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Przyjdź, Panie Jezu

C

hrześcijanin jest wezwany, by żyć w centrum napięcia pomiędzy teraźniejszością
i przyszłością. Jednocześnie żyje pod znakiem daru i pod znakiem obietnicy. Wierzy,
że tajemnica zbawienia i odkupienia ludzi
jest jeszcze w toku. Widzieliśmy, że misterium
paschalne jest jeszcze przyszłością. Kiedy celebrujemy Eucharystię, przeżywamy w niej
pamiątkę przeszłości - wydarzenia krzyża i
zmartwychwstania; doświadczamy teraźniejszości - aktualnego daru Chrystusa. który
daje nam samego siebie; i przyszłości - „aż
[On] przyjdzie” (l Kor 11,26).

Musimy więc patrzeć naprzód i do góry, a
także równocześnie w dół, na nasza ziemię.
Otrzymujemy bowiem podwójne przykazanie: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie
ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża
się wasze odkupienie” (Łk21,28 i „Mężowie
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w
niebo?” (Dz 1,11). Oczekiwanie na powrót
Pana musi pozostać nieustannie aktywne.
Czyż nie otrzymaliśmy także takiego oto Jego
przykazania: „Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja
was umiłowałem: żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają,
żeście uczniami moimi jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35).
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE (JANA PAWŁA II)
Panie żniw, ześlij twemu Kościołowi świętych księży, którzy by współpracowali z biskupami w
dziele prowadzenia do świętości wszystkich ludzi. Ześlij diakonów, którzy w komunii z biskupami
i prezbiterami będą głosić Słowo Życia. Powołaj do twojej służby w życiu zakonnym wiele hojnych
dusz, które będą umiały ofiarować siebie służbie ewangelii i uczynią ją wiarygodną przez swoje
święte życie.

Obłóczyny, czyli nałożenie sutanny kl. Piotrowi Gajewskiemu, 27.09.2014 w katedrze ełckiej

Światło na drogę
Nawet ten, kto grzeszy, kto upada i nie ma odwagi przyznać się do upadku, nosi w
sercu jakąś iskrę dobra. To ona sprawia, że mimo wszystko „chce zobaczyć Jezusa”.
Nie bądź bierny - pomóż mu. Łk 9,7-9
„Dobrze, Panie!” i „Nie chcę!” - to tylko słowa. Jeśli nie pójdą za nimi wola i serce, i
nie przekujesz ich w czyn - nie mają żadnej wartości. Rób, a nie mów - to postawa
godna ucznia Chrystusa. Mt 21,28-32
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MOC SŁOWA
Niedziela XXVIII Zwykła w Ciągu Roku
		
- 12 października 2014
Mt 22, 1-14

J

ezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów
i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne
jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem:„Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę:
woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę”. Lecz oni zlekceważyli to i
poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich,
pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe
wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto
ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta wprawdzie jest
gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc
na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich,
których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I
sala zapełniła się biesiadnikami.
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny.
Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie
mając stroju weselnego?”. Lecz on oniemiał. Wtedy
król rzekł sługom:„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów”.
Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».
Refleksja niedzielna:
zytany dziś opis ewangeliczny dotyczy czasów Jezusa i tej uczty, którą zapowiada prorok Izajasz, a
którą Bóg wyprawia swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Zaproszenie na tę ucztę oznacza zaproszenie
do uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej. Gdy
Syn Boży przyszedł na ziemię, Trójca Święta odsłoniła
w pełni swoją naturę, którą jest Miłość. Na ucztę Miłości
zostali zaproszeni przede wszystkim ci, których Pan Bóg
do tego przygotował przez swoje Objawienie. Dramat
polegał na tym, że zaproszeni uznali inne rzeczy za
ważniejsze. Posunęli się nawet do zbrodni, by pozbyć
się tych, którzy przeszkadzali im w realizacji własnych
planów. Skutki były straszliwe - około 40 lat po śmierci
i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, w czasie tzw. wojny
żydowskiej, Rzymianie zniszczyli miasta żydowskie, a
Jerozolimę wraz ze świątynią spalili, równając ją prawie
z ziemią. Ten dramat powtarza się jednak nieustan-
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nie. Mylilibyśmy się, uważając, że Żydzi byli źli, a my
jesteśmy dobrzy. Podobnie jak wtedy, tak i dziś toczy
się bowiem walka duchowa na śmierć i życie. Przecież
tamci ludzie nie chcieli źle. Ich błąd polegał na tym, że
dali się oszukać złemu duchowi. Również dzisiaj wielu
spośród naszych braci i sióstr wpada w podobną pułapkę zastawioną przez szatana. Są zaproszeni na ucztę
już poprzez chrzest święty, ale wydaje im się, że mają o
wiele ważniejsze sprawy. Co więcej, czują się rozdrażnieni, kiedy im się o tym przypomina. Dzisiejsza Ewangelia
jest nam dana po to, abyśmy kolejny raz sobie i innym
przypomnieli o naszym wezwaniu na ucztę. Jest ona
także przestrogą, ukazującą konsekwencje odmowy.
Inną sprawą, o której nam dziś przypomina Ewangelia,
jest troska o naszą „szatę godową”, jaką jest łaska Boża,
dar dziecięctwa Bożego. Mamy o nią dbać, by się jej nie
pozbawić przez wejście na drogę grzechu. Troszczmy się
zatem o trwanie w łasce, podtrzymując czułą relację z
Bogiem Ojcem, do którego w Duchu Świętym możemy
wołać: „Abba - Tatusiu”.
Niedziela XXIX Zwykła w Ciągu Roku
		
