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Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga
i że Duch Boży mieszka w was?

Rocznica poświęcenia świątyni

Modlitwa stworzeń
nierozumnych
„Będę Ci śpiewał wobec aniołów” - woła Psalmista (Ps 138,1). Próbujemy go naśladować
podczas każdej Mszy świętej. Zawsze bowiem
na początku Modlitwy Eucharystycznej, w
tzw. prefacji, kapłan mówi lub śpiewa, że tę
ofiarę składamy „razem z aniołami i archaniołami, i z wszystkimi chórami niebios”.
W hymnie uwielbienia Stwórcy, jaki znajduje się w trzecim rozdziale Księgi Daniela,
do modlitwy wzywane jest całe stworzenie,
łącznie ze słońcem, księżycem i gwiazdami,
łącznie z tymi żywiołami, które bywają ludziom nieprzychylne:
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Ogniu i żarze... Chłodzie! upale...
Mrozy i zima... Lody i śniegi...
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
„Niebo i ziemia Go wyznają - zachwycał się tą
modlitwą stworzeń święty Augustyn - Piękno
rzeczy jest jakby ich głosem ku czci Boga.
Woła do Boga niebo: Ty mnie stworzyłeś, nie
pochodzę samo z siebie! Woła ziemia: Ty mnie
ustanowiłeś, nie ja sama siebie! Spójrz na niebo, jakie piękne; spójrz na ziemię, jaka piękna.
Jeśli je wziąć razem, są bardzo piękne. On je

stworzył, On nimi rządzi, Jego rozkazów one
słuchają; On przerzuca czasy, On ustanawia
chwile, osobiście ustanawia. Zatem to wszystko Go chwali: to, co stoi i to, co się porusza, to,
co z niskości ziemi i to, co z wysokości nieba,
to, co starodawne i to, co nowe.
Mentalność starohebrajska rozpoznawała
modlitwę nawet w codziennym poszukiwaniu żeru przez zwierzęta. „Oczy wszystkich
zwracają się ku Tobie – modli się Psalmista - a
Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty
otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko,
co żyje” (Ps 145,15). Bóg „daje pokarm bydłu,
pisklętom kruka to, o co wołają” (Ps 147,9).
Jeszcze pokoleniu naszych rodziców i dziadków bliskie było takie odczuwanie. Dopiero w
ostatnich czasach prawie jakby zapomnieliśmy o tym, że ciała niebieskie i cała przyroda, wszystkie rośliny i zwierzęta są naszymi
współstworzeniami. Trudno sobie wyobrazić,
żeby dziś mogła powstać kolęda, w której
śpiewa się o tym, że cała przyroda odczuwa
radość z narodzin Zbawiciela (por. „ptaszki
w górę podlatują, / Jezusowi przyśpiewują,/
słowik zaczyna dyszkantem,/ szczygieł mu
dobiera altem”). Dzisiaj chyba żaden już autor
nie napisze pieśni, w której - tak jak w „Chwalcie łąki umajone” - wzywałby wszystko, co
w przyrodzie najpiękniejsze, ażeby z nami
chwaliło Maryję. I mało prawdopodobne,
żeby współczesna poezja, religijna, próbowała rozwijać ten motyw, że w obliczu męki
Zbawiciela „słońce, gwiazdy omdlewają, żałobą się pokrywają”.
Z książki Wierzę... wybrał Eugeniusz

Światło na drogę
W sercu, duszy i umyśle dokonuje się to, co najważniejsze. One w całości angażują się
w procesie kochania - jedynym akcie, któremu warto poświęcić się bez reszty.
Mt 22,34-40
Jeśli nie rozumiesz Boga, to módl się o światłe oczy dla twego serca, ale nie tamuj
łaski, którą Pan chce wylać na innych. Nie bądź dla nich przeszkodą w życiu w
bliskości z Jezusem. Łk 13,10-17
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Niedziela XXX Zwykła w Ciągu Roku
		
- 26 października 2014
Rocznica Poświęcenia Świątyni
J 10,22-30
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bchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość
Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus
przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś
Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» Rzekł do nich
Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny,
których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o
Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich
owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą
one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt
nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec
jedno jesteśmy».
Refleksja niedzielna:
raz z przyjściem Jezusa Chrystusa na ziemię
gruntownie zmienia się rola świątyni w życiu
wierzącego. W Starym Testamencie świątynia była
miejscem szczególnej obecności Boga, gdzie należało
Mu oddawać cześć. Pan Jezus też to miejsce szanuje,
ale jednocześnie wprowadza bardzo ważną zmianę.
W rozmowie z Samarytanką (J 4,19-24), na jej pytanie,
czy Bogu należy oddawać cześć na górze Garizim, czy
w świątyni jerozolimskiej, mówi: „.Wierz Mi, niewiasto,
że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w
Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca (...). Nadchodzi (...)
godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele
będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich
to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba
więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i
prawdzie”.
Prawdziwa cześć, którą Jezus oddaje Ojcu, to Jego relacja miłości w Trójcy Przenajświętszej. Przez Ducha
Świętego Pan czyni nas swoimi współdziedzicami i
wprowadza nas w wewnętrzne życie Boga. Być czcicielem Ojca w Duchu i prawdzie oznacza być nim wraz z
Duchem Świętym i Jezusem samym, który jest Prawdą,
a więc uczestniczyć yj zych Trójcy Przenajświętszej. To
istota kultu chrześcijanina - kultu o charakterze duchowym, którego przestrzenią jest serce każdego z nas. Nie
znaczy to, że miejsca i obrzędy przestają być wiżne.
Przeciwnie! Nie jesteśmy istotami tylko duchowymi.
Jako cielesno-duchowi koniecznie potrzebujemy, również ze względu na ciało, miejsc i obrzędów. Zmienia
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się jednak ich rola - nie one są istotą. Są narzędziem,
środkiem, skutecznym znakiem lego, co dokonuje się
w duchu. Dziękujemy dziś za nie Bogu, wspominając
tych, którzy je fundowali, budowali i niekiedy przezcałe
wieki zachowywali, chronili i upiększali.
Niedziela XXXI Zwykła w Ciągu Roku
		
