W ciągu roku planowanych jest kilka
zjazdów jednodniowych - w soboty w godz. od 9.00 do 17.00 w miesiącach: X,XI,II,III,IV,V. Pierwszy zjazd
18 października 2014 r. Zjazdy będą w III sobotę miesiąca. Zgłoszenia do 30 września 2014 r. Jest to
Szkoła praktyczna, życiowa i z mocą. Byłoby pożytecznie, gdyby z naszej Parafii zgłosiło się kilka osób,
znajdziemy też sposób pomocy finansowej w skorzystaniu z tej propozycji.

Papieskie Intencje Modlitwy – październik 2014
OGÓLNA: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc
regionom świata.
MISYJNA: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym
pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

KALENDARZ LITURGICZNY
NIEDZIELA XXVI ZWYKŁA, 28 września 2014
Słowo Boże: Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
PONIEDZIAŁEK,29 września 2014, Święto Św.Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Słowo Boże: Dn 7,9-10.13-14; J 1,47-51
Dzień imienin ks. Michała Stankiewicza
WTOREK, 30 września 2014, Wsp. Św. Hieronima, dK
Słowo Boże: Hi 3,1-3.11-17.20-23; Łk 9,51-56
ŚRODA, 1 października 2014, Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła (dK)
Słowo Boże: Hi 9,1-12.14-16; Łk 9,57-62
CZWARTEK, 2 października 2014, Wsp. Św. Aniołów
Stróżów
Słowo Boże: Wj 23,20-23; Mt 18,1-5.10
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i
o nowe powołania kapłańskie i zakonne
PIĄTEK, 3 października 2014 , Dzień powszedni
Słowo Boże: Hi 38,1.12-21; 40,3-5; Łk 10,13-16
Pierwszy piątek miesiąca - dzień wynagrodzenia grzechów znieważania Najśw. Sakramentu
SOBOTA, 4 października 2014, Wsp. św. Franciszka
z Asyżu
Słowo Boże: Hi 42,1-3.5-6.12-17; Łk 10,17-24
Pierwsza sobota miesiąca - zawierzenie Maryi - rozpoczęcie pierwszych sobót w rodzinach.



NIEDZIELA XXVII ZWYKŁA, 5 października 2014
Słowo Boże: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43
PONIEDZIAŁEK, 6 października 2014,Wsp. św. Brunona
Słowo Boże: Ga 1,6-12; Łk 10,25-37
WTOREK, 7 października 2014, Wsp. NMP Królowej
Rożańca Świętego
Słowo Boże: Dz 1,12-14; Łk 1,26-38
ŚRODA, 8 października 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ga 2,1-2.7-14; Łk 11,1-4
CZWARTEK, 9 października 2014, Wsp. bł. Wincentego Kadłubka, bpa
Słowo Boże: Ga 3,1-5; Łk 11,5-13
PIĄTEK, 10 października 2014, Wsp. bł. Marii Angeli
Truszkowskiej, dziewicy
Słowo Boże: Ga 3,7-14; Łk 11,15-26
Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
SOBOTA, 11 października 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ga 3,22-29; Łk 11,27-28
NIEDZIELA XXVIII ZWYKŁA, 12 października 2014
Słowo Boże: Iz 25,6-10; Flp 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Dzień Papieski - zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia
- żywy pomnik św. Jana Pawła II, czyli stypendia dla
młodzieży zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin
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Ks. Prałat Zbigniew Bzdak – proboszcz parafii

Nowenna dziewięciu
pierwszych sobót miesiąca
Dziękczynienie za łaskę Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej

W

październiku minie rok od obecności w naszej Parafii Świętego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. To Nawiedzenie poprzedziliśmy
udziałem w misjach świętych przeprowadzonych
przez Księży Sercanów. W tym roku, w Adwencie
będziemy przeżywali renowację misji - również
przybędą do nas Księża Sercanie, aby nas przygotować do radosnego przeżywania naszej wiary w
Tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa. Winniśmy
wdzięczność Bogu za przeżycia związane z obecnością Matki Bożej u nas, za wszystko, co się w nas
zmieniło na lepsze, za odkrytą na nowo miłość i
nadzieję. Cała nasza diecezja pragnie z tym duchu
przeżywać najbliższy czas i pragnie to wyrazić przez
przeżywanie w rodzinach i w parafiach pierwszych
sobót miesiąca. Jak wiemy, Matka Boża objawiając
się w Fatimie w 1917 roku przekazała dzieciom
fatimskim prośbę, by zawierzyć świat, zwłaszcza w
obliczu wielu zagrożeń, Jej Niepokalanemu Sercu.
Prosiła także o nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca, aby ludzie czcili Jej Niepokalane Serce
i prosili o nawrócenie grzeszników i o pokój dla
świata. Ideą wdzieczności za Nawiedzenie w naszej diecezji jest właśnie przeżywanie dziewięciu
pierwszych sobót miesiąca w rodzinach. Celem tej
Nowenny jest uświadomienie i pogłębienie życia
sakramentalnego, ponowne odkrycie wartości rodziny oraz wzajemnych relacji. Tematykę kolejnych
pierwszych sobót miesiąca, a więc zagadnienia
siedmiu sakramentów świętych będziemy oma-
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wiać z dziećmi i młodzieżą na katechezie, także w
kościele, na niedzielnych Mszach św.
Początkiem będzie dzień 4 października. Materiały
(modlitewnik) do przeżywania tego wydarzenia
otrzymała każda rodzina, którą odwiedziliśmy z
wizytą kolędową. Byłoby dobrze, aby tego dnia rodzina zebrała się razem, najlepiej wieczorem, przed
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Stół nakryć
odświętnym obrusem, postawić znaki naszej wiary: krzyż i Pismo Święte, może Katechizm Kościoła
Katolickiego, świece, różaniec, modlitewnik. Zachęcamy, aby każde spotkanie pierwszosobotnie
było przeprowadzone zgodnie z propozycją zawartą w modlitewniku otrzymanym na kolędzie,
a kończyło się Litanią Loretańską do Matki Bożej,
aktem zawierzenia rodziny Matce Bożej i Apelem
Jasnogórskim.
Schemat spotkania w rodzinie w pierwszą sobotę
października może wyglądać następująco:
- modlitwa rozpoczynająca spotkanie: Anioł Pański...,
- czytana Ewangelia (Łk 1,26-38)
- wspólne wyznanie wiary (Wierzę w jednego
Boga...)
- dziesiątek różańca św. (I tajemnica radosna)
- pieśń (Archanioł Boży Gabriel...)
- wprowadzenie do katechezy o sakramencie
chrztu świętego (przeczystać gotowy tekst z
modlitewnika)
- dziesiątek różańca św. (I tajemnica światła)
- katecheza (rozmowa) o Chrzcie Świętym
(gotowy tekst w modlitewniku)
- pieśń (Matko, która nas znasz...)
- odmówienie Litanii Loretańskiej
- zawierzenie rodziny Matce Bożej
- śpiew Apelu Jasnogórskiego - może być
w łączności za Radiem Maryja (TVTRWAM)
z Jasnej Góry o godz. 21.00.
Z pewnością spotkanie modlitewne w
pierwszą sobotę miesiąca będzie niepowtarzalną okazją do spotkania z rodziną i
to wyjątkowego spotkania, bo na wspólnej
modlitwie. Warto skorzystać z tej okazji.
Zachęcam.

uBoga droga



Módl się za n

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

Różaniec, jako medytacja o Chrystusie z

Różaniec święty
modlitwą odkupionych
W październiku, tradycyjnie poświęconemu
różańcowi świętemu, pragnę poświęcić parę
myśli tej modlitwie tak bardzo drogiej sercom katolików, tak bardzo umiłowanej przeze
mnie i tak bardzo zalecanej przez Papieży,
moich poprzedników...
Różaniec nabiera nowej perspektywy; towarzyszą mu głębsze i powszechniejsze intencje niż w przeszłości. Dzisiaj nie chodzi już
o prośby w intencjach wielkich zwycięstw,
takich jak pod Lepanto czy Wiedniem; dziś
chodzi raczej o prośbę, by Maryja uczyniła z
nas dzielnych bojowników przeciw duchowi
błędu i zła, walczących bronią Ewangelii, czyli
bronią Krzyża i Słowa Bożego.
Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka
za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która
odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z
odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata
i historii, żywych i umarłych, powołanych
do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i
do stania się wraz z Nim współdziedzicami
chwały Ojca.
Rozważając orientacje duchowe sugerowane
przez różaniec, modlitwę prostą i ewangeliczną, odnajdujemy intencje, które święty Cyprian podkreślał w swoim dziele o modlitwie
„Ojcze nasz”. Napisał on:„Chrystus, nauczyciel
pokoju i jedności, nie chciał, byśmy modlili się
indywidualnie i sami. Nie mówimy bowiem,
Ojcze mój, który jesteś w niebie, ani też daj
mi chleba powszedniego. Nasza modlitwa
jest za wszystkich, tak że gdy modlimy się,
nie modlimy się za jednego człowieka, ale za
cały lud, ponieważ z całym ludem tworzymy
jedno” (De dominica oratione, 8).