– 19 października 2014
Mt 22, 15-21
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tedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by
podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda,
aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na
osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje?
Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu
Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie
Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On
ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie
więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to,
co należy do Boga».
Refleksja niedzielna:
an Bóg wykorzystuje prozaiczne sytuacje w naszym życiu, aby objawiać nam prawdy największe. Płacenie podatków zawsze było problemem, tym
bardziej, jeśli trzeba było je płacić okupantowi. W
takiej właśnie sytuacji byli Żydzi za czasów Jezusa.
Problemem dodatkowym jeszcze było dla nich to,
że przy płaceniu musieli używać monet z podobizną
cesarza rzymskiego, który uważał się za boga, co potwierdzał napis: „Divus Caesar”. Musieli więc brać do
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rąk coś, co było wizerunkiem obcego boga, a to nie
godziło się wierzącemu Żydowi. Nic więc dziwnego,
że opór był wielki. Z drugiej strony rzymski okupant
stosował drakońskie środki przymusu, aby płacenie
podatku na Żydach wymóc.
Takie okoliczności dały faryzeuszom okazję, aby postawić Jezusa w sytuacji wydawałoby się bez wyjścia.
Zadają Mu pytanie, na które - zdaje się - nie ma dobrej
odpowiedzi: „ Czy wolno płacić podatek Cezarowi?”.
Z dwóch możliwych odpowiedzi, każda jest zła. Jeśli
powie „tak”, to oskarżą Go przed ludźmi, którzy płacić
nie chcą. Wyjdzie na poplecznika okupanta. Jeśli powie „nie”, oskarżą Go przed Rzymianami, a ci zrobią z

Nim porządek. Tak czy owak, będą Go mieli z głowy.
Można by rzec: doskonała pułapka. Jezus daje im
jednak zaskakującą odpowiedź. Każe pokazać sobie
monetę podatkową i pyta o przedstawiony na niej
wizerunek, tak znienawidzony przez Żydów. Kiedy
pada odpowiedź, że to wizerunek Cezara, odpowiada:
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a
Bogu to, co należy do Boga”. A co należy do Boga?
Ci, którzy posiadają w sobie Jego wizerunek. Wszyscy zaś jesteśmy stworzeni na obraz Boga i mamy
w sobie Jego duchowy wizerunek. Tak więc samych
siebie oddawać mamy Bogu, bo w istocie do Niego
należymy.

Ks. Grzegorz Kunko, wikariusz parafii sejneńskiej

MĘSKIE PLUTONY RÓŻAŃCOWE
czyli coś dla prawdziwych mężczyzn

O

głaszamy religijną mobilizację młodzieży męskiej gimnazjum i szkół średnich oraz mężczyzn bez względu na wiek i historię życia. W Parafii
Sejny będą tworzone Męskie Plutony Różańcowe.
Jest to propozycja dla tych, których do zwykłych
kółek różańcowych zaciągnąć się nie da.

Różańcowa Armia liczy już 30 plutonów rozlokowanych w kilkunastu miastach Polski. Każdy
pluton tworzy 21 mężczyzn, żonatych i samotnych,
poszukujących swojej drogi życiowej, wykonujących różne zawody.
Jesteśmy żołnierzami Maryi – mówią o sobie człon-

KALENDARZ LITURGICZNY
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
PONIEDZIAŁEK, 13 października 2014, Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
Słowo Boże: Ga 4,22--5,1; Łk 11,29-32
WTOREK, 14 października 2014, Wsp. Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
Słowo Boże: Ga 5,1-6; Łk 11,37-41
Dzień Edukacji Narodowej - modlitwa za nauczycieli
ŚRODA, 15 października 2014, Wsp. św. Teresy z Avila,
dziewicy i doktora Kościoła (dK)
Słowo Boże: Ga 5,18-25; Łk 11,42-46
CZWARTEK, 16 października 2014, Wsp. Św. Jadwigi
Śląskiej
Słowo Boże: Ef 1,1-10; Łk 11,47-54
Rocznica wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (ur. 1920; pontyfikat 1978-2005)
PIĄTEK, 17 października 2014 , Wsp. św. Ignacego
Antiocheńskiego, bpa i męcz.
Słowo Boże: Ef 1,11-14; Łk 12,1-7
SOBOTA, 18 października 2014, Święto św. Łukasza
Słowo Boże: 2Tm 4,9-17; Łk 10,1-9