– 2 listopada 2014
Dzień Zaduszny
		
J 6,37-40
ezus powiedział do swoich uczniów: «Wszystko,
co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który
do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ
z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę,
ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego,
który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał,
niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu
ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby
każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie
wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

J

Refleksja niedzielna:
ak trudno uwierzyć, że pogrzebani i rozkładający
się w grobach, żyją, chociaż odeszli od nas. A jednak
wiara w nieśmiertelność przewija się przez wszystkie
religie świata, niezależnie od tego, czy miejsce życia
pośmiertnego nazwiemy krainą zachodnią jak Egipcjanie, czy Hadesem lub łonem Abrahama. Od prawieków człowiek nie umie pogodzić się ze śmiercią.
Czyżby tylko tęsknota i bunt, czy raczej echa obietnic
Bożych danych w raju? Job sprawiedliwy, wśród udręk
fizycznych i moralnych, uciekał się do tej wiary. Nie mógł
wiedzieć jeszcze ten znękany człowiek, że jest Chleb
Żywy, który z nieba zstąpił, i że ktokolwiek go spożywa,
będzie miał żywot wieczny. Ale my wiemy, a jednak widzisz, Boże, że nad grobem bliskich załamuje się nasza
wiara. Stawiamy nad nim płaczące anioły, zamiast
figury zmartwychwstałego Chrystusa. Nawet krzyż jest
symbolem męki i śmierci, a nie tej wielkiej wiary, która
była dana całej ludzkości. Chryste zmartwychwstały,
Chlebie Żywy, nie zważaj na naszą małą wiarę, ale
zmiłuj się nad tymi, którzy Cię przyjęli przed śmiercią.
Zmiłuj się nad tymi, którzy nie mogli Cię przyjąć. Zmiłuj
się ,nad czekającymi na Ciebie, jak Job sprawiedliwy,
jak Abraham. Zmiłuj się nawet nad tymi, którzy utracili
wiarę w Chleb Żywy i powiedzieli: „On nie zmartwychwstał”. Zmiłuj się nad ludzkością, która ciągle szuka
nieśmiertelności i którą kosi śmierć. A w końcu nad tymi
małej wiary stawiającymi na grobach swoich bliskich
krzyże, a nie figury Zmartwychwstałego. Wszystkim im
okaż swą potęgę i miłość, która daje zbawienie.

J
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ędąc na zakupach w Kartuzach, wszedłem do
kościoła św. Kazimierza i tam na klęcznikach
z tyłu leżały obrazki z modlitwą do Matki Bożej
Pompejańskiej z opisem i historią Nowenny Pompejańskiej. Zabrałem tę ulotkę do domu i przez jakiś
czas o niej nie pamiętałem. Jednak nie dawało mi to
spokoju i z ciekawości poszukałem w Internecie informacji o tejże nowennie. Po tych poszukiwaniach
od razu rozpocząłem tę długą „przygodę” z Maryją
i Różańcem na Nowennie Pompejańskiej. Intencja
moja była bardzo ważna, ponieważ w domu się nie
przelewało, a moja żona od 20 lat paliła nałogowo
papierosy, więc rozpocząłem moją pierwszą w życiu
nowennę w intencji o uwolnienie z tego nałogu
mojej żony. Modliłem się w tajemnicy przed żoną.
Już po kilku zaledwie dniach części błagalnej tej
nowenny zauważyłem, że coś dzieje się ze mną,
zacząłem dostrzegać miłość do modlitwy. Kiedyś
nie potrafiłem zmówić codziennie jednej dziesiątki Różańca, a teraz mało mi jest odmawiać trzy
części dziennie. Tęsknię za Różańcem, czuję, że
Matka Boża jest przy mnie i uważnie mnie słucha.
Zmieniałem się, zacząłem dostrzegać swoje błędy,
otworzyły mi się oczy na ludzi i - co najważniejsze jakaś siła daje mi teraz spokój serca. Nie martwię się
zbytnio o wszystko, nie stresuję się, jak dotychczas,

i wiele innych pozytywnych rzeczy się dzieje.
Już w 20. dniu części dziękczynnej nowenny ktoś
zadzwonił do mnie z pewnej firmy, do której jakieś
półtora roku wcześniej składałem CV, ale nawet
na myśl by mi nie przyszło, że mogliby mnie przyjąć, gdyż nie posiadałem wszystkich niezbędnych
uprawnień. Zaproszono mnie na rozmowę. Z niedowierzaniem poszedłem, myśląc, że może potrzebują
kogoś do sprzątania. Gdy dowiedziałem się, na
jakim stanowisku mam pracować i że wyślą mnie na
3-miesięczne płatne szkolenie, myślałem, że oszaleję ze szczęścia. Gdy podpisałem umowę, biegłem
jak oszalały do domu, by opowiedzieć wszystko
żonie. Cały czas zastanawiałem się, jak to się dzieje,
że ja modlę się w intencji żony, a sam otrzymuję
niewytłumaczalne łaski, o które nie proszę.
W domu żony nie było. Pomyślałem, że poszła na
zakupy. Wykorzystując to, szukałem tego obrazka,
który znalazłem w kościele z Nowenną Pompejańską. Niestety, nigdzie nie mogłem go znaleźć.
Pomyślałem, że na pewno żona prała ubranie i się
zniszczył. Gdy żona wróciła do domu, zawołała:„Kochanie, nie chcę już palić, bo jak odpaliłam dziś rano
papierosa, to tak jakoś mi się niedobrze zrobiło i prawie zwymiotowałam, drugi odpaliłam i myślałam,
że mnie udusi, kolejne to samo. Nie wiedziałam, co
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NIEDZIELA XXX ZWYKŁA, 26 października 2014
Słowo Boże: 1Krl 8,22-23.27-30; 1Kor 3,9-17; J 10,22-30
Rocznica poświęcenia kościoła własnego.
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CZWARTEK, 30 października 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Ef 6,10-20; Łk 13,31-35
PIĄTEK, 31 października 2014 , Dzień powszedni
Słowo Boże: Flp 1,1-11; Łk 14,1-6
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Słowo Boże: Flp 2,12-18; Łk 14,25-33
CZWARTEK, 6 listopada 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Flp 3,3-8; Łk 15,1-10
Pierwszy czwartek miesiąca - modlitwa za kapłanów i
o nowe powołania kapłańskie i zakonne
PIĄTEK, 7 listopada 2014, Dzień powszedni
Słowo Boże: Flp 3,17-4,1; Łk 16,1-8
Pierwszy piątek miesiąca - modlitwa wynagradzająca
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Pierwsze soboty w rodzinie
Listopad - Sakrament Bierzmowania