wybrał E. Klimaniec
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obra modlitwa musi być zatem porządnie zakotwiczona w owej Boskiej teraźniejszości. Czy
Różaniec spełnia ten postulat? Czy nie jest on nade
wszystko rozpamiętywaniem Bożych tajemnic? Tak,
ale jest to jednak rozpamiętywanie bardzo szczególne. Oto jak wyjaśniał to Ojciec Święty Jan Paweł
II: „Kontemplować z Maryją to przede wszystkim
wspominać. Należy jednak rozumieć to słowo w biblijnym znaczeniu pamięci (zakar), która aktualizuje
dzieła dokonane przez Boga w historii zbawienia.
Biblia jest opisem zbawczych wydarzeń, które
mają swój punkt kulminacyjny w samym
Chrystusie. Wydarzenia te nie należą
tylko do «wczoraj»; są także «dniem
dzisiejszym» zbawienia” (p. 13).
Sprytnym sposobem stosowanym
w celu oderwania człowieka od
Boga jest odciąganie go od teraźniejszości. Bez końca rozpamiętujemy to, co już było (i na co
nie mamy już żadnego wpływu);
zamartwiamy się przyszłością
(która w dużej mierze jest poza
naszym zasięgiem), a umyka nam
to jedno, co mamy w całej pełni:
chwila obecna.
Różaniec ma nas przywracać owej
chwili obecnej: ludzkiemu i Boskiemu „dzisiaj”. Dzięki tej modlitwie
tajemnice Chrystusa możemy
przeżywać jako wydarzenia, które
dzieją się na naszych oczach. Z drugiej strony przestajemy się bać tego
wszystkiego, co tu i teraz niepokoi i
boli - odkrywamy przecież, że tutaj
także „jest pełno Boga”. Wtedy zaś „staje
się czymś naturalnym przynosić na to spot-

Z modlitwą różańcową zetknąłem się już jako dziecko. Prz
przed domem z różańcem w ręku. Od lat towarzyszy na
modlącego się na różańcu brata, który chodził już do liceum
drugiej klasy licealnej. Zauważyłem, że różaniec jest dobrym
lepszym życiu. Kiedy rozważałem tajemnice z życia Chrystu
mojego niewierzącego kolegę, by pojechał ze mną na rek
góry, wykorzystywałem ten czas na modlitwę. Odmawiałe
Modlitwa różańcowa kojarzy mi się też z jazdą samochodem
zawsze odmawialiśmy różaniec. Ten zwyczaj pozostał do d
szkole dobrze nam poszedł jakiś sprawdzian, by znikły u ro
zwyczaj, że w czasie adwentu zapalamy świecę i staramy si
codziennie, to chociaż raz na tydzień. Naszej rodzinie zaws
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nami teraz...

z Maryją, jest zbawienną kontemplacją
kanie ze świętym człowieczeństwem Odkupiciela tak
liczne problemy, lęki, trudy i projekty, które cechują
nasze życie. «Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię
podtr z yma» (Ps 55, 23). Medytować
z
Różańcem znaczy powierzać
nasze troski miłosiernemu
Sercu Chrystusa i Sercu Jego
Matki” (p. 25).
Wiara to nie jest przede
wszystkim czcigodny depozyt. Nie jest to również muzealny eksponat, z którym
trzeba się obchodzić ostrożnie, bo ze starości mógłby się
jeszcze rozpaść. Całe piękno i
siła wiary ukazują się dopiero wówczas, gdy zastosuje się
ją do naszej współczesności. I
dzieje się to w dobrze praktykowanej modlitwie różańcowej. Ale dzięki tej modlitwie
zachodzi również odwrotny
proces: nasza codzienność
ma okazję „podciągać się” do
Bożych tajemnic, życie podnosi się
do poziomu wiary wyznawanej ustami.
„Różaniec, jako medytacja o Chrystusie
z Maryją, jest zbawienną kontemplacją.
Zagłębianie się, tajemnica po tajemnicy,
w życie Odkupiciela sprawia bowiem, że
to, co On zdziałał, a liturgia aktualizuje,
zostaje dogłębnie przyswojone i kształtuje
egzystencję” (p. 13).
Zapamiętajmy dobrze: Różaniec może się
stać modlitwą „zbawiającą naszą codzienność”...
Módlmy się!
- ks. Wojciech Bartkowicz -