Dzień Służby Zdrowia - modlitwa za lekarzy, pielęgniarki, salowe i prac. administracji
NIEDZIELA XXIX ZWYKŁA, 19 października 2014
Słowo Boże: Iz 45,1.4-6; 1Tes 1,1-5; Mt 22,15-21
Niedziela Misyjna. Taca na Papieskie Dzieła Misyjne
PONIEDZIAŁEK, 20 października 2014, Wsp. św. Jana
Kantego, prezb.
Słowo Boże: Ef 2,1-10; Łk 6,27-38
WTOREK, 21 października 2014, Wsp. bł. Jakuba
Strzemię, bpa
Słowo Boże: Ef 2,12-22; Łk 12,35-38
ŚRODA, 22 października 2014, Wsp. św. Jana Pawła II
Słowo Boże: Ef 3,2-12; Łk 12,39-48
CZWARTEK, 23 października 2014, Wsp. św. Józefa
Bilczewskiego, bpa
Słowo Boże: Ef 3,14-21; Łk 12,49-53
PIĄTEK, 24 października 2014, Wsp. św. Antoniego
Marii Clareta, bpa
Słowo Boże: Ef 4,1-6; Łk 12,54-59
SOBOTA, 25 października 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 4,7-16; Łk 13,1-9
NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 26 października 2014
Słowo Boże: 1Krl 8,22-23.27-30; 1Kor 3,9-17; J 4,19-24
Rocznica poświęcenia kościoła własnego.
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kowie Męskich Plutonów Różańcowych. Ich broń
to modlitwa, braterstwo i wojskowa dyscyplina.
Grupa różańcowa trafia do męskich serc i wychowuje do dojrzałego przeżywania męskości.
Kwatera Główna zainstalowała się w Toruniu, przy
parafii ojców jezuitów, gdzie powstał pierwszy pluton w Polsce. Sztab złożony z 9 osób obraduje raz
na dwa miesiące i podejmuje decyzje dotyczące
organizacji pracy. Każdy pluton utrzymuje kontakt
z Kwaterą Główną za pośrednictwem stojącego na
czele dowódcy.
Taki męski sposób działania jest jak lep. To nie
jest zwykłe „kółko”. Po trzech latach od powstania
Męskich Plutonów Różańcowych, przyłączyło się
do nich już ponad 500 członków i wciąż napływają
nowi. Naszą bronią jest modlitwa – podkreśla Michał Przewoźny, dowódca Męskich Plutonów Różańcowych. Każdy żołnierz z plutonu zobowiązuje
się do odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca. W Męskich Plutonach Różańcowych daje się
zauważyć szczególne znaczenie męskiej przyjaźni
i braterstwa. Nieprzypadkowo każdy pluton liczy
21 osób, czyli o jedną osobę więcej w stosunku
do liczby tajemnic różańcowych (20). Słabnących
w walce nie zostawia się wrogowi. Żołnierz dwudziesty pierwszy jest na zabezpieczeniu. Modli
się codziennie jedną „ogólną” dziesiątką różańca,
gdyby ktoś inny nie mógł odmówić swojej. Co
miesiąc odbywają się spotkania, podczas których
dowódca plutonu wyznacza zmianę tajemnic różańcowych i wskazuje braterskie dwójki z plutonu,
które modlą się za siebie nawzajem.
O co właściwie walczą żołnierze różańcowej armii? Modlą się w intencji Ojczyzny, za wszystkich
mężczyzn na świecie, by wraz z Bogiem żyli pełnią
serca. Walczą również w intencji kobiet, rodzin,
nienarodzonych dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, za więźniów, kapłanów, osoby
niewierzące oraz za Papieża i cały Kościół. Każdy
dzień ma swoją intencję. Żołnierze różańcowej
armii modlą się także za osoby i sprawy polecane
im przez innych.
Plutony różańcowe to także walka ze swoją słabością, kształtowanie męskiego charakteru i ducha
męstwa, czyli wytrwałości w przeciwnościach.
Modlitwa różańcowa wzmacniana jest postem.
Każdy żołnierz plutonu zobowiązany jest pościć
przez jeden dzień w miesiącu, oprócz dni postów
nakazanych np. piątek, Środa Popielcowa. Formą postu dodatkowego może być rezygnacja z
pokarmów mięsnych, słodyczy albo z oglądania
telewizji, filmów w Internecie, gry na komputerze.
Żołnierz sam wybiera formę postu i dzień miesiąca
na takie wyrzeczenia.
Nr 141/2014

Męskie Plutony Różańcowe to prawdziwa wspólnota kładąca nacisk na pracę nad sobą w sferze
duchowej, psychicznej i fizycznej. Dużą satysfakcję
daje widoczny rozwój swojej osobowości. Walcząc
z własnymi słabościami wzmacniamy ducha i ciało,
by być lepszym mężczyzną, by rodziny były zadowolone ze swoich dziadków, ojców i braci.
W formacji Męskich Plutonów Różańcowych występują długie marsze do wcześniej wyznaczonego celu np. kościół w okolicy. Marsze mają na celu
zachowanie dobrej kondycji ciała i ducha żołnierzy.
Podczas wędrówki jest miejsce na modlitwę. Marsz
jest sprawdzianem indywidualnych możliwości i
nauką współpracy w grupie.
Męskie Plutony Różańcowe są też formą integracji
bez alkoholu i narkotyków. Mężczyźni potrzebują
rozmów i spotkań w swoim gronie. Na pewno
łatwiej jest się modlić mężczyznom będąc w takiej grupie, łatwiej wytrwać w postanowieniach.
Spotkania żołnierzy plutonu organizowane są
przynajmniej raz w miesiącu.
Podsumowaniem działania mężczyzn w Męskich
Plutonach Różańcowych są słowa Listu św. Pawła
Apostoła do Efezjan (Ef 6, 10-18):„W końcu bądźcie
mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną
zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki
przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,
przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła
na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali
się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
Stańcie więc do walki przepasawszy biodra wasze
prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia
dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu
bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie
zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie
też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo
Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania”.
Podajemy adres strony internetowej Męskich Plutonów Różańcowych: www.lewjudy.info

uBoga droga

Na podstawie artykułu Ireny Świerdzewskiej pt. Męska
sprawa, w: Tygodnik Idziemy, nr 40 (472).