S

tajemy przed Bogiem razem z Maryją, która rok
temu nawiedziła naszą Parafię w świętym Wizerunku Jasnogórskim. Dziękujemy Bogu za dobre
natchnienia i wewnętrzną potrzebę zawierzenia
swojej rodziny przez Maryję, naszą najlepszą Matkę. W drugim miesiącu Nowenny pierwszych sobót miesiąca przeżywanych w rodzinie w oparciu
o modlitewnik, który otrzymaliście podczas kolędy
rozważamy Sakrament Bierzmowania. Proponujemy, aby w listopadzie pierwszą sobotę, która
akurat wypada w Uroczystość Wszystkich Świętych
przenieść to rozważanie na następną sobotę, czyli
8 listopada, ponieważ być może trudniej będzie
rodzinie zebrać się razem w sobotni wieczór, 1
listopada. Ten początek miesiąca ma wyjątkowy
charakter zatrzymania się modlitewnego nad grobami bliskich, refleksji nad życiem i umieraniem,
ale niech to zawsze będzie zamyślenie człowieka
wierzącego w zmartwychwstanie Pan Jezusa, w
którym życie każdego ma sens i umieranie ma
sens, bo On nam pokazał drogę przez śmierć do
życia. Idziemy na groby bliskich, aby powierzyć ich
Bogu, zdać się na Jego Miłosierdzie. To myślenie
wynika z faktu dojrzałej wiary umocnionej poprzez
łaskę otrzymaną w Bierzmowaniu. Czy każdy z
nas rozumie, co otrzymał w tym sakramencie? I
właściwie po co ten sakrament przyjął? Łaska tego
sakramentu nie działa w nas w sposób magiczny,
czy automatyczny. Przyjąłem Bierzmowanie więc
jestem dojrzałym chrześcijaninem! Nic podobnego. W każdym sakramencie liczy się otwarcie
na Boży dar. Bóg daje, ale czy zechcesz przyjąć
Jego dar. Czy zaprosisz Go do swojego życia, do
wszystkich swoich spraw. Zazwyczaj młody człowiek, nastoletni przyjmuje ten sakrament. A w tym
wieku człowiek dojrzewa i fizycznie, psychicznie i
duchowo. Ma wiele rozterek, młodzieńczych zmartwień, poznaje świat, siebie, budzą się uczucia - nie
jest to łatwy okres. Dlatego Kościół przychodzi z
pomocą przekazując Boży dar - łaskę Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty? Oczywiście to Osoba
Najświętszej Trójcy. To Bóg, który ożywia, daje
mądrość, oświeca mroki życia, wprowadza pokój
serca. Warto się w Nim zanurzyć. Jego wzywać,
Nr 142/2014

wołać: Przyjdź Duchu Święty, napełnij mnie sobą,
Gościu najmilszy. Św. Jan Paweł II do końca życia
odmawiał modlitwę do Ducha Świętego, której
nauczył go ojciec, kiedy Karol miał zaledwie kilka
lat. Nauczył się tej modlitwy na pamięć i nigdy jej
nie zapomniał. Stąd zawsze podziwialiśmy Jana
Pawła II, jak to możliwe, że po utracie rodziców i
brata, zostając sam, bez najbliższej rodziny, potrafił żyć i to w tak trudnych czasach, nie zszedł na
manowce, miał cel i wiedział do czego dąży. Był
po prostu kimś, pracował nad sobą, wymagał od
siebie i wierzył mocno w moc Ducha Świętego,
którego codziennie zapraszał do swoich spraw.
To listopadowe rozważanie, modlitwa w rodzinie
niech będzie wdzięcznością wobec Boga, każdego z członków rodziny i wspólnie razem za dar
Bierzmowania, czyli otrzymania wielkiego daru
Ducha Świętego. Jeśli w tym roku ktoś z rodziny
przygotowuje się do Bierzmowania, pomódlcie
się za tego chłopca czy dziewczynę. Niech rodzice
podsuną jakąś modlitwę do Ducha Świętego, której łatwo nauczyć się na pamięć i niech ten młody
człowiek codziennie ją odmawia. W przygotowaniu do Bierzmowania wiele rzeczy jest ważnych:
pobożność, a więc niedziela świętowana, ale to nic
nowego - tak być powinno, spowiedź częsta, jakaś
podstawowa wiedza religijna, ale najważniejsze
jest dojrzałe myślenie o Bogu, o sobie, o swoim
życiu, nawiązanie osobistej relacji z Duchem Świętym i zdanie się na Niego. On nikogo nie zawiedzie,
choćbym i ja zawiódł i może odszedł, ale On po
prostu jest, bo kocha. Warto o tym pamiętać.