zede wszystkim dzięki babci. Do dzisiaj widzę ją siedzącą
am wszystkim swoją modlitwą. Widziałem też codziennie
m. Dla mnie modlitwa ta stała się zwyczajem po ukończeniu
m orężem w walce z szatanem, pomagał mi się odnaleźć w
usa, sam Pan Jezus stawał mi się bliższy. Kiedyś zachęciłem
kolekcje do jednej z górskich miejscowości. Idąc z nim w
em wtedy różaniec za różańcem.
m. Ilekroć jechaliśmy z rodzicami, bratem i siostrą do babci,
dziś. Modliliśmy się o zdrowie dla nas wszystkich, o to, by w
odziców problemy w pracy. W moim rodzinnym domu jest
ię odmówić dziesiątek różańca wspólnie. Jeśli nie udaje się
sze towarzyszyła modlitwa różańcowa. - Michał Nr 140/2014

Maryja prowadzi
do wiary
w Syna Bożego
Kościół zawsze uczy, że Matkę Bożą powinniśmy czcić
najbardziej. Żaden bowiem ze świętych nie został tak
wyróżniony przez samego Boga jak Maryja. Ona jest
matką Jezusa, który jest Bogiem.
Pamiętamy Jej słowa z Kany Galilejskiej: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 25). Jedyną Jej
troską jest, by Słowo Jezusa było szanowane.
To Biblia mówi o Maryi:„Bądź pozdrowiona łaski pełna,
Pan z Tobą” (Łk 1,28). Z powyższych słów wynika, że
Maryja od początku, zanim poczęła Syna – była„pełna
łaski”. Łaski Boże, jakie spłynęły na Niepokalaną, mają
swe źródło w prawie o Bożym Macierzyństwie Maryi.
Spośród wszystkich niewiast w historii, to właśnie Ją
wybrał Bóg, by przez Nią Syn Boży stał się człowiekiem
i przyjął ludzkie ciało.
Na jej prośbę Zbawiciel czyni pierwszy cud, Jej oddaje
pod krzyżem Jana, który w Ewangelii nazywa siebie
„uczniem, którego Jezus umiłował”.
Św. Bernard, wielki czciciel Matki Bożej, mówił:„Nigdy
dość Maryi”. Jej wielkość polega na tym, że żadnej z
łask Bożych nie zmarnowała i umiała całe swoje życie
podporządkować Bożemu planowi Swojego Syna.
Nawet wtedy, gdy było to bardzo trudne. Kiedy stała
pod krzyżem, łączyła swój ból z Jego bólem, dlatego
jest Współodkupicielką.
Na temat Jej wielkości powstało wiele traktatów
teologicznych, wspaniałych prac, książek i modlitw.
Matka Boża wstawia się za nami u Boga, uczy nas jak
spełniać Jego wolę, prowadzi nas drogą do wiary w
Syna Bożego. Wybrana Córka Baga Ojca, Oblubienica
Ducha Świętego i Najlepsza Matka Jezusa Chrystusa
niczego bardziej nie pragnie, jak tylko tego, by świat
oddawał Bogu w Trójcy Jedynemu najwyższą cześć
i chwałę Pragnie, aby Jej Boski Syn odbierał należną
cześć tak w sercach ludzi, jak i publicznie w porządku
społecznym i państwowym jako Król królów i Pan
panujących.
Sam Pan Jezus wisząc na krzyżu, dał nam Ją za Matkę, dlatego jako najlepsza z Matek Ona troszczy się
o panowanie swego Syn jak i o zbawienie swoich
dzieci. Ona prowadzi nas piękną drogą do wiary w
Syna Bożego
- 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:
14/09/2014 Maja Łobanowska, Tymon Pawlukowski,
Wiktoria Waszkiewicz, Fabian Janiga

Sakrament małżeństwa:
13/09/2014
Asta Zabłocka i Daniel Wróblewski

Odeszli do wieczności:
UJózef Gaus, Sejny (l. 69) zm. 05/09/2014
UBarbara Tazow, Białystok (l. 71) zm. 07/09/2014
UJózef Żukowski, Burbiszki (l. 59) zm. 07/09/2014