MODLITWA DO MA
KRÓLOWEJ RÓŻ

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

W

Święta Teresa z Avili,
doktor Kościoła
Teresa od Jezusa jest jak strumień, który prowadzi do źródła, jak blask, który prowadzi do
światła. A jej światłem jest Chrystus, Boski
Mistrz wszelkiej mądrości, Księga żywa, z której nauczyła się prawdy: jest tym światłem z
nieba, Duchem Mądrości, którego wzywała,
aby mówił w jej imieniu i prowadził jej pióro.
Teresa od Jezusa, pierwsza kobieta, która
została Doktorem Kościoła Powszechnego,
uczyniła z samej siebie żywe słowo wobec
Boga. Nawoływała do przyjaźni z Chrystusem,
wyznaczyła nowe drogi wierności i służby
świętej Matce Kościołowi.
Wiem, że trafiła do serc biskupów i kapłanów,
aby odnowić w nich pragnienie mądrości i
świętości, by byli„światłością Kościoła”. Zachęcała zakonników i zakonnice do wypełniania
rad ewangelicznych jak najdoskonalej, aby
stać się sługami miłości. Rozświetliła doświadczenie świeckich chrześcijan swoją nauką o
modlitwie i miłosierdziu, uniwersalnej drodze
do świętości; wszak modlitwa, tak jak życie
chrześcijanina, „nie polega na rozmyślaniu
wiele, lecz miłowaniu wiele i wszystkie dusze
zdolne są kochać”.
Jej głos odbił się poza granicami Kościoła
katolickiego, wzbudzając życzliwość na polu
ekumenicznym i przyczyniając się do budowy
mostów dialogu ze skarbami duchowości innych kultur religijnych. Cieszy mnie zwłaszcza
świadomość, że słowo świętej Teresy zostało z
entuzjazmem przyjęte przez młodych.
Spośród wszystkich świętych kobiet w historii
Kościoła Teresa od Jezusa jest bez wątpienia
tą, która odpowiedziała Chrystusowi, kierując się najgorętszym porywem serca. Jezus
Chrystus, Zbawiciel człowieka, był wzorem
świętej Teresy.
wybrał E. Klimaniec



imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.
O czcigodna Królowo zwycięstw,
O Królowo Nieba i ziemi, na dźwięk Twojego imienia
Niebo się raduje, a piekło drży.
O Wspaniała Królowo Różańca Świętego, my, Twoje
oddane dzieci, zapewniamy Cię o naszej miłości
ku Tobie, a pełni ufności
prosimy wysłuchaj nas
strapionych.
Od tronu Boskiego miłosierdzia zwróć ku nam
swoje litościwe oczy, spójrz
na nasze rodziny, na nasz
naród i cały świat.
Ulituj się nad nami, doświadczonymi tak wieloma
próbami i trudnościami.
O Matko, ubłagaj dla nas u
Swego Syna miłosierdzie,
Twoje zaś litościwe serce
niech nawróci serca grzeszników, którzy są Twoimi
dziećmi, za których Jezus
Chrystus przelał Swoją
krew.
Okaż wszystkim, że jesteś
Królową pokoju przebaczenia.
Zdrowaś Maryjo...
Jako Twoje dzieci, my sami
ranimy Twoje Serce.
Umacnia nas jednak świadectwo umierającego Odkupiciela, który powiedział do Ciebie, że jesteś naszą
Matką, Matką grzeszników.

Akt zawierzenia
Niepokalanemu
Sercu Maryi,
Królowej Polski

Niepokalana Matko Jezusa i Ma
Biorąc za wzór Świętego Jana P
Twojemu Niepokalanemu Serc
mój umysł, serce, wolę, ciało, zm
moją przeszłość od chwili pocz
wraz ze śmiercią cielesną — ka
Twojemu Niepokalanemu Serc
Tobie oddaję wszystkie moje p
Ty, najlepsza Matko, chroń mnie
Upraszaj nam łaski potrzebne d
Prowadź po drogach życia i pos
Syna Jezusa Chrystusa — jedyn
od którego pochodzi wszelkie d
SIEWCA

ADONNY Z POMPEI,
ŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Dlatego, jako nasza Matka, Ty jesteś naszą Orędowniczką, naszą nadzieją.
O dobra Matko, ulituj się nad nami, nad naszymi
duszami, rodzinami, krewnymi, przyjaciółmi, nad
naszymi zmarłymi, a nade wszystko ulituj się nad
tymi, którzy nie rozumieją miłości kochającego Serca
twojego Syna.
Dziś błagamy o miłosierdzie dla wszystkich narodów i całego świata.
Pozwól nam powrócić do
Twojego serca.
Ulituj się nad wszystkimi, o
Matko litości!
Zdrowaś Maryjo...
O Maryjo! Zechciej łaskawie wysłuchać nasze błaganie.
Ty, która jesteś Pośredniczką łask dla całego świata,
przez Twoje pośrednictwo
łaski możesz nam pomóc.
Twoje matczyne serce nie
pozwoli nam zgubić się.
Jezus Chrystus i modlitwa Różańca świętego,
który trzymasz, w której
rozważamy tajemnicę
zbawienia, każe nam ufać
Tobie we wszystkim. I my
całkowicie zawierzamy
się Tobie, oddając się najczulszej z matek; ufając, że
otrzymamy łaski najbardziej nam potrzebne.
Zdrowaś Maryjo...

atko moja — Maryjo, Królowo Polski!
Pawła II, mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a).
cu zawierzam całego (ą) siebie, wszystko czym jestem;
mysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości,
zęcia, teraźniejszość i przyszłość
ażdy mój krok, czyn, słowo i myśl.
cu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam.
prace, modlitwy i cierpienia.
e i moich bliskich od Złego.
do przemiany i uzdrowienia.
sługuj się nami do budowania Królestwa Twojego
nego Zbawiciela świata,
dobro, prawda i życie. Amen.
Nr 141/2014