uBoga droga



W drodze do

Z rozważań
św. Jana
Pawła II

Jest słowo, które do końca życia pozostaje
znaczenie, oznacza bowiem nie tylko fizycz
ną historię i groby. Ślady pamię

Dzień Zaduszny
Drodzy Bracia i Siostry! To miejsce, na którym
się zebraliśmy, skłania nas do zastanowienia
się i nad własnym przyszłym losem: w tej
chwili, gdy każda myśl jest o tych bliskich,
którzy nas poprzedzili w znaku wiary i śpią
snem pokoju.
„Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze
się nie ujawniło, czym będziemy” (2 Kor 3, 2).
Jest więc różnica, odstęp między tym, czym
jesteśmy my sami a czym są ci, którzy przeszli
na drugi świat. Między tymi dwoma biegunami znajduje się nasze oczekiwanie i nasza
nadzieja, która sięga daleko poza śmierć, gdyż
uważamy ją tylko za przejście ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem i ku temu, aby być
„podobnymi do Niego, bo ujrzymy Go takim,
jakim jest” (2 Kor 3, 2).
Dziś także jesteśmy zaproszeni do przeżycia
szczególnej wspólnoty z naszymi zmarłymi...
W ten sposób, przez wiarę i modlitwę, odnawiamy nasze więzi rodzinne z nimi, którzy
nas strzegą, prowadzą i wspomagają. Oni, w
oczekiwaniu na zmartwychwstanie, już oglądają Pana „takim jakim jest” i dlatego zachęcają nas, abyśmy postępowali w drodze, w
pielgrzymce raczej, którą musimy zakończyć
na tej ziemi. Rzeczywiście „nie mamy tutaj
trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma
przyjść” (Hbr 13, 14). To ważne, byśmy nie
ustali, a szczególnie, byśmy nie stracili z oczu
celu ostatecznego. Wspomaga nas w tym
myśl zwrócona ku naszym zmarłym, są oni
bowiem tam, gdzie i my będziemy. Więcej,
istnieje teren wspólny dla nas i dla nich, który nam ich przybliża, a którym jest to samo
wszczepienie w misterium trynitarne Ojca,
Syna i Ducha Świętego na fundamencie tego
samego chrztu: tu podajemy sobie dłoń, gdyż
w tym kręgu nie istnieje śmierć, lecz jeden
wielki nurt niegasnącego życia.
wybrał E. Klimaniec
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ędzą samochody w listopadowy poranek na
krańce Polski, aby zawieźć jadących ludzi,
którzy chcą choć na chwilę zatrzymać się nad grobami swoich najbliższych,
dotknąć śladu domu, którego fizycznie może już
nie ma; zapalić znicz, zadumać się... Mało czasu,
więc trzeba wracać i biec
naprzód! Dalej w życie, w
codzienność, w przyszłość!
Nie można tak... Bo zagubi się słowo „dom”. A człowiek bezdomny to ruina
człowieka.
Niestety, widać czasem
stojące przy grobach
swoich ojców i matek
człowiecze ruiny. Stoją
przy ukwieconych pomnikach, hałaśliwie rozmawiają, palą papierosy
- jakby nie rozumieli, po
co tu przyszli. Zmarnowany czas... Została tradycja,
ale zabrakło wiary. A bez
niej nawet najpiękniejszy
kawałek granitu pozostaje martwym kamieniem.
A garść prochu pod nim
bezużyteczną, martwą
materią...
Uroczystość Wszystkich
Świętych - a po niej wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - to „Święto
Domu”. Nie tylko z tego powodu, że wtedy spotykają się bliscy sobie ludzie, ale też dlatego, że
w te dni wpisane jest inne, niezmiernie ważne
przesłanie o ludzkim losie. Prawdziwy dom to
nie to, co da się zbudować z odrobiny czasu,
która została nam dana, ale to wieczność - niebo. Całe ziemskie budowanie ma sens wtedy,
jeżeli ta prawda jest nieustannie na pierwszym
miejscu. Dzień pierwszego listopada ma o tym
przypomnieć.
Jest to też dzień dumy. Każdy naród czci swoich
bohaterów, ich imionami znaczy ulice i miasta,
stawia za wzór. To normalne. Dlaczego więc KośSIEWCA
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e drogie. To słowo „dom”. Złożone jest jego
zne miejsce, ale ludzi, wspomnienia, wspólęci po tych, których już nie ma.
ciół nie miałby się chlubić swoimi najlepszymi
dziećmi? Dlaczego nie miałby wyrazić im podzięki, zachęcać inne dzieci, wędrujące ziemskimi
ścieżkami do tego, aby
szły ich drogą? Ale zachęta to jeszcze nie wszystko. Państwa i organizacje,
które oficjalnie wyrzuciły
Boga ze swoich konstytucji, też mają bohaterów
i pomniki. Jest coś, co
bezwzględnie wyróżnia
Kościół spośród nich. To
prawda o „świętych obcowaniu”. Podkreśla bowiem, że jesteśmy jedną,
wielką rodziną, że śmierć
nie przerywa więzi, ale je
umacnia. Ci, którzy odeszli, nie rozpłynęli się w
nicości, ale trwają nadal.
Ci, którzy przetrwali czas
próby, pomagają tym,
którzy jeszcze są w drodze. Dlatego też odrzucenie czy zlekceważenie
tej tajemnicy ludzkiego
istnienia jest czymś nienaturalnym i okrutnym;
jest wielkim zubożeniem
wielkiej tajemnicy życia.
Kiedy już będziesz na
cmentarzu, nie lekceważ
wymowy tego miejsca.
Pomyśl: co powiedziałaby ci twoja matka, ojciec,
gdyby dziś mogli powstać z grobu? Ci, którzy
uczyli cię znaku krzyża i tego, że najważniejsze
w życiu jest być uczciwym, dobrym człowiekiem,
i że nie wolno sprzedać sumienia? Co powiedziałbyś im, mając przed oczami swoje życie? Pomyśl,
co im możesz dać dziś, kiedy pieniądz i ludzkie
wielkości nie mają już dla nich znaczenia?...
Pomyśl... Od odpowiedzi na te pytania zależy i
twój los. I twoja wieczność.
		