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):
Duda Kazimierz Nina,Sejny, Zawadzkiego
Kurdziuk Sławomir Alicja,Sejny, Zawadzkiego
Ogurkis Stanisław Grażyna,Sejny, Zawadzkiego
Meyza Ewa,Sejny, Zawadzkiego
Kozakiewicz Krzysztof Danuta,Sejny, Emilii Plater
Stachurska Krystyna Elżbieta,Sejny, Emilii Plater
Radziun Leszek Anna,Sejny, Emilii Plater
Kalwejt Jadwiga,Sejny, Emilii Plater
Szkarnulis Grzegorz Katarzyna,Sejny, Emilii Plater
Koneszko Czesław Henryka,Sejny, Emilii Plater
Kojto Bartosz Małgorzata,Sejny, Emilii Plater
Podgórscy,Sejny, Emilii Plater
Kościelak Stanisław Danuta,Łumbie
Micewicz Algiment Anna,Łumbie
Milewscy Ryszard Barbara,Łumbie
Koneszko Henryka,Łumbie
Koneszko Sławomir Wioletta,Łumbie
Sławiński Krzysztof,Łumbie
Sienkiewicz Albin Krystyna,Łumbie
Letkiewicz Czesław Daniela,Sejny, Woj. Polskiego
Milewski Henryk,Sejny, Wojska Polskiego
Nowalscy Zdzisław Bożena,Sejny, Woj. Polskiego
Sokołowscy Zbigniew Grażyna,Sejny, Woj. Polskiego
Jodzis Marek,Sejny, Wojska Polskiego