W SZKOLE MARYI

R

óżaniec - zauważał papież Jan Paweł II w Rosarium Virginis Mariae -„choć ma charakter maryjny,
jest modlitwą o sercu chrystologicznym”. Ta prosta
modlitwa pozwala medytować nad głębią przesłania
Ewangelii i kontemplować Chrystusa, a wszystko to
dzieje się niejako w „szkole Maryi”. „Odmawiać Różaniec bowiem, to nic innego, jak kontemplować z
Maryją oblicze Chrystusa”- dodawał Ojciec Święty Jan
Paweł II. Temu służą tajemnice Ewangelii, które w czasie odmawiania Różańca są (powinny być) rozważane;
dlatego przed każdym„dziesiątkiem”, aby„dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię -zaleca autor
listu apostolskiego poświęconego Różańcowi - dobrze
jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst
biblijny”, który można również okrasić komentarzem
i po przeczytaniu którego warto pozostawić chwilę
milczenia, tak ważnego w kontemplacji.
W powtarzaniu ustalonej słownej formuły można
oczywiście słyszeć wielomówstwo, ale można też
dosłyszeć „chrześcijańską mantrę”, która „wprowadza
serce w stan spokoju, a słowa, przede wszystkim zaś
postać Maryi i Chrystusa, koją i wyzwalają duszę, kierują jej spojrzenie w stronę Boga”(Jozef Ratzinger). To
sprzyja kontemplacji, bez której, przestrzegał papież
Paweł VI,„Różaniec upodabnia się do ciała bez duszy”.
Podobnie jak, czytając Ewangelię Janową, poznajemy
Pana poprzez serce umiłowanego ucznia, który w odkrywaniu Bożych tajemnic czerpał przecież z obecności przy nim Maryi danej mu w„Testamencie z krzyża”,
tak odmawiając Różaniec, uczymy się patrzeć na Chrystusa sercem Jego (i naszej również) Matki. Jan Paweł II
nie wahał się uznawać różańcowej modlitwy za swego
rodzaju „sekret”, który pozwala otworzyć wierzącego
na głębszą znajomość Chrystusa; wszak zarówno Jej
powołanie, jak i pojmowanie Syna - są wyjątkowe, a
zatem bez Jej przewodnictwa możemy ciągle poruszać się jedynie po powierzchni Tajemnicy.
W Różańcu błogosławimy Maryję, modlitwa Zdrowaś
Maryjo wyraża nasz i Boży zachwyt Maryją oraz owocem Jej łona - ponieważ imię„Jezus”stanowi centrum
modlitwy. Kochamy więc Matkę i Syna, a właściwie całą
Trójcę, czyli Boga - Reżysera zbawczych misteriów - co
wyraża się na zakończenie każdego„dziesiątka”, kiedy
wypowiada się Chwała Ojcu... W sumie czynimy na
ziemi to, co stanie się naszym udziałem w niebie; lepiej
się przygotować do niekończącego się mantrowania,
pozwalając już tutaj sobie i innym na uczucia płynące z
serca, tym bardziej że i sam Chrystus na zawsze kocha
nas nie tylko Boskim, ale i ludzkim sercem.
Sławomir Zatwardnicki – „Klepanie” Różańca
Rycerz Niepokalanej nr 10 (701)/2014)



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:
28/09/2014 Izabela Fejfer, Anita Leończyk, Izabela
Chrulska, Zuzanna Szeszko

Sakrament małżeństwa:
27/09/2014
Monika Sekura i Piotr Jarzębowicz
Dorota Kryścio i Waldemar Janulewicz

Odeszli do wieczności:
UAlicja Tujakowska, Sejny (l. 83) zm. 23/09/2014
UJan Dabulis, Sejny (l. 73) zm. 27/09/2014
UJerzy Jankowski, Sejny (l. 74) zm. 27/09/2014
ULeokadia Rydzewska, Stabieńszczyzna (l. 88) zm. 29/09/2014
UBernarda Ropel, Sejny (l. 89) zm. 29/09/2014
UBiruta Bartnik, Skarkiszki (l. 76) zm. 04/10/2014

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):
Pietruszkiewicz Romuald Dorota,Żegary
Raglis Biruta,Żegary
Janczulewicz Anna,Żegary
Kaufman Henryka,Sejny, Rittlera
Czajkowska Halina,Sejny, Rittlera
Gryguć Jan Anna,Sejny, Rittlera
Gilis Jan Romualda,Sejny, Rittlera
Czeropscy Jan Dorota,Sejny, Rittlera
Marcinkiewicz Jan Aldona,Sejny, Łączna
Ruszczewscy Grzegorz Elżbieta,Sejny, 11 Listopada
Ruszczewska Marianna,Sejny, 11 Listopada
Myszczyńscy Euzebiusz Stanisława,Sejny, 11 Listopada
Doroszko Zbyszek Elżbieta,Sejny, 11 Listopada
Sikorscy Andrzej Janina,Sejny, 11 Listopada
Okulanis Ireneusz Zofia,Sejny, 11 Listopada
Kisiel Romuald Krystyna,Zaleskie
Jurkun Marcin Paulina,Sejny, Wojska Polskiego
Gryszkiewicz Ryszard Bogusława,Sejny, Młynarska
Jurgielanis Krzysztof Elżbieta,Sejny, Młynarska
Tomkiewicz Janusz Halina,Sejny, Młynarska
Ogórkis Zyta,Sejny, Młynarska