		
Ks. Paweł Siedlanowski
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się ze mną dzieje. Nigdy czegoś takiego nie miałam.
Nie mogę nawet myśleć o zapaleniu papierosa. A
przecież modliłam się w innej intencji” - wymknęło
jej się. Spytałem z zaciekawieniem: „Modliłaś się
w kościele?”. A ona na to: „Nie chciałam nic tobie
mówić, ale znalazłam w twojej kurtce obrazek z
Nowenną Pompejańską, a widząc, że ciężko jest
tobie w pracy,
postanowiłam modlić się nią w intencji pracy dla
ciebie”. Jakież było nasze zdziwienie, bo powiedziałem jej, że też modlę się nowenną o wyjście jej
z nałogu palenia.
Ja modliłem się za żonę w tajemnicy, ona za mnie,
lecz najcudowniejsze są te cuda, które otrzymaliśmy
od Matki Bożej Pompejańskiej. Może to brzmi niewiarygodnie, ale to prawda. Teraz z żoną modlimy
się już wspólnie kolejną nowenną w intencji nawrócenia się pewnej nam bliskiej osoby w rodzinie.
Z serca dziękujemy osobie, która zostawiła tam te
obrazki, pewnie jak my wdzięczna Maryi za otrzymane łaski.

Anioł Stróż św. Grzegorza Wielkiego
Jak to jest, że błądzimy, mając obok najlepszych
przewodników,
tak się boimy przy najpotężniejszych obrońcach,
tak tracimy rozum w bliskości tak mądrych doradców,
tak popadamy w rozpacz wobec nieustannych
zwiastunów Dobrej Nowiny...
ażdy z nas ma swego Anioła Stróża, który modli się
za nas, ofiarowuje Bogu nasze modlitwy i dobre
uczynki, odwraca nas od złego i kieruje ku dobremu,
ochrania nas w niebezpieczeństwach duszy i ciała,
a w szczególności jest przy nas w godzinę śmierci.
Pewnego razu papież Grzegorz Wielki polecił swemu
kapelanowiprzyprowadzićdwunastuubogich,abydać
im obiad. Kiedy zasiedli do stołu, zauważył, że przyszło
trzynastu. Zapytał więc kapelana, co to znaczy, ale ten
stwierdził, że przyprowadził tylko dwunastu ubogich.
Święty papież odwołał na bok trzynastego biesiadnika i
zapytał, jak mu na imię. Na to ubogi odrzekł: - Dlaczego
chcesz wiedzieć, jak mi na imię? Imię moje jest niezwykłe. Jestem owym nieszczęśliwym kupcem, któremu
dałeś kiedyś dwanaście dukatów i srebrną misę twojej
matki. Za to dobrodziejstwo Bóg posadził cię na Stolicy
Piotrowej. - Skąd wiesz o tym? - zapytał św. Grzegorz.
- Ponieważ jestem aniołem, którego Bóg wtedy zesłał,
aby cię wystawić na próbę. Nie bój się, Grzegorzu. Bóg
zlecił mi być przy tobie i strzec cię aż do twojej śmierci.
A za moim pośrednictwem daje ci to, o co Go prosisz.
Tekst z ”Różańca” nr 10 (652)
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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:
12/10/2014 Kamila Abramczuk, Milena Żółtko,
Olga Jasionowska
19/10/2014 Wiktoria Kuźmicz

Sakrament małżeństwa:
11/10/2014
Aleksandra Kruchelska i Mariusz Puchacz

Odeszli do wieczności:
UStanisława Kaczanowska, Sejny (l. 74) zm. 10/10/2014
UCzesława Skupska, Sejny (l. 85) zm. 11/10/2014
UWojciech Abramczuk, Sejny (l. 58) zm. 13/10/2014
UEugenia Zawadzka, Nikielkowo (l. 83) zm. 12/10/2014
UMarianna Żukowska, Burbiszki (l. 90) zm. 14/10/2014
UBronisława Zabłocka, Klejwy (l. 84) zm. 15/10/2014
UKonstancja Żukowska, Sejny (l. 85) zm. 16/10/2014
UJan Marcinkiewicz, Burbiszki (l. 65) zm. 18/10/2014
UStanisław Hołubowicz, Babańce (l. 89) zm. 20/10/2014

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):
Burdyn Stanisław Barbara,Sejny, Świerczewskiego
Makowscy Jerzy Lucyna,Sejny, Świerczewskiego
Sokołowscy Andrzej Beata,Sejny, Wojska Polskiego
Klimasara Andrzej Danuta,Sejny, Wojska Polskiego
Giniewicz Jadwiga,Sejny, Wojska Polskiego
Koronkiewicz Regina,Sejny, Wojska Polskiego
Szpakowscy Andrzej Jadwiga,Sejny, Woj. Polskiego
Rekuć Kazimierz Aldona,Sejny, Wojska Polskiego
Krzywak Julian Maria,Sejny, Wojska Polskiego
Ogórkis Józef Alina,Sejny, Wojska Polskiego
Topolski Tomasz Anna,Sejny, Woj. Polskiego
Kozłowska Wanda,Sejny, Parkowa
Tympalscy Józef Halina,Sejny, Parkowa
Teodorowscy Stanisław Jadwiga,Sejny, Parkowa
Chaber Helena,Sejny, Parkowa
Sapiega Anna,Sejny, Parkowa
Wilkiel Zofia,Sejny, Parkowa
Dzimitko Jadwiga,Sejny, Parkowa