Salweccy Jerzy Barbara,Sejny, Wojska Polskiego
Korzenieccy Stanisław Zofia,Lasanka
Strękowscy Stanisław Barbara,Lasanka
Kaufman Grzegorz Zofia,Lasanka
Zackiewicz Leokadia,Lasanka
Karpowicz Grzegorz Lucyna,Iwanówka
Czokajło Stanisław Halina,Iwanówka
Chrulscy A.M.,Radziuszki
Leończyk Waldemar Irena,Radziuszki
Gryguć,Radziuszki
Staniewicz Andrzej Helena,Radziuszki
Jurkiewicz Jan Janina,Radziuszki
Jurkiewicz Czesław Saturnina,Radziuszki
Wichert Regina Tadeusz Mieczysław,Radziuszki
Wichert Waldemar Teresa,Radziuszki
Sidorowicz Andrzej Krystyna,Radziuszki
Łabanowscy Grzegorz Bożena,Radziuszki
Palanis Jarosław Elżbieta,Radziuszki
Gaudzewicz,Radziuszki
Masionis Olgierd Danuta,Rynkojeziory
Korzenieccy Czesław Danuta,Rynkojeziory
Paciukanis Witold Aldona,Rynkojeziory
Wojna Piotr Katarzyna,Rynkojeziory
Keller Józef Ewa,Rynkojeziory
Szkarnulis Czesław Anna,Rynkojeziory
Skrypko Romuald Maria,Jodeliszki
Forencewicz Paweł Katarzyna,Jodeliszki
Palanis Olgierd Natalia,Jodeliszki
Ogórkis Czesław Aldona,Konstantynówka
Korzenieccy Józef Danuta,Jodeliszki
Kosa Danuta,Jodeliszki
Żyliński Józef,Jodeliszki
Kwaterscy Stanisław Krystyna,Jenorajście
Rekuć Leszek Teresa,Jenorajście
Pietruszkiewicz Józef Zofia,Jenorajście
Iwaszko Jan Weronika,Jenorajście
Ogórkis Wit Danuta,Sejny, Łąkowa
Dochód Jerzy Halina,Sejny, Łąkowa
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Ogłoszenia duszpasterskie
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iturgia dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na sposób myślenia i postępowania. Warto, byśmy
w tym rozpoczynającym się tygodniu poświęcili trochę czasu na refleksję nad tym, jaka wygląda
zgodność pomiędzy tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Jest to szczególnie istotne, jeśli
uświadomimy sobie, że naszym postępowaniem mamy dawać świadectwo naszej wiary. A zatem:
jakie jest to moje świadectwo?
a kilka dni rozpocznie się miesiąc październik. Jest on w naszej polskiej tradycji poświęcony odmawianiu różańca świętego. Nie zapominajmy o tej prostej, ale jakże skutecznej modlitwie, która
była tak bardzo doceniania przez wielu świętych. Również nasz rodak papież Jan Paweł II nie rozstawał
się z różańcem. Zachęcamy również, by wziąć do ręki jego list apostolski na temat różańca: „Rosarium
Virginis Mariae” ogłoszony na rozpoczęcie Roku Różańca 16 października 2002 roku. Zachęcamy naszych
parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie
różańcowym, które będzie po wieczornej Mszy św. Dzieci zapraszamy na różaniec w środę i piątek o
16.00, a młodzież we czwartek na wieczorną Eucharystię i Różaniec.
więto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała w poniedziałek, 29 września. Są oni nam
dani jako potężni orędownicy na naszej drodze do Boga. Każdy z nich ma do spełnienia inne zadanie, ale wszyscy razem oddają chwałę Bogu. Jest to także dzień imienin ks. Michała Stankiewicza.
Jutrzejsza Msza św. wieczorna będzie w intencji drogiego Solenizanta. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
spomnienie świętych Aniołów Stróżów przypada w czwartek, 2 października. Ma ono nam przypominać, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, którego zadaniem jest strzeżenie nas przed
niebezpieczeństwami duszy i ciała. Ale aby było to możliwe, my musimy być uważni na jego natchnienia.
Nie zapominajmy również każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika.
pierwszym tygodniu października przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez
ręce kapłanów. Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie
dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost
doświadczajmy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszo piątkowej przed Mszą św. rano i po
południu. Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz. 16.00 z Różańcem. Wcześniej okazja do spowiedzi.
Przed południem odwiedziny chorych w domach. Będzie całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w
kaplicy Matki Bożej.
iturgia pierwszej niedzieli października przypomina nam, że mamy się troszczyć o Chrystusowy
Kościół, o jego rozwój, o wzrost wiary, nadziei i miłości w każdym z nas.
spomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przypada we wtorek, 7 października. Zostało ono ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi
odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) dokładnie 7 października 1571 roku. W roku 1883
papież Leon XIII wprowadził do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się
za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik. W
naszej Parafii przypada tego dnia drugorzędny odpust ku czci Królowej Różańca Świętego. Wieczorem
będzie uroczysta Msza św. z kazaniem i procesją różańcową wewnątrz naszej świątyni. Możliwość
uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Jest to zarazem święto patronalne róż
różańcowych. Wszystkich członków i sympatyków tego kręgu modlitewnego zapraszamy na Mszę
św. wieczorną. Róże różańcowe są to 20-osobowe grupy, których członkowie odmawiają codziennie