Luto Helena,Sejny, Młynarska
Poszwa Henryk Ewa,Sejny, Młynarska
Jurkiewicz Eugeniusz Henryka,Sejny, Grodzka
Nubert Danuta,Sejny, Grodzka
Twardowska Marianna,Sejny, Grodzka
Sznejkowscy Marek Katarzyna,Sejny, Grodzka
Twardowska Czesława Bożena,Sejny, Grodzka
Klucznik Jan Anna,Nowosady
Sikorscy Wojciech Dorota,Nowosady
Pieczulis Dariusz Aldona,Nowosady
Wydro Bernard Anna Paweł,Nowosady
Woźnialis Józef Zofia,Nowosady
Sikorski Jerzy,Nowosady
Kubrak Stanisław Eugenia,Kielczany
Czakis Stanisław Łucja,Kielczany
Rybczyńscy Józef Helena,Kielczany
Kubrak Henryk Leokadia,Kielczany
Wydro Jan Danuta,Kielczany
Fejfer Roman Marzena,Kielczany
Madejscy Dariusz Ilona,Kielczany
Kamińscy Jan Teresa,Kielczany
Matwiejczyk Andrzej Lucyna,Sejny, Piłsudskiego
Namiotko Adam Alicja,Sejny, Piłsudskiego
Gober Maria,Sejny, Piłsudskiego
Brzezińscy Jan Stanisława,Sejny, Piłsudskiego
Sidorowicz Józef Weronika,Sejny, Piłsudskiego
Koperek Zdzisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Turowicz Mirosław Bożena,Sejny, Świerczewskiego
Jaroszewicz Danuta,Sejny, Świerczewskiego
Dochód Andrzej Dorota,Sejny, Świerczewskiego
Miszkiel Stanisław Maria,Sejny, Świerczewskiego
Milewska Maria,Sejny, Świerczewskiego
Jurkiewicz Stanisław Helena,Sejny, Świerczewskiego
Buchowscy Witold Daniela,Sejny, Świerczewskiego
Kuczyńscy Jan Maria,Klejwy