Sekura Robert Aneta,Sejny, Parkowa
Zdancewicz Cecylia,Sejny, Mickiewicza
Liszewscy Radosław Dorota,Sejny, Mickiewicza
Wichert Stanisław Halina,Sejny, Mickiewicza
Draugialis Krzysztof Ewa,Sejny, Mickiewicza
Czokajło Wiesław Irena,Sejny, Leśna
Kijewscy Fabian Teresa,Sejny, Leśna
Januszko Weronika,Sejny, Projektowana III
Staniewicz Maria,Sejny, Zawadzkiego
Korzecka Helena,Sejny, Zawadzkiego
Pawłowscy Grzegorz Teresa,Sejny, Zawadzkiego
Okulanis Krystyna,Sejny, Zawadzkiego
Sadkowscy Józef Danuta,Sejny, Zawadzkiego
Stachurska Zofia,Sejny, Zawadzkiego
Turowicz Zdzisław Celina,Sejny, Zawadzkiego
Groblewscy Stanisław Maria,Sejny, Zawadzkiego
Krakowscy Piotr Eugenia,Sejny, Zawadzkiego
Koneszko Robert Katarzyna,Babańce
Dąbrowscy Stefan Leokadia,Babańce
Dąbrowscy Andrzej Leokadia,Babańce
Gryguć Andrzej Bożena,Babańce
Myszczyńscy Jarosław Renata,Babańce
Matulewicz Franciszek Jadwiga,Babańce
Butkiewicz Henryk Halina,Sejny, Emilii Plater
Koronkiewicz Roman Zofia,Sejny, Emilii Plater
Borowscy Jan Halina,Sejny, Zawadzkiego
Czakis Łukasz Agnieszka,Sejny, Zawadzkiego
Sidor Daniela,Klejwy
Turynowicz Małgorzata,Sejny, Konarskiego
Gilewska Kazimiera,Sejny, Konarskiego
Szkurdziuk Aniela,Sejny, Konarskiego
Jagłowska Irena,Sejny, Zawadzkiego
Dobul Stanisław Elżbieta,Sejny, Zawadzkiego
Wiśniewscy Grzegorz Beata,Sejny, Zawadzkiego
Sapiega Daniel,Sejny, Zawadzkiego
Linkiewicz Tomasz Marta,Sejny, Wojska Polskiego
Palanis Witold Anna,Radziucie
Wałukanis Piotr Anna,Radziucie
Sienkiewicz Waldemar,Radziucie
Marcinkiewicz/ Durtan,Radziucie
Januszko Adam Janina,Radziucie
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Ogłoszenia duszpasterskie
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statnia niedziela października obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego, parafialnego
kościoła, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą
Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Bogiem i braćmi. Ale z tym dzisiejszym
dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce
szczególnej obecności Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również
od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec
przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójjedynego
Boga. Dzisiejsze ofiary będą przeznaczone na przeprowadzone prace remontowe.
roczystość Wszystkich Świętych będziemy obchodzić w sobotę, 1 listopada. Msze św. w Bazylice jak
w niedzielę, ale jak co roku, będzie sprawowana Eucharystia na starym cmentarzu po procesji, która
rozpocznie się w Bazylice o godz. 11.00 - będzie krótka modlitwa, po której wyruszymy w procesji na
stary cmentarz. Po Mszy św. możliwość poświęcenia nagrobków. Nie będzie Mszy św. w Krasnowie.
spomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny przeżywać będziemy w tym
roku w niedzielę, 2 listopada. Msze Święte jak w każdą niedzielę, ale - podobnie jak wczoraj - o
godz. 11.00 zgromadźmy się w Bazylice na modlitwę, po której pójdziemy w procesji modlitewnej na
nowy cmentarz, aby uczestniczyć we Mszy św. za naszych zmarłych.
rzez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza, pełny udział w Eucharystii, odmówienie modlitwy w
intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Codziennie od 3 listopada przed wieczorną Mszą św.
będzie modlitwa wypominkowa za zmarłych, których imiona wypisaliśmy na wypominkowych kartkach. Przychodźmy nieco wcześniej, aby wspólnie się modlić. Kartki wspominkowe możemy składać
do koszyka stojącego na ołtarzu św. Teresy. Wypominki roczne przyjmujemy w zakrystii i kancelarii,
która jest czynna we wtorek, piątek i sobotę w godz. od 9.00 do 10.30 i od 15.30 do 17.00. Kancelaria
mieści się w odnowionym domu parafialnym.
tych dniach porządkujemy groby na cmentarzu. Gromadzimy przy okazji bardzo dużo śmieci,
szybko zapełniają się pojemniki przy cmentarzach. Mam nadzieję, że wiemy, iż Parafia, a więc
wszyscy ponosimy z tego tytułu ogromne koszty, rocznie jest to około 20 tys. złotych. W tej chwili
mamy zaległości z tego wynikające ponad 8 tys. złotych. Serdeczna prośba – ograniczajmy ilość śmieci,
niektóre trzeba segregować, jak szkło czy plastik. Nie kupujmy sztucznych wieńców, one naprawdę
wcale nie mówią o naszej pamięci o zmarłych, a jedynie zanieczyszczają środowisko. Lepiej skromny,
ale żywy kwiat, on i zapalony znicz poparty modlitwą wyrażają pamięć o zmarłych. Ofiary składane na
tacę w sobotę, 1 listopada i niedzielę, 2 listopada będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza.
pierwszym tygodniu listopada przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Porządek nabożeństw jest znany, w pierwszy piątek adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy Matki Bożej, okazja
do spowiedzi po południu od 15.00, Msza św. dla dzieci i młodzieży o 16.00. Odwiedziny chorych w
domach przed południem.
oroczne spotkanie Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej, czyli grona kapłanów - kanoników z całej diecezji
pod przewodnictwem Biskupa Romualda Kamińskiego odbędzie się w naszej Bazylice 4 listopada,
we wtorek o 12.00. Będzie sprawowana Eucharystia za zmarłych biskupów i kapłanów. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
ażda niedziela uobecnia najważniejszą prawdę wiary – zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nawet
wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku
pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy
„wspólnotę świętych” – to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie.
Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Boga przed Jego tronem jako Kościół Świętych. Pamiętajmy,
że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy.
W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
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Ks. Grzegorzowi
wyrazy serdecznego współczucia i bliskości w modlitwie
z powodu śmierci Taty śp. Stanisława Kunko
składają Parafianie
Nr 142/2014