jedną dziesiątkę różańca i w ten sposób codziennie jest odmawiany cały różaniec przez te osoby. Raz w
miesiącu następuje zmiana odmawianej tajemnicy. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby się
w to dzieło włączyć, zachęcamy do udziału w spotkaniu, które zawsze ma miejsce w pierwszą sobotę
miesiąca o godz. 17.00.
niedzielę, 12 października, będziemy obchodzić Dzień Papieski. Przy kościele będą zbierane ofiary
na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, a
pochodzącej z ubogich rodzin. W naszej diecezji z pomocy stypendialnej korzysta ponad 100 młodych
osób z gimnazjum i szkół średnich, z naszej Parafii także kilka osób.
pierwszą sobotę miesiąca, a więc 4 października odbędzie się doroczna pielgrzymka nauczycieli
do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Początek do godz. 10.00. Zapraszamy serdecznie
nauczycieli naszych szkół – wybierzcie się razem z nami. Organizujemy się użyczając miejsca w swoim
aucie.
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Intencje mszalne 28.09.-12.10.2014
NIEDZIELA , 28 września 2014
07:00 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
07:00 +Jan Zdancewicz i rodzice
08:30 +Anna Przezwicka (7 rocz) i zm. z rodziny
10:00 +Krzysztof Pierożyński (6 rocz.)
10:00 +Jan Myszczyński (greg)
11:30 O błog. Boże dla Jacka i Grażyny i dla całej rodziny
11:30 +Ludwika Depkun (greg)
13:00 LT:
Krasnowo: +Mieczysław Łebkowski (4 mc) +Krzysztof
+Leokadia +Grażyna Strokosz
17:30 O błog. Boże i miłość dla Joanny i Adriana w 1 rocz.
ślubu
PONIEDZIAŁEK, 29 września 2014
06:30 +Leontyna +Michał Walesiuk
08:00 +Wacław Dacz +rodzice i brat
08:00 +Ludwika Depkun (greg)
08:00 +Franciszek +Anna +Stanisław Zajko
08:00 +Jan Myszczyński (greg)
17:30 +Anna Jakubowska (13 rocz.)
17:30 +Janina Bubrowska (11 mc)
17:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
WTOREK, 30 września 2014
06:30 +Zygmunt Rzeniecki
08:00 +Edward Jaszczołt (3 rocz.)
08:00 +Jadwiga Motuk (3 rocz.)
08:00 +Hieronim Skupski i rodzice
08:00 Dziękczynna za zbiory ze wsi Nowosady i o błog.
Boże w rodzinach i w gospodarstwie
17:30 +Stefan Winiewicz (6 rocz.) +Leonarda
+Eugeniusz Sawiccy
17:30 +Leokadia Jarzębowicz (greg)
17:30 +Ludwika Depkun (greg)
17:30 +Robert Głowiński (mc po śm.)
17:30 +Jan Myszczyński (greg)
ŚRODA, 1 października 2014
06:30 +Jadwiga +Władysław Milewscy
08:00 O błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Franciszka
Zajko w 80 rocz. urodzin
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Maria Dabulis
08:00 + Ludwika Depkun (greg)
17:30 +Alicja Agafonow (m-c od pogrzebu)
17:30 +Lucyna Linkiewicz (8mc)
17:30 +Marianna +Franciszek Chraboł
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
CZWARTEK, 2 października 2014
06:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błog. dla Marii Adamowicz
08:00 +Antoni Suszczewicz (5 rocz.)
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Anna Zawadzka +Stanisław +Stanisław
08:00 +Józef Kobyliński (11 rocz.)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Aleksandra +Józef +Stanisława Marcinkiewicz
17:30 +Marianna +Jan +Władysław +Teofila +Tomasz
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z rodz. Wołukanis
PIĄTEK, 3 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Antoni +Sabina +Marian Żylińscy
08:00 +Stanisław Zabłocki (1 rocz.) +Wiesław Zabłocki
16:00 +Marianna Przeborowska (1 rocz)
+Józef +Piotr Anna
17:30 +Konstanty Gałdzewicz (14 rocz.) i rodzice
17:30 +Jan Lupo (2 rocz.)
SOBOTA, 4 października 2014
06:30 +Stanisława Winikajtis (17 rocz.) +Józef (29 rocz.)
+Stefania Marcinkiewicz (30 rocz)
08:00 +Czesław Dudanowicz (9 mc)
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Franciszek Buchowski (31 rocz.)
+Michalina (10 rocz.) +Grażyna (34 rocz.)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Jerzy (21 rocz.) +Stanisława +Jerzy Wiżlańscy
17:30 +Prof. Witold Broniewicz
NIEDZIELA, 5 października 2014
07:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
07:00 +Helena (4 rocz.) +Wincenty Anuszkiewicz
08:30 +Jadwiga +Antoni Fiedorowicz
10:00 +Jadwiga Gołębiewska +Janusz +Leonard Obuchowscy +Halina Błaszczak
11:30 Intencja Nieustającego Różańca
11:30 O błog Boże i opiekę MB dla Danuty,Józefa i Kazimierza i ich rodziny
13:00 LT: +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Szczepan +Czesław +Stanisław +Stefania
PONIEDZIAŁEK, 6 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +Zofia Pietranis (3mc)
17:30 +Halina Kochanowska (m-c od pogrzebu)
17:30 O zdrowie dla Huberta
17:30 +Anna +Franciszek +Piotr Namiotko
17:30 +Waleria Sojka (2 rocz.) +Witold (31 rocz.)
WTOREK, 7 października 2014
06:30 +Aniela +Stefan +Stanisław z rodz. Żychlińskich
08:00 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Elżbieta Staniewicz (4mc)
08:00 Dziękczynna za tegoroczne plony z prośbą o błog.
w pracy na roli dla mieszkańców wsi Posejanka
08:00 +Helena Luto (m-c od pogrzebu)
17:30 +Konrad Rogucki (1 rocz.)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Paweł Koneszko +Elżbieta +Franciszek +Maria
+Bolesław
ŚRODA, 8 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
SIEWCA