SIEWCA

Ogłoszenia duszpasterskie

D

ziś po raz XIV obchodzimy Dzień Papieski. Dni Papieskie są obchodzone w Polsce od 2001 roku jako
wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada zawsze w niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły
na następcę św. Piotra. Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przy
kościele i w innych miejscach odbywa się zbiórka funduszy na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży
z niezamożnych i ubogich rodzin. Każdy kto chciałby to dzieło wesprzeć, może złożyć swoją ofiarę do
puszek przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy serdecznie do włączenia się w to wspaniałe dzieło, którego
celem jest praktyczne wprowadzanie w życie nauczania naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.
aździernik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Nie zaniedbujmy tego nabożeństwa,
przez które możemy wyprosić wiele łask zarówno dla nas, jak i dla naszych bliskich. Matka Boża w
swoich objawieniach wielokrotnie ponawiała wezwanie do odmawiania tej modlitwy w celu uproszenia Bożego Miłosierdzia dla świata. Nabożeństwo różańcowe w niedzielę o godz. 17.00, a codziennie
po wieczornej Mszy św. Dzieci zapraszamy na Różaniec w środę i piątek o godz. 16.00, a młodzież we
czwartek po wieczornej Mszy św.
zień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów obchodzić będziemy we wtorek, 14 października. Wspierajmy ich wszystkich życzliwością i płynącą z serca gorącą
modlitwą. Tego dnia Msza Święta o godz. 17.30 w intencji nauczycieli, wychowawców, pedagogów i
wszystkich pracowników oświaty z naszej Parafii. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę. Również
Różaniec odmówimy w ich intencji, mamy nadzieję, że poprowadzą go sami nauczyciele.
w nadchodzącą sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego
Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia: lekarzy,
pielęgniarki, salowe, pracowników administracji. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy
troszczą się o nasze zdrowie i życie. Modlić się będziemy o błogosławieństwo w pracach rozbudowy
naszego szpitala, aby prace przebiegały bezpiecznie, sprawnie i doprowadziły do jak najlepszych
warunków leczenia w naszym sejneńskim szpitalu.
iedziela, 19 października to Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Przeżywamy go
co roku, począwszy właśnie od trzeciej niedzieli miesiąca października. Będzie z nami misjonarz
Ojciec Franciszkanin, aby opowiedzieć nam o swojej pracy i przybliżyć nam realia panujące w wielu
krajach misyjnych. Taca będzie przeznaczona na misje.
atolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej Parafii organizuje sympozjum i wystawę „Dominikanie
w Sejnach”. W tym roku przypada 210 rocznica opuszczenia, a właściwie wygnania przez zaborców
dominikanów z Sejn, nastąpiła kasata zakonu. Młodzież pragnie pokazać działalność dominikanów na
ziemi sejneńskiej, ogromną spuściznę ich pracy. Wydarzenie to będzie miało miejsce 18 października,
w sobotę: o godz. 10.00 w Auli im. św. Jana Pawła II w Pałacu Biskupim będzie sympozjum naukowe,
po którym nastąpi otwarcie w naszej Bazylice wystawy fotograficznej o dominikanach w Sejnach.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
erdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na dobiegające końca prace remontowe w naszej Bazylice.
Zostały wykonane prace polegające na izolacji fundamentów i drenażu od strony południowej i
frontowej naszej Bazyliki, na nowo zostały ułożone schody wejściowe, wyremontowane (renowacja)
drzwi wejściowe główne i boczne, wyremontowane zostało okno w kaplicy Najśw. Serca Pana Jezusa.
W ten sposób wszystkie okna w bazylice są wyremontowane i wstawione dodatkowe okna zewnętrzne
z profilii aluminiowych z podwójną szybą hermetyczną. Prace te wykonała Firma PAFO-BUD z Białegostoku, a prace budowlane przy Bazylice wykonała miejscowa Firma Pana Gobczyńskiego. Bóg zapłać
im za te prace. Wszystkim, którzy pomagają w tych pracach składając swój ofiarny grosz na tacę, bądź
w kopertach do tego przeznaczonych wyrażam serdeczne podziękowanie. Spłacamy także zaciągnięte
wcześniej długi na prace wykonane w domu parafialnym: spłacamy co miesiąc ratę do Funduszu Ochrony Środowiska na instalację co i docieplenie budynku w ysokości 6500 zł. i spłacamy dług zaciągnięty
od osoby prywatnej w wyskości 120 tys. Wszystkie zatem przychody Parafii po opłaceniu bieżących
zobowiązań idą na spłatę długów. A zatem każda, nawet najmniejsza ofiara od naszych Parafian pomaga
w regulowaniu powyższych należności.
głoszenie niekoniecznie parafialne: Badania USG Doppler przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy oraz echo serca odbędą się w Przychodni „FALMED” przy ul. 1 Maja dnia 21
października br. (wtorek) od godz. 8.00. Cena jednego badania 55 zł. Bliższe informacje można uzyskać
w Przychodni.
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Intencje mszalne 12 - 26.10.2014
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+AleksanderWengrzynowicz+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: Za parafian
17:30 +Wojciech Domoracki
PONIEDZIAŁEK, 13 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Stanisław Czeszkiewicz (8mc)
08:00 +Henryk Hołdyński (5 rocz.)
08:00 +Czesława +Franciszek Bielak
17:30 +Jadwiga +Antoni Cieślukowscy
17:30 +Anna (19 rocz.) i zm. z rodz. Mazur
17:30 +Genowefa Dobul +Ryszard +Jadwiga +Mieczysław
WTOREK, 14 października 2014
06:30 +z rodz. Butkiewiczów i Mazalewskich
08:00 +Konrad Motuk (10mc)
08:00 +Teresa +Józef +Andrzej Alboszta
08:00 +Jadwiga +Aleksander (rocz.)
i z rodz. Andruszkiewiczów
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Anna +Adam Radzewicz
ŚRODA, 15 października 2014
06:30 +Jadwiga Kulesza
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Władysława Rekuć (4mc)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Heleny Auruszkiewicz
17:30 +Franciszek Miszkiel
17:30 +Jadwiga i z rodz. Turowiczów i Andrulewiczów
CZWARTEK, 16 października 2014
06:30 +Anna Tomkiel (12 rocz.) +Aleksander +Stanisław
08:00 +Anna +Aleksander +Stanisław i ich rodzice
08:00 +Wincenty +Mateusz Miszkiel
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Jerzy Gerwel +Wacław +Kazimiera Misiewicz
17:30 O błog.Bożeiopiekę MBdlaAgnieszkiiRadosława
Gryziewiczów w 10 rocz. ślubu
17:30 +Teresa Sidor
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
PIĄTEK, 17 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Zenon Koneszko (10mc)
08:00 +Henryka +Franciszek Staniewicz
08:00 +Bronisław (2mc) i z rodz. Kobylińskich
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Grzegorza

10

Urbańskiego w 18 rocz. urodzin
17:30 +Marian (18 rocz.) +Anna Masianis
17:30 +Józef Lutecki (1 rocz.)
SOBOTA, 18 października 2014
06:30 +Jan Namiotko (4mc) i z rodz. Namiotków, Miszkielów i Ludorfów
08:00 +Julia +Józef +Weronika +Michalina Gaus
08:00 +Witold +Helena +Antoni +Jerzy Skrypko
08:00 +Czesław Sadłoń (22 rocz.)
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Moniki Fejfer w 80 rocz.
urodz. i dla rodziny
17:30 +Borys Kasjanow (4 rocz.)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
NIEDZIELA, 19 października 2014
07:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
07:00 +Kazimierz Kujawski (1 rocz.)
08:30 +Adolf Jarzębowicz i rodzice
10:00 +Robert Czeszkiewicz (6 rocz.)
Żegary 10:00 LT: Za parafian
11:30 +Anna +Jan (11 rocz.) Krusznis
11:30 +Stanisław +Stanisława Łabanowscy +Błażej
+Wiktoria Kazimierczak i zm. z tych rodzin
13:00 LT: +Antoni Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: +Józef +Ewa +Jan +Jerzy +Jerzy Czarnieccy
17:30 +Wojciech Perwejnis (12 rocz.)
PONIEDZIAŁEK, 20 października 2014
06:30 +Marianna +Antoni Korenkiewicz
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Stanisław Piotrowski (18 rocz.)
08:00 +Anna +Józef Jakubowscy i rodzice
17:30 O błog. Boże i zdrowie dla Aleksandry Palanis
w 1 rocz. urodzini dla jej rodziców
17:30 +Jan Brzeziński (7mc)
17:30 +Edward Olejniczak (2 rocz.)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
WTOREK, 21 października 2014
06:30 +Antoni +Janina Pachuccy
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Józef Obuchowski (30 rocz.) i zm. z rodziny
08:00 +Grażyna +Stanisław Dąbrowscy
17:30 O błog. Boże dla Teresy i Jerzego Żegarskich
17:30 +Janusz Jagłowski (1 rocz.)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
ŚRODA, 22 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Stefania +Józef Święciccy i rodzice
08:00 +Bronisław Jasiewicz (10 rocz.)
08:00 +Eugeniusz Sikorski (3 rocz.)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Stefan (25 rocz.) +Zofia Winiewicz
17:30 +Stanisław +Marianna +Stanisław Moroz
CZWARTEK, 23 października 2014
06:30 +Henryk +Tadeusz +Władysława +Zygmunt
z rodz. Sadkowskich
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
SIEWCA