Intencje mszalne 26.10.- 09.11.2014
NIEDZIELA, 26 października 2014
07:00 +Agnieszka Tubiszewska (11 rocz.) i zm. z rodz.
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.)
PONIEDZIAŁEK, 27 października 2014
06:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Wiktoria +Stanisław Marcinkiewicz
08:00 +Gedymin i z rodz. Boraczewskich
i Radzewiczów
17:30 Dziękczynna i o błog. Boże dla Heleny i Tadeusza
w 40 rocz. ślubu i dla rodziny
17:30 +Sabina +Marian Miszkiel
17:30 +Maciej Gulan (6mc) +Mirosław
17:30 +Tadeusz
WTOREK, 28 października 2014
06:30 +Tadeusz Tydman
08:00 +Tadeusz i z rodz. Rasiulów
08:00 +Tadeusz +rodzice i rodzeństwo
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 O błog. Boże, mocną wiarę i miłość dla Dominiki
Dabulis w 18 rocz. urodz.
17:30 +Tadeusz +Józef Rasiul
17:30 +Tadeusz Gilewski
17:30 +Tadeusz i z rodz. Urbańskich
ŚRODA, 29 października 2014
06:30 +Anna +Wiktor Budowicz
08:00 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
08:00 +Marianna Niewulis (8mc)
08:00 +Anna Mackiewicz (6mc)
08:30 egzekwie: +Janina Bubrowska (1 rocz.)
17:30 +Jan Dabulis (m-c od pogrzebu)
17:30 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Tadeusz Milewski
17:30 +Ignacy Okulanis (11 rocz.)
CZWARTEK, 30 października 2014
06:30 +Romuald Bielski (11 rocz.) +Ryszard
i z rodz. Puzynowskich i Bielskich
08:00 O błog. Boże i opiekę MB dla Urszuli Ziniewicz
w 30 rocz. urodzin
08:00 +Mieczysław Łebkowski (5mc)
08:00 +Emilia +Bronisław +Bolesław Jurkiewicz
08:00 +Kazimierz Kujawski (greg)
17:30 +Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 +Jerzy Jankowski (m-c od pogrzebu)
17:30 +Stanisław Grzędziński
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17:30 +Alicja Agafonow (2mc)
PIĄTEK, 31 października 2014
06:30 +Helena +Jerzy Sienkiewicz
08:00 +Grzegorz Matusiewicz (3 rocz.)
08:00 +Marianna +Józef iż rodz. Ogórkisów
08:00 +Czesław Karpowicz i rodzice
08:00 +Leokadia Rydzewska (m-c od pogrzebu)
17:30 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Zofii Łabanowskiej
17:30 O błog. Boże i opiekę MB dla Teresy Lewkiewicz
w 80 rocz. urodz.
17:30 +z rodz. Zyskowskich i Baranowiczów
SOBOTA, 1 listopada 2014
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
07:00 +Zdzisław Radzewicz (2 rocz.) i rodzice
07:00 +Konrad Rogucki (greg)
08:30 +z rodz. Szyryńskich, Jarzębowiczów, Karłowiczów i Szułowiczów
10:00 +MarzenaNiwińska+RyszardPanczenko+JózefRomanowski +Józef +Weronika +Henryk Turowski
11:30 Cmentarz„stary”:
+Stefania +Jerzy Woźnialis i rodzice
+Olgierd +Antonina Klucznik i rodzice
+Henryk Balewicz +Anna +Jerzy Żylińscy
17:30 +Stefan +Zdzisław +Aleksander
z rodz. Sikorskich
NIEDZIELA , 2 listopada 2014, DZIEŃ ZADUSZNY
07:00 +Wincenty +Józefa (33 rocz.) +Józef +Antoni
z rodz. Grażulewiczów
08:30 +Leokadia Kubrak i rodzice
08:30 +Konrad Rogucki (greg)
10:00 +Franciszek +Zofia Rasiul +Weronika +Antoni
Raglis i rodzice
11:30 Cmentarz„nowy”:
+Czesława +Franciszek Kołpak
+Julia +Antoni +Stanisław Skrypko
+Bronisław (2 rocz.) +Eugenia Kuklewicz i rodzice
+Józef Polanis
13:00 LT: Antoni Auruszkiewicz (greg)
17:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
PONIEDZIAŁEK, 3 listopada 2014
06:30 +Konrad Rogucki (greg)
08:00 +Tadeusz Okulanis (4 rocz.)
08:00 +Józef Misiukanis +Helena +Witold Skrypko
08:30 egzekwie: +Alfons Bernecki (20 rocz.)
17:30 +Henryk +Henryka +Grzegorz
i z rodz. Pietrewiczów
17:30 +Wacław (8 rocz.) +Stanisława Draugialis
17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg)
WTOREK, 4 listopada 2014
06:30 +Janina Okulanis (9 rocz.)
08:00 +Adolf +Józef +Aleksandra Jarzębowicz
08:00 +Bernarda Ropel (m-c od pogrzebu)
08:00 +Konrad Rogucki (greg)
08:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +prof. Witold Broniewicz (1 rocz.)
SIEWCA