08:00
08:00
17:30
17:30

+Mikołaj Nazaruk (24 rocz.)
+Anna (6 rocz.) +Piotr (10 rocz.) Poligrimas
+Zenon Łabanowski (11 rocz.)
Dziękczynno-błagalna w 20 rocz. ślubu Joanny i
Dariusza Przekopskich i dla rodziny
17:30 +Stefan Dziemido (2 mc) i rodzice
CZWARTEK, 9 października 2014
06:30 +Henryka (7 rocz.) +Stanisław Bielewicz +zm. z
rodz. Fiodorowiczów i Morozów
08:00 +Kazimiera +Wacław Misiewicz ich rodzice i rodzeństwo
08:00 +Biernackich i Czernalisów
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Janina Makarewicz (m-c od pogrzebu)
17:30 +Barbara Daniłowicz
17:30 +Anna +Stanisław Pietuszko
PIĄTEK, 10 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Romuald (8 rocz.) +Leokadia Pawełek
08:00 +Weronika Rutkowska +Weronika
+Stanisław Luto
08:00 +Józef Gaus +Barbara Tazow (m-c od pogrzebu)
17:30 +Jadwiga Kusojć (5 rocz.)
17:30 Za Ojca św. Ojczyznę i Radio Maryja
17:30 +Halina Sokołowska i zm. z rodziny

SOBOTA, 11 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Ks.Sylwester+Marianna+Kazimierz+Aleksandra
+Konstanty z rodz. Marcinkiewiczów, Dziemidów
i Domelów
08:00 +Biruta Jasiewicz i zm. z rodz. Jurczukanisów
08:00 +Janina Ogórkis (6 mc)
10:00 LT: +Józef Bartnik
17:30 + Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Lidia Dąbrowska +Wacław
z rodz. Andrejczyków
17:30 +Ireneusz Jarzębowicz (6 rocz.)
NIEDZIELA , 12 października 2014
07:00 +Grzegorz Myszczyński (8 rocz.)
07:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:30 +Mieczysław Sapiega i rodzice
10:00 +Józef +Maria +Aleksander Wengrzynowicz
+Maria +Antoni Pachuccy +Aniela Nejman
Żegary 10:00 LT: +Józef Żukowski (m-c od pogrzebu)
11:30 Dziękczynna za dar życia dziecka zmarłego, pociechę i błog. dla rodziców
11:30 +Konstanty (4 rocz.) +Joanna Rapczyńscy
13:00 LT: Antoni Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo:
17:30 +Wojciech Domoracki

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia
Akt Zawierzenia Totus Tuus – II etap Wysoki Most – Frącki
Poświęcenie się Maryi oznacza przyjęcie Jej pomocy w ofiarowaniu nas samych i całej ludzkości Temu,
który jest święty, nieskończenie święty; oznacza przyjęcie Jej pomocy -przez uciekanie się do Jej macierzyńskiego serca, które otworzyło się pod krzyżem na miłość do każdej ludzkiej istoty, do całego świata
- aby ofiarować świat, poszczególne ludzkie istoty, ludzkość jako całości wszystkie narody Temu, który
jest nieskończenie święty... (Homilia Papieża Jana Pawła II, Fatima, 13 maja 1982 r.)
Od Wysokiego Mostu płyniemy przez Studziany Las, Sarnetki, Gulbin, Tartaczysko do mostu we
Frąckach. Rozważamy Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany 25 marca 1984 r. w
Rzymie przed figurą Matki Bożej przywiezioną z Fatimy. Papież Jan Paweł II wiele wycierpiał, przeżył
jednak jak sam podkreślał - na skutek interwencji Maryi. Jej pomocy wzywał nie tylko
dla siebie, lecz również dla swej ziemskiej
ojczyzny - Polski - znajdującej się wówczas
w trudnej sytuacji politycznej, a zwłaszcza
dla Rosji - poddanej ateizacji oraz uciskowi
komunistycznego reżimu. Akt Zawierzenia
Niepokalanemu Sercu Maryi - był i pozostaje duchowym testamentem fatimskiego
orędzia, na które jako wierzący chrześcijanin
nikt nie może pozostać obojętny... Począwszy od daty tego zawierzenia następowały wielkie zmiany w Europie środkowej i
wschodniej.
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Z ŻYCIA PARAFII
DOŻYNKI DEKANALNO-POWIATOWE 14.09.2014
Dożynki w wymiarze dekanalno-powiatowym już po raz szósty przeżywaliśmy w niedzielę , święto
Podwyższenia Krzyża Świętego, 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.

Fot. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Sejny

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