08:00 +Leokadia Wojnowska (7mc)
08:00 +Jan Brzeziński (6mc)
17:30 +Józef Moroz (6 rocz.)
17:30 +Teresa Sidor (2mc)
17:30 +Alicja Tujakowska (m-c od pogrzebu)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
PIĄTEK, 24 października 2014
06:30 +Marian +Henryk +Stanisława +Franciszek
08:00 +Jadwiga +Antoni +Józef +Jan +Stanisław
z rodz. Morozów
08:00 +Danuta Sankowska (10mc)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Irena +Kazimierz i z rodz. Wojtyrów i Sikorskich
17:30 +Stanisław +Maria +Ludwik Połuboczek
SOBOTA, 25 października 2014
06:30 +Anna Malinowska
08:00 +Wacława Wołągiewicz (6mc)
08:00 Za żywych o błog. Boże i za zmarłych członków
Koła Roż. Św. Franciszka od p. Ziniewicz

08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
10:00 O błog. Boże dla społeczności Szkoły Gimnazjum im.
Św. Jana Pawła II z okazji ślubowania klas pierwszych

17:30 +Malwina Myszczyńska (11mc) +Eugeniusz
17:30 +Romuald Fejfer i zm. z rodziny
17:30 +Rozalia Koneszko (4 rocz.) +Jan +Jan
NIEDZIELA, 26 października 2014
07:00 +Agnieszka Tubiszewska (11 rocz.) i zm. z rodziny
07:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:30 +Robert i z rodz. Milewskich, Rakucewiczów,
Groblewskich, Sikorskich i Sienkiewiczów
10:00 +Franciszek +Zofia Rasiul
11:30 Dziękczynna za plony i o błog. Boże dla parafian
z Posejn
11:30 +Helena +Antoni +Janina +Jan Leszczyńscy
Żegary: LT Za parafian
13:00 LT: +Antoni Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: +Aniela +Piotr +Stanisław Łebkowscy
17:30 +Irena Staniewicz (1 rocz.)

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia
Akt Zawierzenia w Roku Jubileuszowym – III etap: Frącki – Jałowy Róg
Matko misyjnego Kościoła idącego drogami ziemi... Matko ludzi, dziękujemy Ci za nieustanną opiekę,
Która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp...
Matko nadziei, bądź nam towarzyszką drogi... Ludzi wszystkich kultur i ras, wszystkich stanów i każdego
wieku... (Jan Paweł II)
Kolejny malowniczy etap spływu Czarną Hańczą wiedzie z Frącek, przez Okółek i Łozki, zaprowadzi
nas do Jałowego Rogu, w pobliżu Mikaszówki.
Przemierzając te przepiękne okolice, pochylamy się nad tajemnicą kolejnego zawierzenia papieskiego - tym razem nad papieskim Aktem Zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie Kościoła i ludzkości
w Roku Jubileuszowym 2000 (z
8 października 2000 r.). W roku
Milennium Chrześcijaństwa Jan
Paweł II wskazał, że droga człowieka do Boga i zbawienia jest drogą
Maryi – Jej miłości, serca, ufności
i troski. Rok 2000 stał się okazją
do wielu refleksji, w tym także
do przypomnienia, że Maryja od
początków - od Zwiastowania do
Kalwarii, od Betlejem do Golgoty
i wreszcie do radosnej niedzieli
Zmartwychwstania, do Wieczernika, w którym podczas Zesłania
Ducha Świętego narodził się Kościół - zawsze była najlepszą Matką.
Warto Jej zawierzyć także obecnie
nasze troski, powierzyć młodzież i dorosłych, zwłaszcza w trudnych momentach życia, powtarzając
za Janem Pawłem II: Ufam Ci, Matko Kościoła... Przewężenia Czarnej Hańczy przypominają o „wąskiej
bramie”, którą wchodzą nieliczni.
Nr 141/2014
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Fot. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Sejny

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej Parafii zorganizowała „Grę Miejską”. W
zabawie wzięło udział 60 uczestników, a wśród nich rodziny, grupy znajomych i osoby indywidualne w różnym wieku. Zawodnicy otrzymali od organizatorów formularze z pytaniami dotyczącymi
historycznych obiektów miasta i mapy ułatwiające zdobywanie wyznaczonych punktów miejskich.
Uczestnicy gry spotykali zakonnika - dominikanina w klasztorze podominikańskim, rabina przy
synagodze i pastora w małym kościele na ul. Zawadzkiego. W role duchownych wcielili się aktorzy z KSM Parafii . Gra rozpoczęła się o godz. 14:00 na Placu Dominikańskim a zakończyła się w
punkcie wyjścia o godz. 17:00 wręczeniem nagród za udział w intelektualnej rywalizacji i słodkim
poczęstunkiem przy muzyce.

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