17:30 +Czesław Dudanowicz
17:30 +Lucyna Linkiewicz (9mc)
17:30 +Paweł Koneszko
ŚRODA, 5 listopada 2014
06:30 +Zofia Pietranis (4mc)
08:00 +Kazimierz Łyskowicz
08:00 +Józef Korzeniecki
08:00 +z rodz. Kuklewiczów
08:00 +Eugeniusz Gryszkiewicz +Anna Tomkiewicz
17:30 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
17:30 +Maria +Jan Dabulis
17:30 +Magdalena +Marcin Krakowscy i zm. z rodziny
CZWARTEK, 6 listopada 2014 pierwszy miesiąca
06:30 Dziękczynna i o dary Ducha Świętego oraz opiekę
MB dla rodz. Macionczyków i Piechów z Rybnika
08:00 +Sigit Czeplik (8 rocz.)
08:00 +Marianna Marcinkiewicz (6mc)
08:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
08:00 +Franciszek Grzędziński (8 rocz.)
17:30 +Stanisław Bubrowski i rodzice
17:30 +Natalia +Edwin Miszkiel i rodzice
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
PIĄTEK, 7 listopada 2014 pierwszy miesiąca
06:30 +Andrzej Łabanowski
08:00 +Helena Luto
08:00 +Zofia +Kazimierz Basiaga i z rodz. Matulanisów
+Romuald Markiewicz

i z rodz. Polakowskich i Mizaków
08:00 +Janina Makarewicz (2mc)
09:00 LT:
16:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Dariusz Sosnowski (18 rocz.)
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
SOBOTA, 8 listopada 2014
06:30 +Stanisław i zm. z rodziny
08:00 +Józef +Antonina Rybczyńscy i zm. z rodziny
08:00 +Weronika +Stanisław +Bronisław Buchowscy
08:00 +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Anna (25 rocz.) +Józef Grudzińscy
17:30 +Józef Ambrosiewicz (26 rocz.) +Jóżef Fidrych i
zm. z rodziny
17:30 +Konrad Rogucki (greg)
NIEDZIELA, 9 listopada 2014
07:00 +Katarzyna +Stanisław i z rodz. Raczkowskich
i Bałulisów
08:30 +Jadwiga +Wiktor +Stanisław Bednarscy
08:30 +Konrad Rogucki (greg)
10:00 +Anna +Andrzej Gaus +Aniela Karwialis i rodzice
Żegary 10:00 LT: +Biruta Bartnik (m-c od pogrzebu)
11:30 Dziękczynno-błagalna za rodz. Januszanisów i o
zdrowie dla Eleonory
13:00 LT: +Antoni Auruszkiewicz (greg)
Krasnowo: +Krzysztof Łebkowski (greg)
17:30 +Antoni Czokajło +Marianna Szczuko

Szlaki Papieskie Diecezji Ełckiej
Kajakowy Szlak Papieski Tajemnice Zawierzenia
Akt Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu – IV etap Jałowy Róg – Sucha Rzeczka
Jakby Chrystus chciał objawić, że miarą wyznaczoną złu, którego sprawcą i ofiarą jest człowiek, jest
ostatecznie Boże miłosierdzie. Oczywiście, jest w miłosierdziu Bożym zawarta również sprawiedliwość,
ale nie jest ona ostatnim słowem Bożej ekonomii w dziejach świata, a zwłaszcza w dziejach człowieka.
Bóg zawsze potrafi wyprowadzić dobro ze zła... Jakby Chrystus chciał mówić za jej [siostry Faustyny]
pośrednictwem: „Zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa!” (Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość).
Od Jałowego Rogu przez Mikaszówkę - przepięknym Kanałem Augustowskim, którym płynął kajakiem
(1954 r.) i statkiem (1999 r.) Karol Wojtyła - Jan
Paweł II - docieramy do Suchej Rzeczki, rozważając papieski Akt Zawierzenia Świata Bożemu
Miłosierdziu w Łagiewnikach (17 sierpnia 2002
r.). Każdy, niezależnie od tego jak układają się
koleje jego życia, może znaleźć miłosierdzie...
Przypominał o tym Ojciec Święty, który podniósł
do chwały ołtarzy nieznaną światu, prostą siostrę
Faustynę Kowalską - Apostołkę Bożego Miłosierdzia. W nieskończonej łasce Miłosierdzia Ojca
człowiek skruszony doświadcza odpuszczenia
win. Do pojednania i modlitwy wzywał Jan Paweł
II w krakowskich Łagiewnikach, przypominając,
że Boże Miłosierdzie jest odpowiedzią na wszystkie ludzkie troski... Jezu, ufam Tobie...
Nr 142/2014
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Z ŻYCIA PARAFII
REMONTY W TYM ROKU ZAKOŃCZONE
Zaplanowane na ten rok prace remontowe w naszej Parafii: remont domu parafialnego wewnątrz
budynku, w Bazylice - remont okna i wstawienie dodatkowego okna zewnętrznego w kaplicy Najśw.
Serca Pana Jezusa, renowacja drzwi wejściowych, izolacja południowej strony fundamentów, sieć
odprowadzająca wody opadowe i drenaż, przełożenie schodów wejściowych zostały ukończone.
Bogu niech będą dzięki, wykonawcom i naszym parafianom wydatnie wspierający ofiarnym groszem
wyrażając troskę o nasze piękne zabytki.

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